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1. SARRERA 

 

 

2009ko uztailaren 21ean, Eusko Jaurlaritzak Florentziako Hitzarmenera 

atxikitzea adostu zuen, 2000 urteko urriaren 20an Europako Kontseiluak 

onartu zuena. Nazioartekoa den Florentziako Hitzarmenaren helburua, agintari 

publikoei Europako paisaiak babestera, planifikatzera eta kudeatzera 

bultzatzea da, maila nazionalean, nazioartekoan, eskualdekoan eta tokikoan 

politika eta neurriak hartzearekin batera. Honen asmoa, paisaiak zaintzea eta 

hauen kalitatea hobetzea da; publikoari, erakundeei eta tokiko eta eskualdeko 

agintariei paisaiaren balioa eta garrantzia ezagutzera emateaz eta honen 

inguruko erabaki publikoak hartzeaz gainera. 

 

Paisaiaren Europako Hitzarmena edo Florentziako Hitzarmena paisaiaren 

hurrengo definizioa ematen du: lurraldearen edozein zati, biztanleriak 

hautematen duen moduan, zeinaren izaera natura edota giza faktoreen 

ekintzaren eta elkarreraginaren emaitza baita. Gainera, pertsonen eta 

gizartearen ongizaterako funtsezko osagaia; interes orokorrean eta kultura, 

ekologia, ingurugiro eta gizarte alderdien alde handi batean parte hartzen 

duena. Era berean, paisaiaren ezagutzarekin, definizioarekin eta 

karakterizazioarekin erlazionatutako neurri orokor desberdin asko planteatzen 

ditu; kudeaketa eta babeserako politikak ezartzearekin, parte hartze 

publikoarekin, paisaia politika desberdinetan ezartzearekin eta 

kontzientziazioarekin erlazionatutakoak. 

 

Indarrean dauden EAEko Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak (LAG), 

balio paisajistikoak lurraldearen antolamendurako tresnetan kontuan hartu 

beharreko helburu bat izan behar direla ezartzen dute, paisaiaren ikuspuntutik 

interes berezikoak diren eremuak katalogatuz eta paisaiaren kalitatean 

eragina daukaten jardueretan integrazio paisajistikoa behartuz, besteak 

beste. 
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Egungo LAGen berrikuspenetan, paisaiaren ikuspuntua gehitzeak garrantzia 

berezia dauka eta lurralde antolamenduan erreferentea izan behar da, 

besteak beste, balio handiko paisaiak edota ahulenak babesteko helburuak 

eta zehaztapenak xedatuz eta narriatutako eremuen leheneratze neurriak 

sortuz. 

 

Gaur egun, paisaiari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko legedia ekainaren 

3ko 90/2014 Dekretuan, lurralde antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta 

antolatzearen gainekoan bilduta dago, non Paisaiaren Europako Hitzarmenera 

atxikitu ostean, EAEak honen edukiak bere gain hartzen dituen.  

 

90/2014 Dekretuak, erreferentziako esparrua sortzen du administrazioek 

paisaiari buruzko politikak zehaztu eta ezarri ditzaten. Gainera, Euskadiko 

paisaiak babestu, kudeatu eta antolatzeko bitartekoak identifikatzen ditu:  

 

- Paisaiaren Katalogoak 

- Paisaiaren Zehaztapenak 

- Paisaiaren Ekintza-planak 

- Paisaian Integratzearen Azterlanak 

 

Paisaiaren Katalogoak, deskribapen eta etorkizuneko izaera duten tresnak 

dira; Paisaiaren Zehaztapenak, aldiz, Katalogoek proposatutako paisaiaren 

kalitatearen helburuak lortzeko neurriei buruzko irizpideak dira. Paisaiaren 

Zehaztapen hauek gomendatze araudi xedapenak dira, xedea paisaiaren 

kalitate-helburuak burutzea eta dagokion Lurralde Plan Partzialean (LPP) 

sartzea izanik. 

 

Dokumentu hau Igorreko Eremu Funtzionaleko Katalogoaren eta 

Zehaztapenen idazlanaren lehenengo faseak dira. Lan honen eskumena, 

90/2014 Dekretuak ezartzen duen moduan, Bizkaiko Foru Aldundiarena da, 

azterketa eremua Lurralde Historiko honen barruan dagoelako.  
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2. AURREKARIAK ETA AURRETIKO DOKUMENTUAK 

 
 

Historian zehar, paisaiari ikuspuntu desberdinetatik heldu zaio, hori dela eta, 

era askotariko definizioak eta metodologiak sortu dira honen ikerketa bat 

egiteko. Paisaia kontzeptu konplexu eta dinamikoa dela oinarritzat harturik, 

Paisaiaren Europako Hitzarmenak beste zailtasun bat gehitu zion paisaia eta 

ikusleak lotuz. Hau da, paisaia, populazioak hautematen eta identifikatzen 

duen errealitatea bilakatzen da. 

 

90/2014 Dekretuak, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde 

antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa, 

“Paisaiaren Katalogoa” tresna berria sortu zuen paisaia-helburuak EAEko 

lurralde antolamenduan, hiri-plangintzan eta bestelako sektore-politiketan 

sartzeko. 

 

Paisaiaren Katalogo hauen gauzatzea berria da, aipatutako Dekretuan 

azaltzen den moduan, nazioartean aurrekari gutxi daukana eta paisaia 

ikertzeko, ezagutzeko eta ebaluatzeko modu finkorik ez daukana, nahiz eta 

Europan ezagutza oinarri garrantzitsua dagoen (Erresuma Batua paisaiaren 

ezaugarrien ebaluaketarekin edo Frantzia, Portugal eta Espainia, nor bere 

Paisaia Atlasarekin).  

 

2000 urtearen lehenengo hamarkadan, autonomia erkidego asko paisaiari 

buruzko legeak egiten edota paisaiaren babes, antolamendu edo kudeaketari 

buruzko proiektuak hasi ziren egiten. Nabarmentzekoak dira Valentziako 

Erkidegoa, 2004an Lurraldearen eta Paisaiaren Babesaren Legea onartu zuena 

eta Katalunia, 2005eko Paisaiaren babesa, kudeaketa eta antolamenduari 

buruzko Legea onartu zuena; Araudia 2006an onartu zuten biek. 

 

2007an Galiziak paisaiaren babeserako legea onartu zuen, baina Katalunia ez 

bezala, ez da asko garatu. Gaztela Mantxa eta Balearrak Paisaiari buruzko 

Legearen aurreproiektuak garatzen dituzte, beste batzuk, aldiz, Paisaiaren 

Atlasak egiten dituzte (Murtzia, Gaztela Mantxa, Valentzia, etab.). Aragoik, 

Andaluziak, Madrilek eta Errioxak beraien lurraldeen Paisaiaren Kartografiak 

idatzita jada dauzkate. 
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Hauetatik guztietatik, Katalunia da, Paisaiaren Europako Hitzarmenaren (PEH) 

arabera, orain arte paisaiaren kudeaketarako aurrerapauso handiagoak eman 

dituena, eta paisaiaren koordinaziorako eta kudeaketarako Observatori del 

Paisatge (Paisaiaren Behatokia) sortu dute. 

 

Kataluniako eskualde desberdinetarako egin diren Paisaiaren Katalogoak 

paisaiaren ikuspuntu osatua daukate, balio naturalak eta kulturalak, 

populazioaren ikuspuntua eta pertzepzioarekin batera sartuz. Gainera, paisaia 

faktore naturalen (erliebea, litologia, hidrologia, klima, landaredia, etab.) eta 

giza faktoreen (lurzoru erabilerak, ondare kulturala (materiala eta materiala 

ez dena), hiri-okupazioa, azpiegiturak, jarduera ekonomikoak…) 

elkarreraginaren ondorioa dela uste dute. 

 

2.1. EAEn egindako Paisaiaren Katalogoak 

 

EAEn nabarmendu beharrekoa da 1990 urtean, 1:25.000 eskalan egindako 

Paisaiaren Kartografia. Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Sailak 

enkargatuta, lan hau Madrilgo Unibertsitate-arteko Ekologia Sailak eta Mendi 

Ingeniarien GMETen Proiektu eta Landa-Plangintza Katedraren artean burutu 

zuten. Kartografia honetan lurralde guztiaren berezko paisaiak, ikus-arroak 

eta eragin paisajistikoa dauzkaten puntuak jasotzen dira (2.2. EAEko 

Paisaiaren Kartografia (1990) atala ikusi). 

 

2005 urtean, Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektua 

egiten da, garrantzizko balio naturalengatik edo kulturalengatik babesa behar 

duten paisaiak batzen dituena. Hala ere, ez ditu Paisaiaren Europako 

Hitzarmenaren gidalerroak kontuan hartzen. 

 

Geroago, Eusko Jaurlaritzak sustatuta, hiru Paisaiaren Katalogo egin dira 

(Arabar Errioxa, Enkarterriak eta Urola-Kosta) eta hauei dagozkien LPPen 

aldaketak bideratzen hasi dira (Hasierako Onespena) paisaiaren Zehaztapen 

bakoitzaren Antolamendu Arauak sartzeko asmoz.  
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Donostialdeko Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak aurrerago egin dira. 

Bestalde, EHUko Geografia Departamentuak ikerketa proiektu bat den Arabar 

Lautadako Paisaiaren Katalogoa egin zuen. 

 

EAEan onetsitako lehenengo hiru Paisaiaren Katalogoak, Eusko Jaurlaritzako 

90/2014 Dekretuak xedatutakoaren arabera garatu ziren. Orokorrean, 

Kataluniako Observatori del Paisatge-k egiten duen proposamenarekin bat 

egiten dute, nahiz eta paisaia unitateak zehazterako orduan oso desberdinak 

izan. Hiru katalogo hauetatik, Urola-Kostako metodologia da Kataluniako 

katalogoetan erabilitako metodologiari gehien gerturatzen zaiona, lehenago 

aipatu den moduan, Paisaiaren Europako Hitzarmenaren irizpenei hobeto 

egokitzen dena da. EHUk egindako Arabar Lautadako Paisaiaren Katalogoak 

ere, orokorrean, Kataluniako katalogoen metodologia jarraitzen du.  

 

Duela gutxi argitaratu den Donostialdeko Paisaiaren Katalogoak, paisaia-

unitateen definizioa eta balorazioa egiteko jarraitu duen metodologia, 

Madrilgo Unibertsitate Politeknikoaren Mendi Ingeniarien GMETen Proiektu eta 

Landa-Plangintza Sailak besteak beste, Errioxarako, Madrilerako eta 

Aragoirako erabili zuen metodologiaren antzekoa izan da. 

 

Aipatutako Katalogoetan proposatutako metodologiaren analisia egin ostean, 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Katalogoari eta Zehaztapenenei ekin 

izango zaio, hobeto egokitzen den metodologia erabilita (4. Proposamen 

metodologikoa ikusi).  

 

Hau guztia, ahal den neurrian, lanen zailtasuna gutxitzeko asmoz egingo da, 

landa-lanen eta populazioaren parte hartzea bultzatuta, emaitza egokiak 

bermatuz.  
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2.2. EAEko Paisaiaren Kartografia (1990) 

 

Lehenago aipatu den bezala, 1990 urtean EAEko Paisaiaren Kartografia 

argitaratu izan zen, bi sailkapenetan oinarrituta paisaiaren ikerketa eginez: 

Ikus arroak eta Paisaiaren berezko unitateak. Ikerketa honek, 101 Paisaiaren 

berezko unitate eta 619 ikus arro bereizten ditu EAErako. 

 

Hurrengo ataletan, ikerketa honek Eremu Funtzionalerako egindako 

sailkapena jasoko du. 

 

2.2.1. Ikus-Arroak 

 

Lurralde eremu batean gertatzen den puntu multzoen arteko ikuspenari, ikus-

arroa deitzen zaio. Fisiografiari dagokionez, forma ahurra dauka eta gehien 

bat, arro hidrografikoarekin bat egiten du. 

 

1990 urtean egindako kartografian, ikus-arroen sailkapena ikus-eremu itxi eta 

euren baitara bildutakoetan oinarritzen da.  

 

Arratiako haranaren egitura morfologikoa dela eta, Igorreko Eremu 

Funtzionalaren ikuspena gehien bat barnekoa dela esan daiteke, haranaren 

ekialdeko muga Aramotz mendizerra delako, mendebaldekoa Mandoia, Murga, 

etab. eta hegoaldekoa Gorbeia delako. 

 

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

arroetan dago zatitua. Hurrengo taulan eta irudian bakoitzaren kokapena eta 

azalera jasotzen da. 

 

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

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

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

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

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

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

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



 

 2017ko abendua 11 

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

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

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

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

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

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

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

 

Ikus-arro guztiak Eremu Funtzionalaren barruan daude, inguruko eremu 

funtzionalekin partekatutako arroen azalera txikiak izan ezik (Ubegi, Ardanabi, 

Zeberio, Euba, Mañaria, etab.), beraz, inguruan egindako jarduerek eragina 

izango dute Eremu Funtzionalaren paisaiaren kalitatean. Eremu 

Funtzionalaren barruan kokatuta dauden ikus-arro zabalenak Ugunakoa, 

Zeanurikoa, Dimakoa, Baltzolakoa, Arratiakoa eta Igorrekoa dira. 

 

Arroen tamaina txikia eta lurraldea osatzen duen forma kopurua dela eta, 

paisaien absortzio gaitasuna, orokorrean, handia da; hau da, leku batean 

egindako aldaketek ez dute ikusmen-kalitatea narriatzen. Orokorrean, 

mendiak, leku askotatik ikusten direnez, hauskortasun handiagoko eremuak 

dira. Haran-hondoa hauskortasun handiko eremua da ere, sarritan leku 

horietatik ibiltzen delako (errepideak eta hirigune nagusiak). 
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Ikus-arroak Igorreko Eremu Funtzionalean (1990ko EAEko Paisaiaren Kartografia) 

Ikus-Arroak 
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Hauetako ikus-arro batzuk EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoan 

zehazten diren paisaia-balio handiko arroen barruan sailkatu ziren. Hauetatik, 

ohikoak ez diren arroak Itxina, Herreriaseko troka, Ubegi eta Undebe dira, 

guztiak Urkiolako eta Gorbeiako Parke Naturalen barruan. Indusi haranaren 

zati bat, Urkiolako Parke Naturalean dagoena Paisaia Berezia da. Aipatutako 

naturgune babestuak ere, beraien interes paisajistikoagatik katalogatuta 

daude. 

 

 

Gorbeia eta Aldamin Gorbeiako Parke Naturalean 

 

 

Lapikoerreka, Baltzolako kobazulora sartu aurretik 
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Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektuan katalogatutako eremuak (2005) 

Katalogatutako ikus-arroak 
 

Paisaia interesagatik katalogatutako Babestutako Naturguneak 
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2.2.2. Paisaia Unitateak 

 

Paisaia unitateak eskala eta definizio maila zehatz baterako fisionomikoki 

homogeneoak diren lurralde-eremuak dira. Nahiz eta paisaia unitateen 

mugaketa Katalogoaren hurrengo ataletan (ikusi 10. Paisaia Unitateak atala) 

egingo den, 1990ko EAEko Paisaiaren Kartografian zehaztutako paisaia 

unitateen ikerketa egitea interesekoa izan daiteke. 

 

Ikerketa honetan EAErako 63 paisaia-unitate bereiztu ziren, hurrengo 

ezaugarriak kontuan hartuta: domeinu geomorfologikoa (modelaketa forma 

nagusiak), kokapen fisiografikoa eta landaredia mota/lurzoruaren erabilerak. 

Bost domeinu geomorfologiko zehazten dira: estuariokoa, itsasbazterrekoa, 

flubiala, karstikoa eta antropogenikoa. Kokapen fisiografikoaren arabera, 11 

kategoria daude: hondo lauak, hondo uhindu eta isurialdeen oinaldea, 

terrazak, aldapak, lautadak, hegal eta ibaiarte muinotsuak, goi-lautadak, goi-

lautada uhinduak, arroilak, gailur malkartsuak eta kostaldea. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean hurrengo 23 paisaia unitate bereizten dira, 

“eremu flubialean baso-landaketen” unitatea nagusi izanik. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko paisaia unitateak (EAEko Paisaiaren Kartografia, 1990) 
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Eremu flubialean, baso-landaketen unitatea da nagusi, bertan, baso 

landaketen artean larreak tartekatuta agertzea dira, mosaiko bat osatuz. 

Landaketen paisaia, intsinis pinuarena batez ere, aldakorra da, mozketa eta 

geroko birlandaketaren arteko denbora laburra delako. 

 

Paisaiaren aldetik, Eremu Funtzionaleko unitaterik bereizgarriena da eta 

hondo-eszeniko nagusia osatzen du, haranean bizi diren, bisitatzen duten 

edota mugitzen diren pertsonek begiratzen dutena. Neurri txikiago batean, 

eremu flubialean basoko nekazaritza-mosaikoa ere nabarmentzen da. 

 

 

Baso landaketen nagusitasuna, Barazartik ikusita 

 

Eremu flubialean basoko nekazaritza-mosaikoa 
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3. IGORREKO EREMU FUNTZIONALEKO EZAUGARRI 

OROKORRAK 

 

 

Igorreko Eremu Funtzionala Bizkaiko Lurralde Historikoaren erdialdean-

hegoaldean dago. 203 km2-ko azalera du eta 13.700 biztanle inguru, 

Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa eta Zeanuriko 

udalerrietan batuta. Eremu Funtzional hau Arratia eta Indusi ibaien bailarek 

osatzen dute, azkeneko honek landa-ezaugarriak dituelarik. 
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Lurraldea hurrengo Eremu Funtzionalekin egiten du muga: ipar-mendebaldean 

Bilbo Metropolitarrarekin, ekialdean Durangokoarekin, mendebaldean 

Aiararekin eta Hegoaldean Araba Erdialdearekin. Muga naturalei dagokienez, 

Urkiolako Parke Naturalak ekialdetik mugatzen du Eremu Funtzionala, eta 

hego-mendebaldetik Gorbeiako Parke Naturala. 

 

Eustaten datuen arabera, 2016an Eremu Funtzionala osatzen duten udalerriek 

hurrengo populazioa izan zuten: 

 

Arantzazu: 378 Dima: 1.459 

Areatza: 1.194 Igorre: 4.108 

Artea: 736 Lemoa: 3.559 

Bedia: 1.026 Zeanuri: 1.243 

 

Areatza, Artea eta Dima dira lehen sektorean lan egiten duen populazioaren 

portzentaje altuenak dauzkaten udalerriak (%3,14; %2,83 eta %2,28 

hurrenez hurren). Lemoan eta Bedian ez ezik, gainerako udalerrietan EAEan 

baino populazio gehiago lehenengo sektorean lan egiten du (> %1,02). 

 

Eremu Funtzionalean landa eta baso-paisaiak dira nagusi. Koniferoen 

landaketak dira landaredia egitura adierazgarrienak, azaleraren erdia baino 

gehiago hartzen baitute. Pinus radiata da gehien erabiltzen den espeziea, 

lurraldearen %27an agertzen dena. 

 

Bertako landarediak, aldiz, Eremu Funtzionalaren %13a hartzen du, artadi 

kantauriarrak eta Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloak 

adierazgarrienak izanik. 

 

Lurzoruaren erabilerei dagokienez, lurraldearen gehiengoa baso eremuez 

osatuta dago, nekazal erabilerak lurraldearen %13a izanik. Artifizialak diren 

lurzoruak, azaleraren %4aren inguruan daude. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean, EAEan babestu ziren lehenengo naturguneak 

daude (Urkiolako Parke Naturala eta Gorbeiako Parke Naturala). Eremu 

hauek, paisaia aldetik oso garrantzitsuak dira, ikuspegi ahalmenagatik eta 

paisaia aniztasunagatik (gailurrak, basoak, harkaitzak, etab.).  
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Aramotz mendizerra, Urkiolako Parke Naturalean 

 

Ez dago zalantzarik Igorreko Eremu Funtzionalak paisaia-interesa daukala eta, 

duela hamarkada batzuk, lan desberdinek aztertu zuten. 1975-1977 urteetan 

zehar Natura Babesteko Institutu Nazionalak egindako Espainiako Paisaia 

Apartekoen Inbentario Nazionalean, Baltzola eta Gorbeiako Mendigunea 

aparteko paisaiak zirela aipatzen zuen. 2005 urtean Eusko Jaurlaritzak 

egindako Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektuak, 

Urkiola eta Gorbeiako Parke Naturalen barruan dauden zenbait ikus-arro eta 

paisaia nabarmen babestu behar direla aipatzen du.  

 

Igorreko Lurralde Plan Partzialean agertzen den Sare Berdea, haran-hondoa 

eta eremu garaiak osatutakoa, paisaia interesa dauka eta ibai-korridore 

paisajistikoa eta lurralderako sarrerak diren ibilbideak hartzen ditu. Haran 

hondoa, aipatutako Ibaizabal-Arratia-Indusi ibai-korridore paisajistikoari 

dagokio; eremu garaiak, aldiz, malda erdian dauden larreez, muinoz eta 

aipatutako bi Parke Naturalen gailurrez osatuta daude. 

 

Eremu Funtzionalaren iparraldean, paisaia narriatuago dago, Bedia, Lemoa 

eta Igorre inguruetan batez ere, paisaian intrusio txar handia daukaten 

jarduera eta azpiegiturak direla eta (narriatutako industriguneak, jarduera 

duten eta ez duten harrobiak, zabortegiak eta isurketa guneak, landare 

inbaditzaileak dituzten eremuak, naturaltasun baxuko ibai-ibilguak), baita 

inpaktu bisual handiko bide azpiegiturak ere. 
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4. PROPOSAMEN METODOLOGIKOA 

 

 

Proposatzen diren lanak bi ataletan batu daitezke: batetik Igorreko Eremu 

Funtzionaleko Paisaiaren Katalogoa, eta bestetik, Paisaiaren Zehaztapenak. 

 

Eskala espaziala kontuan edukita eta maila nahiko zehatzean lan egiten dela 

jakinda, Bizkaiko beste lekuetan edo EAEko isurialde atlantiar osoan 

antzekoak (forma eta funtzionaltasunaren aldetik) izan daitezkeen paisaiak 

egon daitezkeela kontuan hartu da. Horregatik, paisaia unitateen mugaketa 

egiterako orduan, zailtasunak murrizteko ahalmena egingo da, etorkizunean, 

Bizkaia edota EAE mailan egingo diren proiektuetan erabilgarria izateko 

helburuarekin. 

 

Beraz, paisaia-unitateek gailentasun espaziala izango dute. Hauek, barne-

kohesioaren ondorio dira eta hurrengo puntuetan oinarritzen dira: 

- Lurraldea egituratzen duten osagaiak: litologia, orografia, hidrografia, 

landaredia, ikus-arroak, etab. 

- Erabilera mugatzen duten osagaiak: kolorea, forma, egitura… dela eta, 

pertzepzio desberdina eskaintzen duten nekazaritza eta abeltzaintza, 

baso, hiri eta industria lurzoruak. 

- Lurraldearen egungo irudia osatu duten edo osatzen duten dinamikak. 

- Historia eta kultura tradizioa, populazioaren eta paisaiaren arteko 

erlazioak balioztatzen laguntzen duena: hurbiltasuna, emozioak, 

bertakoa izatea… 

 

Paisaiaren Zehaztapenak, orain arte egindakoen antzekoak izango dira, Eremu 

Funtzional osorako zehaztapen orokorrak xedatuz eta, Paisaia-Unitateetarako 

edo Paisaia-interes Bereziko Eremuetarako berariazkoak diren neurri 

zehatzagoak zehaztuz. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko Katalogoa eta Zehaztapenak bost faseetan 

garatu da (ikusi atalaren bukaeran agertzen den diagrama): 

 

I. Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

II. Paisaia unitateak eta paisaiaren ebaluazioa  

III. Paisaia-kalitateko helburuak, neurriak eta adierazleak 

IV. Paisaiaren Zehaztapenak 

V. Alegazioei erantzuna eman eta Paisaiaren Zehaztapenen Testu 

Bategina egitea 

 

I. Eranskinean, Parte-hartzearen Memoria jasotzen da. Bertan, parte-hartze 

prozesuan egon diren dinamika desberdinak deskribatzen eta aztertzen dira. 

Hau, Paisaia Katalogoa idazten ari zen bitartean garatu da. 

 

Hurrengo diagramak fase bakoitzean egingo diren zereginak aurkezten ditu, 

baita parte-hartze dinamikak ere. 

 



 

 

 

Parte-hartze eta harremanetarako  

kanalen prestaketa

Kanal digitalaren bidez etengabeko harreman eta zabalkuntza  
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4.1. I. Fasea: Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

 

Fase honetan lurraldearen ezagutzarako oinarriak sortu dira, hau da, datu 

bilketa egitea eta antzeko ezaugarri paisajistikoak dituzten eremuak 

ezagutzea. Horretarako, paisaia eratzen duten ezaugarri naturalen, kulturalen 

eta bisualen azterlanak oinarritzat hartu dira; hauek definitzen dituzten 

pertzepzio-elementuekin eta sinbolikoekin batera. Lurraldea gehiago 

ezagutzeko asmoz, beharrezkoak diren landa-lanak egingo dira eta 

kartografia eta bestelako estamentuetatik hartutako dokumentazioa aztertuko 

da. Egindako lan kartografikoa hurrengoa izan da: 

 

 Eskuragarri dauden datu espazialen analisia: Geoeuskadi (kartografia 

bektorial tematikoa, LIDAR hegaldiak, ortoargazkiak), BFA (kartografia 

bektoriala, ortoargazkiak, kartografia historikoa, hiri-plangintza), 

udaletxeak eta mankomunitatea.  

 Kontsultatutako iturrietan agertzen ez diren elementu berrien 

digitalizazioa. 

 Aldagai tematikoen kartografia (geologia, erliebea, hidrografia, 

landaretza, lurzoruaren erabilerak, azpiegiturak, herri eta 

landaguneak, etab.). 

 

Sortutako paisaiaren dokumentazioak, izaera propioa duten eremuak 

irudikatzea ahalbidetuko du. Fase honetan, paisaiaren analisia egiteko eta 

paisaia-unitateak mugatzeko beharrezkoak diren informazio-mapak sortu dira. 

Paisaia-unitate hauek, lurraldea egituratzen duten elementuetan oinarritzen 

dira; hau da, ezaugarri geografikoak eta lurzoruaren erabilerak (erliebea,  

ibai-ibilguak, landaretza, hiri-erabilerak, nekazaritza eta abeltzaintza 

erabilerak, etab.) eta paisaiaren pertzepzioa (ikus-arroak, barne 

ikusgaitasuna, paisaiaren bilakaera, populazioaren parte-hartzea, etab.). 

Ezaugarri multzo honekin, bakoitzak berariazko babesa, kudeaketa eta 

paisaiaren antolamendua duten paisaia-unitate homogeneoak zehazten dira 

eta.  
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4.2. II. Fasea: Paisaiaren ebaluaketa 

 

Bigarren fasean, aurretik jasotako informazioa oinarri harturik, Eremu 

Funtzionalaren paisaiaren analisia egin da. Haranaren berezko ezaugarriak, 

egungo egoera eta irizpide desberdinen arabera aurkezten dituen balioak 

zehaztu dira. 

 

Horretarako, landa-lanarekin jarraitu da eta parte-hartze tailerretan jasotako 

informazioa kontuan hartu da. Honekin batera, hurrengo kartografia egin da: 

 

 Aldagai tematiko berrien kartografia (ikus-arroak, ikusgaitasuna eta 

barne ikusgaitasuna, paisaiaren balioak, etab.). 

 Paisaia-Unitateen mapa 

 Paisaia-Interes Bereziko Eremuen mapa  

 

Bi eremu paisajistiko desberdindu dira, alde batetik, onarpen legala dutenak 

eta bestetik, onarpen hau ez izan arren, paisaia-balio nabarmenak dituztenak. 

 

Lurraldea aztertu ondoren, Paisaia-Unitateen mugaketa egin da; hau da, 

antzeko ezaugarriak eta balio edo paisaia hautemateko moduak dituzten 

eremuak (10. Paisaia-Unitateak atala ikusi). Ondoren, unitate hauek oinarri 

hartuta, paisaia-kalitateko helburuak eta Paisaia-Interes Bereziko Eremuak 

egingo dira. Azken hauek, besteak beste, arazoak dituzten, bereziak 

izateagatik nabarmentzen diren, edo hauskorrak diren eremuak dira (11. 

Paisaia-Interes Bereziko Eremuak atala ikusi). 

 

Paisaia-Unitateen mugapena egiteko erabili den oinarrizko informazioa 

hurrengo orrian jasotzen da.  
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Paisaia-Unitateak zehaztu aurretik egingo diren metodologia-pausoen eskema 

 

ERLIEBEA 

 

ALTUERA 

 

MALDA 

 

ORIENTAZIOAK 

 

LITOLOGIA 

 

LANDAREDIA 

 

LURZORU-ERABILERA 

 

IKUSGAITASUNAREN 

ANALISIA 

 

HISTORIA 

OSAGAIA 

 

PAISAIA MOTA 

HANDIAK 

 

ADITUEN 
EZAGUTZA 

 

IRTEERAK 

ORTOARGAZKIAK 

 

DINAMIKAK ETA 

PAISAIAREN 

BILAKAERA 

 

AURRETIKO 

IDENTIFIKAZIOA 

 

BIZTANLERIAREN 

PARTE-HARTZEA 
 

 

PAISAIAREN 
UNITATEAK 
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4.3. III. Fasea: Paisaia-kalitateko helburuak, neurriak eta 

adierazleak 

 

Fase honetan, Igorreko Eremu Funtzionalari dagozkion Paisaia-Kalitateko 

Helburuak (PKH) zehaztu dira, Paisaia-Domeinu bakoitzerako zehaztu diren 

helburuekin batera. PKH hauen helburua Eremu Funtzionalaren paisaia 

zaintzea eta hobetzea da, betiere Euskadiko paisaia-kalitate helburu 

orokorrekin koherentzia izaten. 

 

Era berean, helburuetara iristeko baldintzak adierazten dituzten irizpideak 

PKH bakoitzerako zehaztu dira eta, babeserako, antolamendurako eta 

kudeaketarako neurriak eta ekintzak proposatu dira. Irizpideak, Igorreko 

Lurralde Plan Partzialean jasoko diren Paisaiaren Zehaztapenetarako oinarria 

izango dira.  
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5. PAISAIAREN EZAUGARRIEN ANALISIA 

 

 

5.1. Paisaia baldintzatzen duten faktoreak 

 

Paisaia osatzen duten faktoreak bi multzotan banatu daitezke: naturalak 

(abiotikoak edo fisikoak eta biotikoak) eta antropikoak. 

 

Faktore abiotiko edo fisikoen barruan erliebea, lurrazalaren formak, 

harkaitzak, ur ibilguak, baldintza atmosferikoak, etab. daude. Hauek paisaian 

eragin handia daukate, gainerako elementuak honen gainean kokatzen eta 

garatzen direlako. 

 

Biotikoen artean, landaredia eta lurzoruaren erabilerak dira nagusi, ezaugarri 

desberdinetako erliebeak sortu edo erliebea berdina denean paisaiak bereizi 

ditzaketelako. 

 

Elementu antropikoen barruan, azpiegiturak, eraikinak eta urbanizatutako 

eremuak dira paisaian eta lurraldean aztarna handiena sortzen duten giza-

jarduerak. 

 

Hurrengo ataletan elementu hauek eta paisaiaren ikerketarako interesekoak 

direnak deskribatuko dira. Lehenenik, aukeratutako eskala kontuan harturik, 

paisaia-unitateen egitura baldintzatzen dituzten eragileen informazio kapa 

guztiak bildu dira, batez ere, erliebeari dagozkion oinarri digitalak (litologia, 

altitudea, malda, orientazioa…), uraren presentziari dagozkionak, landarediari 

eta lurzoruaren erabilerei dagozkienak. 

 

5.1.1. Faktore abiotikoak 

 

Litologiak, altuera desberdinek eta mendi-hegaletako maldek, lurralde zehatz 

baten ezaugarri batzuk azaldu ditzakete eta zenbait elementuen kokapenean 

eragina daukate (landaredia eta giza-jarduerekin erlazionatutako alderdiak –

nekazaritzakoak, basokoak, industrialak eta hirikoak). Gainera, komunikazio 

azpiegituren ibilbidea baldintzatzen dute. 
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5.1.1.1. Geologia, interes geologikoko eremuak eta geomorfologia 

 
Eremua, ikuspegi geologikoari dagokionez, Arro Euskal Kantabriarrean dago. 

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

urteraino doa, beraz, gehienbat, sedimentazio mesozoikoa jaso zuen. Material 

hauek ziklo alpetarrean tolestu ziren eta, gaur egun, Kantauriar 

Mendikatearen mendebaldeko zatia osatzen dute. 

 

Arratiako eskualdean hiru unitate tektoniko desberdin daude: 

 Igorre Unitatea. Eremu Funtzionaleko udalerriek, unitate honen 

barruan bi alde bereizietan kokatuta daude:  

o Anboto aldea, Igorre Unitatearen ipar-ekialdean, Aramotzeko 

kareharrizko litosomoaren zati handi batekin bat dator. 

o Mandoia aldea, Arantzazu barne hartzen duena eta Igorreko 

unitatearen barruko ziri tektonikoa da. 

 Oiz Unitatea. Bediako eta Lemoako iparraldea, unitate honen Durango 

aldearen barruan daude. 

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

hegoaldeko eremuak hartzen ditu. 

 

Eremuaren zutabe estratigrafikoaren barruan, material mota desberdinak 

daude: 

 

Konplexu Urgoniarra. Kareharri ez puruak, margak, limolitak eta 

hareharriak 

Txandaketa itxuran agertzen diren litologia desberdinak sartzen dira. Litologia 

ugarienak kareharrizko lutita grisak, kareharrizko bretxak kareharri 

margatsuak eta kareharrizko margak nahiz limolitak dira, hareharriekin 

nahasiak.  

 

Konplexu Supraurgoniarra. Hareharriak, lutitak eta margak 

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

dezimetrikotik metrikora bitarteko geruzetan daude, eta kolore iluna dute 

materia organikoaren eta barruko sulfuroen eraginez.  
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Hare-harriak askoz ere urriagoak dira; 15-20 cm-ko potentzia duten maila 

txikiak osatzen dituzte. 

 

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko mapa litologikoa 
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GEOMORFOLOGIA 

Geomorfologiak, paisaia eta ingurunearen bestelako faktoreekin (hidrologia, 

landaredia, etab.) erlazio estua dauka. Igorreko Eremu Funtzionalean 

agertzen diren sistema geomorfologikoak karstikoak, alubiarrak, glaziarrak 

eta mendi-hegaletakoak dira (I-02 mapa ikusi). Sistema karstikoaren 

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

Arroka karbonatatuek sortutako egitura bereizgarriak dira eta, batez ere, 

Diman eta Zeanuriko hego-mendebaldean agertzen dira. Dolinak ere 

lurraldearen zenbait lekutan agertzen dira. 

 

 

Itxinako lapiaza (Sistema karstikoa) 

 

Ibai nagusiei lotuta, metaketa alubialak agertzen dira. Nabarmentzekoak dira 

Ibaizabalek Lemoan eta Bedian sortutakoak eta Arratiak Igorren, Arantzazun, 

Artean eta Areatzan sortutakoak. Zeanurin eta Diman, Indusi haran-hondoari 

lotuta agertzen dira ere. 
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Arratia ibaiaren uharriak (Sistema alubiarra) 

 

Grabitazio prozesuek ere egitura geomorfologikoak dituzte: bloke kolubialak, 

pikor xeheko malda-metatzeak eta aireratze orbainak. Eremu Funtzionalean 

oso ugariak dira, Aramotz mendizerran eta Gorbeiaren iparraldean, batez ere. 

 

 

Malda-higakin txikiak (Malda sistema) 

 

EAEko kartografiaren arabera, Gorbeia eta Aldamin artean sistema 

geomorfologiko glaziarraren barruan dauden morrenak agertzen dira. 
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Gainera, Arrabako landen ondoan zirku glaziar baten aurrealdea topatu 

daiteke. Nabarmentzekoa da Euskadin ezagutzen diren ebidentziak Aralarren 

daudela. Hala ere, mendi hauetan prozesu periglaziarrak aurkitu daitezke.  

 

  

Igorreko Eremu Funtzionaleko mapa geomorfologikoa 
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INTERES GEOLOGIKOKO EREMUAK (IGE) 

Historia geologikoaren barruan garrantzizkoak diren ezaugarri bat edo 

gehiago dauzkaten eremuak dira, biologiaren eta klimaren bilakaera 

ezagutzeko aukera ematen dutenak. Eremu Funtzionalean, interes geologikoa 

daukaten zenbait leku daude, sistema karstikoari lotutakoak eta GIL 

inbentarioaren barruan daudenak, EAEko Geodibertsitatearen Estrategiaren 

barruan egindakoa (I-01 mapa ikusi). Baltzola eta Indusi auzoen artean 

Indusiko Karstaren multzoa dago (Baltzolako koba, Jentilzubi eta Abaroko 

tunela biltzen dituena, besteak beste). Interes geomorfologiko altua dauka, 

karstaren forma bereziak direla eta. Honekin batera, interes hidrogeologikoa 

ere nabarmentzekoa da, karstaren dinamika ezagutzera laguntzen duena, ur-

sorburu eta hobien adibide onak agertuz. 

 

 

Jentilzubi arkua Diman 

 

Gorbeiako Parke Naturalean Itxinako karsta nabarmentzen da. Mendigune 

honen ikusgarritasuna, inguru heze batean, kareharri mikritikoetan 

garatutako karstifikazio prozesuak dira. Lapiaz sakonak, gailur forma 

daukaten sedimentuz estalitako lapiazak eta ildoek banatutako kareharri 

hondarrak ugariak dira.  
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Tamaina desberdinetako dolinak ere deigarriak dira, kono alderantzikatuko 

morfologia daukatenak. Gainera, endokarstaren garapen garrantzitsua ere 

agertzen da, sima sakonekin. Leku honen zati txiki bat dago Igorreko Eremu 

Funtzionalaren barruan. 

 

Artean, GIL inbentarioan dagoen beste eremu bat dago: Arteako Weald 

beltzeko seriea. Arteako flysch beltza lutita beltzez osatua dago eta ur 

gazitako gasteropodoak dauzka. haietan, 3-4 m lodi diren pikor fineko 

hareharrien banku lodiak tartekatzen dira, pikor-tamaina eta estratuak gero 

eta handiagoak dituzten sekuentziak osatzen dituztenak (deltako gingilen 

progradazioaren adierazgarria da). “Areatzako formazio” deritzo unitate horri 

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

iparraldeko, Burgoseko eta Palentziako ibai-sistemetatik gaur egun Bilboren 

hegoaldean dagoen sektore zabal bat hartu zuten ur gazien estuario-

faziesetarako trantsizioa. Azaleramendua oso garrantzitsua da, ez baita 

halako asko eta azaleramenduak ez baitira kalitate onekoak, oro har. 

 

Aurrekoekin batera, interes geologikoko puntuak eta eremuak 

nabarmentzekoak dira (1. mapa eta atxikitako taula ikusi), EAEko 1:25.000 

eskalan egindako Interes Geologikoko Eremuen Mapan (Eusko Jaurlaritza). 

 

 

Arrabako landak, Gorbeiako Parke Naturalean 
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KODEA EREMUA INTERESA BALIOA KODEA PUNTUA INTERESA BALIOA 

0535 
Mugarra Haitza 
eta Aramotzeko 
karsta 

Eskualdekoa 
Oso 
altua 

0807 Arrainak Naziokoa 
Oso 
altua 

0546 Kolubialak Eskualdekoa Ertaina 0808 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Baxua 

0547 Bretxak Tokikoa Ertaina 0810 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Ertaina 

0548 Zehar-ebakia Eskualdekoa Ertaina 0814 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Ertaina 

0549 Taffoniak Tokikoa Baxua 0816 
Balzolako 
karsta 

Tokikoa Altua 

0550 Askagunea Tokikoa Baxua 0817 Terraza Tokikoa Baxua 

0551 Lumakelak - Baxua 0818 
Alboko 
ibilbidea 

Tokikoa Ertaina 

0552 Kareharri txapela Tokikoa Ertaina 0819 
Zanburuko 
karsta 

Tokikoa Ertaina 

0553 Zona birtolestua Tokikoa Baxua 0846 Zumeltza - 
Oso 
altua 

0555 
Geruzapen 
gurutzatua 

Tokikoa Baxua 0847 
Barazarko 
lautada 

Eskualdekoa Baxua 

0559 
Kareharri-barra 
detritikoa 

Tokikoa Baxua 0848 Zohikaztegia Naziokoa Altua 

0560 Toles etzana Tokikoa Baxua 0852 
Arraldeko 
karsta 

Tokikoa Altua 

0563 
Kareharri-
harrobia 

Eskualdekoa Baxua 0854 
Kareharrizko 
aurrealdea 

Tokikoa Ertaina 

0564 Tupa-harrobia Eskualdekoa Ertaina 0856 
Metakin 
periglaziarrak 

Eskualdekoa Altua 

0766 
Metakindun 
terrazak 

Tokikoa Baxua 0857 Kolubiala Tokikoa Ertaina 

0774 
Kolubial 
periglaziarrak 

Eskualdekoa Baxua 0858 
Kareharrizko 
aurrealdea 

Eskualdekoa 
Oso 
altua 

0776 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Baxua 0859 Morrena Eskualdekoa Altua 

0777 Trabertinoa Tokikoa Baxua 0860 
Geruzapen 
gurutzatua 

Tokikoa Ertaina 

0781 Ilunbeko karsta Tokikoa Ertaina 0861 
Gorbeiako 
gailurra 

Eskualdekoa 
Oso 
altua 

0782 Harrieta Eskualdekoa Baxua 0862 
Aldamingo 

karsta 
Tokikoa Altua 

0783 Indusiko karsta Eskualdekoa Altua 0868 
Itxinako 
karsta 

Naziokoa 
Oso 
altua 

0792 Toles etzanak Tokikoa Ertaina 0870 
Lekandako 
kareharrizko 
aurrealdea 

Eskualdekoa Altua 

0794 Lumakelak Tokikoa Baxua 0871 
Kalkarenita- 
barrak 

Tokikoa Altua 

0803 
Kolubial 
periglaziarrak 

Eskualdekoa Baxua 0872 
Arrabako 
zelaiak 

Naziokoa Altua 

0804 
Kolubial 
periglaziarrak 

Eskualdekoa Baxua 0874 

Kareharrien 
higadurako 
albo-
pasabidea 

Tokikoa Altua 

0805 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Baxua 0877 
Kareharrizko 
aurrealdea 

Eskualdekoa Altua 

0806 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Baxua 1199 
Alboko 
Morrena-
hondarrakl 

Eskualdekoa Altua 

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

0778 Birtolesak Tokikoa Baxua 0797 
Seriea eta 
eskistositatea 

Tokikoa Baxua 

0779 Slumpa Tokikoa Baxua 0799 Gasteropodoak Tokikoa Ertaina 

0780 
Lumakela eta 
eskistositatea 

Tokikoa Baxua 0800 Ikatza Tokikoa Baxua 

0784 Seriea Tokikoa Ertaina 0802 
Wealdear 
mikrita eta 
tupak 

Tokikoa Baxua 

0785 Harrobia Tokikoa Baxua 0809 
Indusiko 
itxitura 

Eskualdekoa Ertaina 

0786 Balzolako kobazuloa Eskualdekoa Altua 0811 Ubideratzeak Tokikoa Baxua 

0793 Wealdar kareharriak Eskualdekoa Ertaina 0812 Slumpa Tokikoa Baxua 

0787 Gentilzubi Naziokoa Altua 0813 Panoramika Eskualdekoa Altua 

0788 Iturbegia Tokikoa Baxua 0815 Rippleak Tokikoa Ertaina 

0789 Meandroa Tokikoa Baxua 0875 Seriea Tokikoa Ertaina 

0790 Askagunea Tokikoa Baxua 0876 
Ostreido-
bankua 

Tokikoa Ertaina 

0791 Alboko ibilbidea Tokikoa Baxua 0878 
Indusi ibaiaren 
burua 

- 
Oso 
altua 

0763 Bibalbioen lumakela Tokikoa Baxua 0554 
Itsas faunaren 
aztarnategia 

Tokikoa Baxua 

0764 Megabretxak Eskualdekoa Altua 0558 Eskistositatea Tokikoa Baxua 

0765 Megabretxak Tokikoa 
Oso 
baxua 

0853 Lumakelak Tokikoa Altua 

0767 
Harri igneoa eta 
pirita-mineralizazioa 

Eskualdekoa Ertaina 0855 Ammoniteak Tokikoa Baxua 

0768 
Bikotz-Ganeko 
zehar-ebakia 

Eskualdekoa 
Oso 
altua 

0849 Seriea Tokikoa 
Oso 
baxua 

0773 
Glaukonia eta 
bibalbioen lumakela 

Tokikoa Ertaina 0850 Seriea Tokikoa Ertaina 

0775 Slumpak Tokikoa 
Oso 
baxua 

0851 Seriea Tokikoa Altua 

0796 Glaukonien lumakela  Tokikoa Ertaina 1172 
Islandiako 
espatozko 
meategia 

Naziokoa Altua 

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Interes Geologikoko Puntuak 
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5.1.1.2. Klima eta tokiko baldintza atmosferikoak 

 

Igorreko Eremu Funtzionala EAEko atlantiar isurialdean dago kokatua, beraz, 

klima mesotermiko baten ezaugarriak aurkezten ditu, hotz-beroaren 

ikuspegitik epela eta oso euritsua. Klima honetan, Atlantiar ozeanoak eragin 

esanguratsua dauka. Ozeanoko urekin epeldutako aire masak itsasertzera 

iristean gau eta egunen, eta uda eta neguaren arteko oszilazio termikoak 

txikitzea dakar. 

 

Ezaugarri orografikoak eta fronte polarraren iraunkortasuna dira atlantiar 

isurialdea hain euritsua egiten dutenak. Eremu Funtzionalean, urteko bataz 

besteko prezipitazioa 1.250 eta 2.000 mm artean dago. udako hilabeteak dira 

lehorrenak eta udazkenekoak eta negukoak, aldiz, euritsuenak. Udaberrian 

zehar ere, eurite handiak egon ohi dira.  

 

 

Igorreko estazio meteorologikoaren klimograma. Iturria: Euskalmet (2015) 

 

Tenperaturak moderatuak dira, orokorrean, negu eta uda atseginekin. Nahiz 

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

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

 

Haizeari dagokionez, mendebaldeko haizeak dira nagusi, naiz eta noizbehinka 

hegoaldeko haizeak egon. Neguan, jet korrontearen eragina eta honekin 

datozen ekaitzak eta hodei fronteak adierazgarriak dira. Udaberrian eta 

udazkenean, aire-fluxu horrek indarra galtzen duenean eta izurtuago egiten 

denean, eguraldia, normalean aldakorra izaten da, eta aste batzuetan hegoko 
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korronte epelak iristen diren bezala, hurrengoetan iparreko haize heze hotzek 

jotzen dute. Hego haizea edozein hilabetean eman daiteke, baina urria eta 

azaro artean izaten dira hego haize zakar epe luzeenak. Udan, mendebaleko 

haizeen fluxu nagusiak iparrerantz egiten du eta ahuldu egiten da. Ipar-haizea 

nagusitzen da eguneko brisak indartuz. 

 

Intsolazioa landaredia baldintzatzen duen ezaugarri klimatikoa da, baita 

orduaren arabera paisaiaren pertzepzioa ere. Latitudearen eta hodeiak 

egotearen araberakoa da. Euskadin, udako solstizioan, egunak 15 ordu 

inguruko iraupena dauka eta neguan 9koa. Gainera, erliebea bihurgunetsua 

bada, gerta liteke egunaren lehen eta azken orduetan, elkarrengandik hurbil 

dauden lekuen artean intsolazio desberdintasun handiak izatea, lurrak egiten 

dituen itzalguneen ondorioz.  

 

Leku altuetan, lainoak sarri agertzen dira, uren banalerroko mendietan batez 

ere. Eremu Funtzionala inguratzen duten mendiak nahikoa dira airea ase 

dadin eta mendiak hodeiez estaltzeko estratu baxuak sor daitezen. Laino 

horiek, altueraren arabera sortzen direnez, udan sarriago izaten dira, iluntze 

aldera batez ere. 

 

Erradiazio-lainoak edo behe-lainoak ere oso ohikoak dira, eguraldi egonkorra 

eta zeru oskarbia dagoenean, gau fresko eta hezeen ondoren aire hotza eta 

dentsoa mendi-hegaletatik haran-barrenera jaitsi, eta hezetasuna, 

kondentsaturik, bertan geratzen denean sortzen dira. Egunsentian oso ohikoa 

da tenperaturaren inbertsioa gertatzea, hau da, aire hotza behean eta 

beroagoa gainean; horrek turbulentziak galarazten ditu, eta ezinezko egiten 

du aire beroa igotzea eta hotza jaistea; hortaz, egunean ordu asko iraun 

dezaketen lainoak sortzen dira haran barrenetan. 
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Goizaldeko lainoak Eskuagatx mendizerran 

 

5.1.1.3. Uraren paisaiak (Hidrografia) 

 

Ura da paisaia egituratzen duen modelatzaile nagusienetakoa, eta elementu 

honen presentzia, paisaiaren ikus-kalitateari balio onuragarria ematen dio. 

Populazioak, gainera, ura agertzen den paisaia bati balio handiagoa eman ohi 

dio. 

 

Denboran zehar, ura giza-kokalekuentzako erakarpen gune izan da, 

bizitzarako oinarrizko elementua baita. Hala gertatzen da Igorreko Eremu 

Funtzionalean ere, non populazio gune nagusiak haran-hondoan, ibai-

ibilguetan zehar kokatuta dauden (Ibaizabal, Arratia eta Indusi ibaien ertzetan 

bereziki). Urarekin erlazionatutako ondare kultural garrantzitsua da honen 

erakusgarria, gaur egun zutik dirauten zenbait ur-errota eta burdinolekin, 

Zeanurin eta Diman batez ere. Arantzazun kokatutako bi zubik, Bildosola eta 

Zelaia, Ondare historiko-arkitektonikoko interesa dute. 

 

Alderdi hauek 02 – Uraren paisaiak (Hidrografia) mapan ikus daitezke. 
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Igorreko Eremu Funtzionalaren gehiengoa Ibaizabal unitate hidrografikoaren 

barruan dago; hegoaldea aldiz, Zadorra unitatearen barruan dago eta 

Gorbeiako Parke Naturalaren eremu txiki bat, Baia unitatean. 

 

Ibaizabal unitate hidrografikoaren barruan, arro hidrografiko desberdinak 

bereizten dira, nagusiak hurrengoak izanik: Arratia ibaiarena, lurraldearen 

gehiengoa hartzen duena; Indusi ibaiarena, Diman eta Ibaizabal ibaiarena, 

iparraldean (Lemoa eta Bedia). 

 

 

Arratia ibaia Areatzan 

 

 

Ibaizabal ibaia Lemoan 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko sare hidrografikoa  

 

Ibaiez gainera, Eremu Funtzionalean hezegune ugari dago, EAEko 

Hezeguneen Inbentarioak bildutakoak. Hauetako batzuk naturalak dira, beste 

batzuk, ostera, artifizialak, baina guztiak paisaian osagai garrantzitsuak dira. 

 Areatzako zingirak, Uparanerreketako goi-ibarrean. 

 Urkiolako zingirak Diman. 

Unitate hidrologikoa 

Baia 
 

Ibaizabal 
 

Zadorra 
 

Arro hidrografikoa 
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 Lekubasoko urtegia, Bedia eta Galdakao artean. 

 Undurragako urtegia, Zeanurin. 

 Mendizabalgo presa (Iondegorta), Zeanurin. 

 Saldropo zohikaiztegiaren zingirak, Gorbeiako Parke Naturalean. 

 Zeanuriko zingirak. 

 Altunganako zingirak. 

 

 

Saldropo hezegunearen barrualdea (Zeanuri) 

 

 

Undurragako urtegia (Zeanuri) 
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5.1.1.4. Erliebea, maldak eta esposizioak 

 

Erliebea, paisaia osatzeko lurraldearen oinarria da. Igorreko Eremu 

Funtzionalak, altuera moderatua eta ez oso malkartsua duen geografia 

menditsuz bereizten den mendi eta haran atlantiarren inguru tipikoaren 

barruan sartu daiteke. Gehienezko altuerak Gorbeia mendian daude 1.482 m-

ko altuerarekin, gutxienekoa, aldiz, Ibaizabal ibaiari dagokio, 42 m-rekin 

Bedia udalerritik ateratzen denean. 

 

 

Gorbeiako Mendigunea Saldropotik (Zeanuri) 

 

 

Aramotz mendilerroa Bikotzganetik (Artea) 
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Arratiako harana Eremu Funtzionalaren ardatza da eta ipar-mendebaldetik 

hego-ekialderako orientazioa dauka. Haranaren mugak Aramotz mendizerra, 

ekialdean; Eskuagatx mendizerra, hegoaldean; Gorbeia hegoalde eta hego-

mendebaldean eta Mandoia (638 m) eta beste gailur txikiak, mendebaldean 

dira. Arratia haranaz gain, Indusi ibaiarena, Diman, nabarmentzekoa da ere. 

 

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

lauenak (% <10), Arratiako haran-hondoan (Areatzan, Arantzazun eta 

Igorren batez ere), Indusiko haranean (Dimaren irteeran Igorrerantz) eta 

Ibaizabal ibaiaren ondoan (Bedian eta Lemoan) daude kokatuta. Arrabako 

landetan eta Saldropo inguruetan (Zeanuri) malda leunak izateagatik 

bereizten dira (03 mapa ikusi).  

 

Haranaren orientazioa (ipar-mendebaldetik hego-ekialdera) lerrokatze 

tektonikoen berdina da, argia egotea posible egiten duena eta formak eta 

erliebeak egunsentian eta ilunabarrean nabarmentzen dituena, maldetan 

agertzen diren itzalak kontraste handiak sortzen baititu. Lurzoruaren Eredu 

Digitala oinarri hartuta egindako esposizio mapak, azalera baten posizioa 

zehazten du puntu kardinalei dagokienez. Mapa honetan ibai nagusien bi 

ertzen esposizioak oso argi ikusten dira (04 mapa ikusi).  
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Igorreko Eremu Funtzionaleko mapa hipsometrikoa 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko malden mapa  
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Igorreko Eremu Funtzionaleko esposizio mapa 
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5.1.2. Faktore biotikoak 

 

5.1.2.1. Landaredia eta habitatak 

 

Landaredia-estaldurari buruzko informazioari esker, oso desberdinak diren 

landaredia motak bereiztu daitezke, paisaiari berezko nortasuna ematen 

diotena.  

 

Klima, substratua eta orografia dira lurralde baten landaredia baldintzatzen 

duten lehenengo ezaugarriak. Igorreko Eremu Funtzionalaren hasierako 

landaredia, potentziala deritzona, hurrengo unitateek osatzen zuten: 

 

 Harizti azidofiloa eta harizti baso misto atlantiarra. 

 Pagadiak 

 Artadi kantauriarraren orbanak 

 Ibaiertzeko landaredia 

 

Egungo landaredia, aldiz, oso desberdina da gizakiaren esku-hartzearen 

ondorioz (nekazaritza, basogintza, hirien garapena, azpiegiturak eta bestelako 

jarduerak), hurrengo irudietan prozesu hau islatzen da. 
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Arratiako landaretza potentziala (pagadiak, hariztiak eta haltzadiak) 

 

 

Duela 100 urte inguru (belardien eta larreen gorakada eta basoen murrizketa) 

 

 

Gaur egungo egoera izan daitekeena (baso-birlandaketek haran-hondoa kolonizatzen dute) 
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Ondoren, Igorreko Eremu Funtzionalean adierazgarriak diren landaredia 

unitateak jaso dira, Eusko Jaurlaritzako landaredia eta habitaten mapan 

agertzen den informazioaren arabera (2009 urtea): 

 

 

 
Azalera (Ha) % eremu Funtzionalean  

Baso-landaketak 12.004 59 

Larreak eta belardiak 2.586 13 

Hariztia eta baso mistoa 1.056 5 

Pagadiak 866 4 

Artadiak 497 2 

Txilardiak 822 4 

Arantzadia 472 2 

Iratzedia, lahardiak, otadia 398 2 

Ibaiertzeko landaredia 263 1 

 

 

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

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

zuhaixkak agertzen dira, paisaiari aniztasuna eta kromatismoa gehitzen 

diotenak (pagadiak, baso mistoa, haltzadiak, txilardiak eta otadiak). 

Koniferoen baso birlandaketen artean, alertzeek ere paisaia aniztasunean 

eragina daukate, udazkenean kolore aldaketa baitute. 

 

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

lurraldean zehar sakabanatuta espezie desberdinak agertzen dira orban 

txikiak osatuz, Urkiola eta Gorbeiako Parke Naturaletan batez ere (hariztiak, 

baso mistoak, pagadiak eta artadi kantauriarrak). 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko landaredia eta habitaten mapa sinplifikatua 
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Aurrean, hostozabalak (hariztia eta baso mistoa), erdialdean koniferoen birlandaketak (baso-

landaketak) eta atzean harkaitzetako landaredia, gailurretan 

 

 

 

Nekazalgune txikia, belardi eta larreekin, koniferoen birlandaketak (baso-landaketak) eta bertako 

basoa (hariztia eta baso mistoa) Zeanurin 
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Haran-hondoko hariztia eta belardiak eta larreak Artea eta Arantzazu artean 

 

5.1.2.2. Lurzoruaren erabilerak 

 

Lurzoruaren erabilerak garrantzitsuak dira paisaia unitateak mugatzerako 

orduan. Baso-eremua, nekazaritza eta abeltzaintza eremua eta hiri-eremua 

ezaugarri eta forma bereizgarriak dituzte, hauetako bakoitza erraz 

desberdintzen dituztenak. 

 

Lurraldearen egiturak lurzoruaren erabilera baldintzatu izan du, hiri-

garapenak haran-hondoan kokatuz eta nekazal eredua, baserrian eta 

abeltzaintza estentsiboan oinarritutakoa, mendi-magaletan. Horrek, balio 

kultural eta estetiko handia daukan baso eta larre mosaikoa sortzen du. 

 

Hala ere, baserria uztean, eredu tradizional hau aldatu da, eta horrekin 

batera, bertako basoek eta larreek sortutako mosaikoa mantentzen zituzten 

jarduerak ere; lurzoruetan emankorragoak ziren baso espezieak sartuz 

(pinuak batez ere, baina baita altzifreak, alertzeak eta duela gutxi eukaliptoak 

ere) (05. mapa ikusi).  
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Hurrengo taulan 2016ko Baso Inbentariotik jasotako lurzoruaren erabileren 

banaketa datuak agertzen dira. Aipatu behar dago azalerak eta unitateen 

izenak ez direla landaredia eta habitaten mapan agertzen direnen berdinak 

(5.1.2.1 Landaredia eta habitatak atala ikusi).  

 

 
Hektarea % 

Ura 30,06 0,15 

Harkaitz azaleratzeak 503,70 2,47 

Hostozabal erorkorren basoa 1.635,39 8,04 

Hostozabal hostoiraunkorren basoa 495,13 2,43 

Baso mistoa 909,47 4,47 

Koniferoen basoa 11.441,10 56,26 

Zuhaixkak eta sastrakadia 2.121,30 10,43 

Laborantzak 147,68 0,73 

Belardiak eta larreak 2.165,70 10,65 

Azalera artifizialak 886,96 4,36 

GUZTIRA 20.336,49 100 

 

Paisaian daukaten eragina kontuan harturik, lurzoruaren erabileren 

kartografian agertzen diren unitate ezberdinak, antzekoak diren 10 

unitateetan bildu dira. Ondoren, Eremu Funtzionalean bereizgarriak diren 

unitateen argazkiak jasotzen dira. 

 

 

Belardiak Oba landagunearen inguruan (Dima) 
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Baso mistoa Areatzan 

 

Arantzazuko herrigunea (Artifiziala) 
 

 

Hostozabal hostogalkorren basoa eta azaleratze arrokatsuak Gorbeiako Parke Naturalean 
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Lurzoruaren erabilerak Igorreko Eremu Funtzionalean (antzeko kategorietan batuta). Egileek 

moldatua. Iturria: 2016ko Baso Inbentarioa 
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5.1.2.3. Babestutako Naturguneak 

 

Urkiolako Parke Naturala  

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

2000 Sarean sartu zen Batasunaren Garrantzizko Leku kategoriarekin (BGL 

ES2130009), eta duela gutxi Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) izendatua 

izan da, otsailaren 16ko 24/2016 Dekretuaren bidez. Urkiolako Parke 

Naturala, guztira ia 6.000 hektarea bi Lurralde Historiko desberdinetan 

hartzen dituena, Eremu Funtzionalaren ekialdean agertzen da, honen %7a 

hartuz (1.512 ha).  

 

Parke Natural honen ezaugarri nagusiak kareharrizko harkaitzak eta malda 

malkartsuak dira, hauen gainean garatutako morfologia karstikoekin batera. 

Bertako basoak eta baso-landaketak (pinuak gehien bat) dira nagusi. Bertako 

basoari dagokionez, pagadiak, artadiak eta hariztiak dira nagusi. 

 

Arkeologia-intereseko elementuei dagokienez, kobazuloetan aztarnategiak, 

trikuharriak eta burdinolak agertzen dira, besteak beste. 

 

 

Aramotz mendizerrako artadia, aurrean koniferoen birlandaketak  
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Gorbeiako Parke Naturala   

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

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

Gorbeiako eremua 1994an Parke Naturala izendatua izan zen eta Batasunaren 

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

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

 

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

gehiengoan agertzen dira, pagadiak hedapen handiagoa dutelarik. Koniferoen 

birlandaketa asko agertzen da ere (pinuak, altzifreak eta alertzeak gehien 

bat). 

 

Parke Naturalaren barruan, Zeanurin konkretuki, bi Zuhaitz Aparteko daude: 

Aginarte eta Aginalde haginak, biak Arimekortako landetan kokatutakoak.  

 

 

Alertzeen landaketak, Gorbeiako Parke Naturalean  

 

Zadorrako urtegiak 

Eremu Funtzionalaren hegoaldeko zati txiki bat, Natura 2000 Sarearen 

barruan dauden “Zadorrako urtegiak” deritzon eremuari dagokio. Hau, 

Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) izendatu zen ekainaren 30eko 120/2015 

Dekretuaren bidez. 
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Zadorrako urtegiak, EAEko barrualdeko hezegune garrantzitsuenetako bat da, 

uretako hegaztien neguko lekua eta ugaltzeko lekua delako. Bisoi 

europarraren (Mustela lutreola) presentzia nabarmentzen da, besteak beste. 

 

 

Babestutako naturguneak Igorreko Eremu Funtzionalean 
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5.1.2.4. Intereseko fauna eta flora ikusteko aukera 

 

Orokorrean, bereziak diren fauna eta flora espezieak ikusteko aukera egoteak 

eta eremuan daudela jakiteak, paisaiaren pertzepzioari balio handiagoa 

ematen dio. Oso erakargarria izaten da fauna espezie desberdinak ikustea, 

hegaztiak batez ere. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean, esanguratsuenak diren hegaztiak eta ikusteko 

aukera handiena duten hegaztiak, Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturalen 

harkaiztietan daude: sai arrea, ugatza (galtzeko arriskuan) eta sai zuria 

(kaltebera), besteak beste. Hegazti harrapari espezie desberdinak ikustea 

erraza da ere. EAEan hegazti nekrofagoak kudeatzeko baterako plana dago; 

Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturalak Interes Bereziko eremutzat eta 

Elikatzeko Babesgunetzat hartzen dira.  

 

Arratia ibaia bisoi europarra kontserbatzeko interes bereziko eremua da, Artea 

eta Igorre arteko tartea ez ezik. Zadorra ibaiak, Dima eta Otxandio arteko 

muga, igaraba aurkitu daiteke. Bi espezie hauek galtzeko arriskuan daude. 

 

Eremu Funtzionalean Mehatxatutako Espezieen Euskal Katalogoan (MEEK) 

edota EAEko Zerrenda Gorrian (EZG) dauden hurrengo espezieak aurkitu 

daitezke: 

 

Izen Zientifikoa MEEK EZG 

Berberis vulgaris Arraroa Arraroa 

Botrychium lunaria Arraroa Arraroa 

Carex rostrata Galtzeko arriskuan Arriskuan 

Dryopteris aemula Arraroa Ia mehatxatua 

Ilex aquifolium Interes Berezikoa Ardura txikia 

Menyanthes trifoliata Galtzeko arriskuan Arraroa 

Ophioglossum vulgatum Arraroa Interes Berezikoa 

Taxus baccata Interes Berezikoa Interes Berezikoa 

Tozzia alpina Kaltebera Arraroa 

Veratrum album Interes Berezikoa Interes Berezikoa 

 

 



 

Igorreko Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoa. 2017ko abendua 62 

5.1.3. Faktore antropikoak 

 
Igorreko Eremu Funtzionalean paisaia nabarmenak egon arren, gaur egungo 

paisaia, gizakiaren eragin altuagatik bereizten da, lurraldean ematen diren 

natura eta gizartearen arteko prozesuen elkarreraginen ondorioz. Hala ere, 

leku guztietan ez da berdin gertatzen. 

 

5.1.3.1. Herriko eta herri-inguruko paisaiak eta landa paisaiak 

 

Herri-paisaiak morfologia, erabilera, tamaina eta kolore desberdineko 

multzoak dira, gehienetan era desberdinetako paisaiak tartekatzen dituztenak 

(herrigune historikoak, bizitegi-zabalguneak, auzoak eta sakabanatutako 

urbanizazioak). Noizbehinka, jarduera ekonomikoak eta industrialak 

tartekatzen dira hauen artean. 

 

Egungo herri-paisaiak, historian zehar herrien beharrak asetzeko 

helburuarekin hartutako erabakien ondorio dira, askotan, plangintza barik. 

Garapen berriek, aldiz, hiri-plangintzaren irizpideak kontuan hartzen dituzte, 

egungo herri-dinamikei erantzuna emanez. 

 

 

Bediako herrigunea, atzealdean Lemoako harrobi zaharra 
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Hurrengo taulan adierazten den bezala, Eremu Funtzionaleko zortzi 

udalerrietatik, seik hiri-lurzoruaren ehunekoa landa-lurzorua baino txikiagoa 

da. Lemoan eta Igorren, hiri-lurzoruaren proportzioa beste udalerrietan baino 

handiagoa da (% 10 eta %13 artean), Zeanurin eta Diman, aldiz, %2 baino 

gutxiago da.  

 

Bizkaia eta EAErekin alderatuta, Arratian landa-lurzorua handiagoa da. 

Lurzoru naturalean gizakiaren eragina baxu samarra dela eta, Eremu 

Funtzionalaren paisaian balio gehigarria sortzen du pertzepzioari eta 

konfigurazioari dagokionez. 

 

Biztanle gehien duten udalerriak Igorre eta Lemoa dira eta Bediarekin batera, 

industriaren garapen garrantzitsuena dute. Diman eta Zeanurin, aldiz, 

nekazaritza-jarduerak dira nagusi.   

 

Udalerria 
Azalera  

(ha) 
Populazioa 

Landa-lurzorua 

% 

Hiri-lurzorua 

% 

Arantzazu 354 378 93,41 6,59 

Areatza 912 1.194 97,44 2,56 

Artea 1.232 736 95,36 4,64 

Bedia 1.639 1.026 96,92 3,08 

Dima 6.233 1.459 98,55 1,45 

Igorre 1.707 4.108 89,85 10,15 

Lemoa 1.543 3.559 87,67 12,33 

Zeanuri 6.717 1.243 98,94 1,06 

Eremu Funtzionala 20.337 13.703 96,66 3,34 

Bizkaia 221.484 1.139.426 89,29 10,71 

EAE 723.508 2.175.819 91,32 8,68 

Landa eta hiri-lurzoruen portzentaiak, udalerri bakoitzeko. Iturria: Udalplan 2017 

 

Herrigune batzuen izaera tradizionala galtzen da, neurri batean, forman, 

neurrian eta materialetan oso desberdinak diren herri-garapen berriengatik 

(Dima, Areatza, Zeanuri, adb.). 

 

Herriguneen ondoan, herri-inguruetako paisaiak agertzen dira, normalean, 

erabilera asko dituztenak (industrialak, merkataritzakoak eta zerbitzukoak, 

adb.).  
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Eremu jarraitua, sakabanatutako urbanizazioa edo udalerrien arteko eremu 

urbanizatuak, herrigunearen eta landa eremuaren muga zehaztua ez izatea 

bilakatzen dute; Igorre eta Arantzazun, Artea eta Areatzan edo Bedia eta 

Lemoan gertatzen den moduan. 

 

Normalean, industrialdeak errepideen alboetan eta udalerrien sarbideetan 

kokatzen dira, leku gehiago dagoelako eta ibilgailuen sarrera errazten 

dutelako, herrigune sarrera edo irteera paisaia tipikoa osatuz. Ohikoak dira 

Eremu Funtzionaleko herrien inguruetan, Lemoan, Bedian eta Igorren, batez 

ere. Estetikaren aldetik, interes gutxiko tokiak dira, paisaia kalitate baxuko 

eremu zabalak eta eraikin multzoak lotzen dituztenak. Eraikin hauek, 

orokorrean, ez dira oso erakargarriak, eta batzuk erortzear daude. 

 

 

N-240 errepidean zehar kokatutako jarduera ekonomikoen jarraipena, Lemoa eta Bedia artean 

 

Industrialdeek, eraikinen tamaina eta arkitektura funtzionala dela eta, 

inguruko paisaiarekin kontraste handia suposatzen dute; bai hiri-paisaiarekin, 

hiri-bilbearen jarraipenik ez dagoelako; baita landa paisaiarekin, kontrastea 

askoz gehiago areagotzen delako. 
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Beste industrialde eta jarduera ekonomikoetarako eremu batzuk (garapen 

berriak zein zaharrak), Ibaizabal, Arratia eta Indusiren ibaiertzetan kokatzen 

dira. Hauetako leku batzuetan ibaiertzeko landarediak, paisaian izan 

dezaketen eragina murrizten du, neguan izan ezik. 

 

Lemoako herriko eta herri-inguruko paisaian, erauzketak (Peña Lemoako 

kareharri harrobia, gaur egun berriztapen prozesuan; eta Monte Murgiako 

tuparrien harrobia) eta hauekin lotutako industriak dira nabarmen 

(zementera). Erabilera hauek, honi atxikitako eraikinekin batera, paisaian 

eragina dute eta herri-paisaietan berezkoak ez diren paisaiak sortzen dituzte. 

 

Beraz, industrialde handiek, Eremu Funtzionalaren gehiengoan paisaia 

zehazten duten elementuak dira (Bedian, Lemoan, Igorren, Diman eta Artean 

gehienbat). Hauek, errepikakorrak eta ez oso orekatuak diren paisaiak 

sortzen dituzte, herriguneetan irudi berdina sortuz eta paisaia ezereztuz. 

 

 

Pabilioi industrialak Artean 
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Industria garapena Arratia ibaiaren ondoan, Artean eta Arantzazun 

 

Landa paisaiak lehenengo sektorearekin erlazionatzen dira. Bertan, 

lurraldean sakabanatutako baserriak edo baserriz osatutako herrigune txikiak 

dira nagusi. Etxebizitzaren inguruetan baratzak eta abereentzako larreak 

daude; malda erdian, aldiz, koniferoen landaketak agertu ohi dira. 

 

Euskadiko landa-paisaia kultural tipiko hau, andeatuz doa nekazal ustiapenari 

lotuta ez dauden familia bakarreko etxebizitza sakabanatuak ugaritzen diren 

heinean. Hauek, mota askotako itxiera trinkoez inguratuta daude, landa 

paisaiaren naturaltasunaren galera suposatzen dutena. Lurzoruaren 

okupazioan dituzten ondorioak eta ingurugiroan sortzen dituzten inpaktuak, 

ez dira okupatzen duten eremu fisikoan soilik agertzen. 

  

Kasu batzuetan, nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenei lotuta, tamaina 

desberdinetako eraikinak agertzen dira (hormigoizko aurrefabrikatuak, 

metalezko estaldurak, etab.), baserriaren irudi tradizionala eraldatzen 

dutenak eta larreak edo basoak dituen landa-inguruaren paisaiarekin bat ez 

datozenak. 
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Igorreko LPPren arabera, 53 dira Eremu Funtzionalaren Lurzoru 

Urbanizaezinean dauden herrigune txikiak (auzoak edota landa-guneak), 

guztira, 200 ha. inguru hartzen dituztenak. Auzo sakabanatu gehien dituen 

udalerria Zeanuri da, 17rekin; Dimak 10 ditu eta Bediak 8. 

 

Datu hauei dagokienez, kontuan izan behar da BFAk egindako Landa-guneen 

Inbentario berrian, landa-gune kopurua murriztu dela, gaur egun 28koa 

izanik. Inbentario berri honek, Arratiako etorkizuneko paisaian eragin handia 

izango du, landa-guneetan izan den kontrolik gabeko garapenari oztopoak 

jarriz. 

 

 

Undurraga auzunea, Zeanurin 
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Lanbreabe auzunea, Zeanurin 

 

Atxikitako fitxetan, udalerri bakoitzeko etxebizitza, industria eta ekipamendu 

lurzoruak kartografiatu dira eta hiri-garapenaren laburpen bat egin da, baita 

paisaiaren pertzepzioa herri eta herri inguruko eremuetan. 

 

 



 

 

 

LEMOA  

 

Herri paisaia 

 

Herri inguruetako paisaia 

 

Landa paisaia 

 

Paisaiaren pertzepzioari buruzko ikusmoldea 

Lemoa harrobi bat eta zementera bat baino gehiago da, baina ezin 

dira alderatu. 

 

Pardomendik hegoaldeko maldan kokapen pribilegiatua dauka. 

Arratia eta Ibaizabal elkartzen diren triangelu-formako 

zabalgunean dago. Herriaren horizontea altua eta mugitua da, 

baina ez berehalakoa, beraz, orientazioarekin batera, leku argitsua 

izatea ahalbidetzen du. 

Haran perpendikularrak, ibai zabalak eta bideak gurutzatzen dira; 

zubi zaharraren hondakinekin eta zubi aurreko dorrearekin batera, 

malda erdian baserri sakabanatuak dituen herri hau kontrolerako 

leku aproposa zela agerikoa da. 

XX. mendeko industrializazioak Bizkaiko haranak aldatu zituen, 

Lemoan oso esanguratsua izanik. Eraldaketa erabatekoa izan 

denez, nortasun propioa hartu du eta industria paisaiaren adibide 

adierazgarria da. 

Arraibi auzoan dagoen zementuzko fabrika saihestu ezin den 

erreferentzia bisuala da, tamainagatik eta erdialdean kokatuta 

egoteagatik. Beste industria batzuk Ibaizabalen ondoan 

multzokatzen dira, baina altuerak eta egiturak txikiagoak direnez, 

ez dute herriaren profila eraldatzen. 

Elizondo, N-240tik aldenduta dagoen etxebizitza-gune modernoa 

da, mendi magalean berriztapenean dagoen harrobira arte igoz. 

Era desberdinetako inguruak daude, belardiak, ardiak eta fruta-

arbolak, auzoaren garapen modernoaren aldamenean egonik. 

Auzoa zabala eta ordenatua da eta gune berdeek, ibaiaren eta 

gailurraren arteko lotura bisuala ahalbidetzen dute, erreferentzia 

natural honek, erabat antropizatuta dagoen leku honi nolabaiteko 

lasaitasuna emanez. 

Ibaizabalek, industria-garapenaren okupazioa izan duen arren, 

aukera itxaropentsuez beteriko itxura mantentzen jarraitzen du. 

 

 

 

Hirigintza-garapenari buruzko ikusmoldea 

Lemoako hiri-bilbeak -bai etxebizitzakoak, bai industrialdeak- Ibaizabal eta Arratia 

ibaietan oinarritzen dira eta komunikabideen arabera antolatzen dira. Elizondo 

etxebizitza-gunean ekipamendu asko, finkapen maila altua eta hiri-bilbean 

dentsitate ertaina-altua dago (bataz besteko altuera B+4). 

Arraibi inguruan, eraikuntzak BI-635 eta N-240 errepideetan oinarritzen dira, 

dentsitate baxu-ertainean eta B+2ko eraikin sakabanatuekin. 

Gaur egun, bi guneetako hiri-lurzoru finkatuan 1.108 etxebizitza daude guztira eta 

19,84 Ha-ko azalera hartzen dute. Sakabanatuta 130 etxebizitza-unitate gehiago 

daude. 686 etxebizitza berri aurreikusten dira (48,26 Ha). 

 

Landa lurzoruan 6 auzo bereizten dira (Arraino, Azurreka, Durandio, Elorriaga, 

Errekalde eta Mendieta), 92 etxebizitza guztira. BFAko Landa-guneen Inbentarioak 

(2016) hauetako 3 jasotzen ditu bakarrik.  

Lurraldean sakabanatuta 326 etxebizitza gehiago daude, Ibaizabalen, Arratiaren 

eta errepideen inguruetan. 

Jarduera ekonomiko industriala 4 industrialdetan banatzen da (42,72 Ha guztira): 

 La Fletxa eta Bolunburu: ekialdean eta Ibaizabal ibaiak bananduta, 

Amorebieta-Etxanorekin lotura izanik. 

 Medieta eta Pozueta: mendebaldean eta N-240 inguruetan lerro-formarekin. 

 Cementos Lemona eta Zubi-Siku: Ibaizabaleko hegoaldeko ibaiertzean 

kokatua, Elizondo aurrean. 

 Zubiate: Elizondoko kontrako ibaiertzean kokatua. 
 



 

 

 

BEDIA  

 

Herri paisaia 

 

Herri inguruetako paisaia 

 

Landa paisaia 

 

 

Paisaiaren pertzepzioari buruzko ikusmoldea 

Haraneko E-M orientazioa Lemoarekin partekatzen du, hegoaldera 

begira dagoen magala izanik; hemen, aldiz, errepidea herriaren 

goialdean kokatu izanak egoera alderantzikatzen du. N-240aren 

iparraldean kokatutako eraikin zabal eta berriak ez ezik, etxalde 

historikoaren gehiengoa, ibairaino doan aldapan hedatzen da. 

Santiagozar muinoa gertu dago, HEan, eta ikusmenean Ugarte 

auzora (HMetik) sakontasuna egotea ahalbidetzen du, bertan, 

horizontea kentzen da eta altuera galtzen du. Bediak ez du Lemoa 

bezalako herrigune trinkoa, sakabanatuta dauden elementuak 

baizik. 

Errepidearen herriko tartea zaratatsua eta mugimendu askokoa 

da, baina Elexalden dagoen enparantza, eraikinen eta baratzen 

sakabanatze lasaiaren adibide ona da, oraindik ere, distantzia 

mantenduz eta inguruko paisaia sartuz. 

Herriguneak ez du egitura hierarkizatu bat, baina, industriek 

sortzen duten itxuraldaketa egon arren, xarma izaten jarraitzen 

du. Baratzen eta belardien artean baserriak, oinetxeak eta 

eraikuntza modernoak mendi magalean zehar sakabanatzen dira. 

Oinezkoen eskala dago eta ibaiak, leku zoragarriak dituena 

(Ibarrako Bediacolea jauregia adibidez) hari erakargarritzat 

jarduten du.  

Ezkerreko ibaiertzetik, Ugartek ikuspegi orokorra erakusten du, 

perspektibaren simetria eskumako ibaiertzean dagoen Asteiza 

jauregia izanik. Paisaia honetan, nahiz eta industria egon, 

belardien eta baratzen artean sakabanatzen diren baserriak dira 

nagusi, mendi magaletan dauden baso ilunek atzealdea osatzen 

dutelarik. 

 

Bediako herrigunea, errepidetik ezkutatuta mantentzen da eta 

oraindik ere, inguruetako ibai- eta landa-paisaiarekin bat datorren 

antolamendu orekatuagoa egiteko aukera paregabeak ditu. 

 

 

 

Hirigintza-garapenari buruzko ikusmoldea 

Bediako hiri-garapena loturarik gabekoa eta heterogeneoa da: egitura, eraikuntza 

mota, tamaina eta itxura desberdinak. Hiri-bilbe ezberdinek (etxebizitzakoek eta 

industrialek), komunean duten irizpide bakarra antolamendua da, N-240an 

oinarrituta. Bien bilbeak, Ibaizabal ibaiarekin erlazio gutxi dute, ibaiari “bizkarra 

ematen” baitiote. 

Etxebizitza-erabilerari dagokionez, Elexalde gune nagusia da. Dentsitateak 30-60 

etxeb./ha-koak dira, 161 etxebizitzekin. Errepidearen bestaldean, Lemoarantz, 

Bedikolea auzo berria dago, dentsitate baxukoa; 50 etxebizitza eta bloke 

kolektiboen multzo txikiak daude (100 etxebizitza guztira). Bi auzoen artean, 

etxebizitza-multzoa dentsitate baxuan (30 etxebizitza, 2,19 Ha-ko azaleran) 

bateratuko dituen Lurzoru Urbanizagarriko bi sektore (Elexalde eta Elexalde/Yeuri) 

garatzea aurreikusita dago. 

8 auzo daude (Ibarra, Astitze, Bidekoetxe, Eroso-Ugarte, Ereño, Barroeta, Belusti, 

Murtatza eta Utxarain), batzuk, bilbearen ondoan eta beste batzuk lurraldean 

sakabanatuta. BFAko Landa-guneen Inbentarioak hauetako 3 jasotzen ditu 

bakarrik.  

N-240 errepidean zehar eta etxebizitza lurzoruen artean dauden lau poligonoek 

(Murtatza, San Lorenzo, Incoesa eta Cuher Teccal), 20 Ha inguru hartzen dituzte.   

 



 

 

 

IGORRE  

 

Herri paisaia 

 

Herri inguruetako paisaia 

 

Landa paisaia 

 

Paisaiaren pertzepzioari buruzko ikusmoldea 

Igorre, Bedia eta Lemoa bezala, topografian ezarri den hazkunde 

garaikide hedakorra izateagatik bereizten da. 

Normala den moduan, herrigunea muino baten magalean 

(Larragan) kokatu zen. Ekialdera begiratzen duen arren, 

hegoaldeko intsolazioa du, harana iparraldera egiten duen birak 

ahalbidetuta. Goragune honetatik, Arratia eta Indusi elkartzen 

diren lekuan, uholde lautada zabala menderatzen zen, eta bertan, 

geroago errepide bihurtuko zen bidea, eliza eta nobleen etxeak 

kokatu ziren. 

Bilakaera funtzional hau ezin da gaur egun nabaritu, hazkunde 

kaotiko samarra dagoenaren pertzepzioa sortuz. 

Errepide modernoa ibairaino jaitsi zen eta ibaiaren zabalera 

sustatu zuen, ezkerreko ertza bideratzera eta altxatzera behartuz; 

hiri-garapenari mesede egin ziona.  

Ibaiari bizkarra ematen zegoenez, Elexalde Kalearen eta auzoen 

arteko komunikabide fisiko eta bisuala blokeatu zen. Horren 

ondorioz, bulkadetan zihoan garapen eredua ezarri zen, ez duena 

orientazio intuitiboa ahalbidetzen. 

Uholde lautada pixkanaka desagertuz doa eta interesik gabeko 

hiri-garapenaz betetzen da. Garapen honek ez du eremuaren 

balioa ezagutzen, bertakoak diren erlikiak kenduz edo inguratuz. 

Oraindik, nortasuna duten baratz zaharrak, horma eta zenbait 

eraikin tradizional geratzen dira, arreta berezia merezi dutenak. 

Jarduera tradizionalak dituen magaletako paisaia ederra zerumuga 

duelarik, Igorrek, hain beharrezkoa den hiri-garapenaren eta 

landa-eremuarekin egoera orekatua izatea ezinezkoa duen betiko 

kontraesana planteatzen du. 

Industria garapena izan arren (Dimarantz eta Lemoarantz), bi 

ibaiek eta oso trinkoa ez den hiri-bilbeak, oraindik ere haraneko 

hiriburuaren nortasuna eta erakargarritasuna berresteko aukerak 

dituzte. 

 

 

 

 

Hirigintza-garapenari buruzko ikusmoldea 

Igorreko hiri-bilbea Lemoakoarekin batera, Eremu Funtzionalean garrantzia 

handiena duena da. Igorreko hiri-bilbeak Arratiaren bi ibai-bazterretan 

heterogeneoak dira, denbora desberdinetan garatu zirelako. LHiri-bilbeak, garatzen 

diren garaiko eraikin moduen eredu dira. Albo bietan Olabarri auzoa (B+3 

altuerako bloke trinkoak) eta Udea kaleko urbanizazioa (maldan dagoen familia 

bakarreko etxebizitzak) daude. 

Ehundura eta dentsitate heterogeneotasuna ezaugarri orokorra da. Aipatu beharra 

dago, hiri-bilbearen eta eremu industrialen mugak ez daudela oso zehaztuak, 

azken hauek, zenbait kasutan, etxebizitzen ondoan kokatuta daude. 

Egungo ASek lau landa-gune zehazten dituzte (Garakoi, San Cristobal, San Juan 

eta Urkizu), guztira, 73 etxebizitzekin. Ez dira BFAko Landa-guneen Inbentarioan 

jasotzen. Gainerako landa lurzoruan 400 etxebizitza daude guztira, Arratia 

haranaren behealdean batez ere. 

Industria guneak 14 leku desberdinetan sakabanatuta daude. Arratia eta Indusi 

ibaietan oinarritzen dira eta 42,35 Ha hartzen dituzte. 

N-240 errepidearen Saihesbidea, hiri- eta industria-bilbeetako batzuk inguratzen 

dituena, aztarna fisikoarengatik nabarmentzen da. 

 

 

 



 

 

 

ARANTZAZU  

 

Herri paisaia 

 

Herri inguruetako paisaia 

 

Landa paisaia 

 

 

Paisaiaren pertzepzioari buruzko ikusmoldea 

Herria, harana I-H norabidea izatera pasatzen den lekuan dago 

kokatuta, beraz, hegoaldera, zabalera handia dauka eta larreek 

ikusmen zabaltasuna ematen dute. Honen ondorioz, Arratiako 

korridore-hondoko ingururik orekatuenetakoa da. 

Herrigunea, harana osatzen duten elementu guztiak izateagatik da 

adierazgarria, nahiz eta presentzia eskasa izan.  

Herriaren ardatza ez da errepidea, baizik eta aurrez aurre dauden 

bi botere buruak elkartzen eta aldentzen dituen ibaiak; eliza 

batetik eta udaletxea, plazarekin batera bestetik, azken hau 

eraikin gutxiez inguratuta dago.  

Eremu hauek lotzen dituen zubia ez da erraz ikusten ibaiak 

kurbadura bat egiten duelako eta arte handi eta ikusgarri bat 

dagoelako, ibai eder eta pintoreskoaren ikusmen interesa betetzen 

duena. Ibilgua arrokatsua da eta bertako basoaren zati bat izaten 

jarraitzen du; metro eskasera, presa txikia eta pabilioi industrial 

bakarra dago.  

Errepidea iparraldera desbideratu izanak, berriro lasaitasuna ekarri 

du. Herrigunea atsegina eta homogeneoa da; nahiz eta eraikin 

berrienak asko nabarmentzen diren, zaila da kamioien 

trafikoarekin imajinatzea. 

Herrigunea ez da trinkoa, eraikin berrienak hegoaldean dauden 

magal leunetatik igotzen direlako. 

  

Hirigintza-garapenari buruzko ikusmoldea 

Hiri-bilbea, Arratiaren ertz bietan (ekialde eta mendebalde) eta N-240 zaharraren 

albo bietan kokatzeagatik bereizten da. Nahiz eta hegoaldean lotuneak mugatzen 

dituen arren, bilbeari mesede egin dio Saihesbidea eraiki izanak. 

Antolamendu irizpidea, Landa Guneekin erlazionatuta dauden bideetan oinarritu 

izan da, eraikuntza mota tradizionalak eta garapenaren garaiko bloke kolektiboak 

txandakatuz. Nolanahi ere, eraikinek ez dituzte 3 altuerak gainditzen, dentsitatea 

20 etxeb./Ha baino gutxiagokoa da eta topografia zailera moldatuta dago. Gaur 

egun 141 etxebizitza daude eta 32 gehiago garatzea aurreikusita dago. 

Guztira 44 etxebizitza dituzten 3 auzo daude (Arantzazugoiti, Olarra eta Zalbide), 

hala ere, ez dira BFAko Inbentarioan landa-gune bezala jasotzen. Landa-inguruan 

edo hiri-bilbean sakabanatuta, beste 30 bat etxebizitza daude. 

Jarduera ekonomiko industrialak pisu gutxi dauka eta hiri-bilbearen erdialdean 

kokatuta edo Arteako industrialdean dago. 

 

 



 

 

 

ARTEA  

 

Herri paisaia 

 

Herri inguruetako paisaia 

 

Landa paisaia 

 

Paisaiaren pertzepzioari buruzko ikusmoldea 

Arteak lasaitasuna ematen du, baliteke, haran hondoan dagoen 

lautadan kokatuta egoteagatik. Oraindik kanal formarekin, harana 

ez da ibaian gora bezain estua, argitasun handiagoa dago eta 

mendi-hegaletarainoko distantzia handiagoa da. 

Herrigunetik gertu ibaia ez egoteak, lasaia izaten laguntzen du. 

Ibaia iparraldetik igarotzen da eta saihesbidea herrigunetik 

aldenduen dagoen eremuan kokatzea bideratu zuen. Ibaiertzeko 

landaredia mantendu izanak, errepidearen distantzia eta zarataren 

sentsazioa sendotzen du. 

Herri ondoko garapen industriala eskasa da, beraz, ez dago 

bolumen handirik eta kanpotik, multzoaren itxurazko 

homogeneotasuna mantentzen du. 

Barrutik, aldaera gehiago sumatzen dira. Gune trinkoena eta 

“hiritartuena” elizaren eta Laureta ubidearen artean dago, 

bolumen bertikalengatik (XIX mende bukaera eta XX) bereiziz. 

Herrigunean nagusitzen den egitura, enparantza ezkutatuta ere, 

errepidearen hiri-zeharbidea da, paisaiaren ikuspegi bikaina 

duena. 

Herrigunearen berezitasuna, benetako baserri tradizionalak 

lursailei lotuta egoten jarraitzen dutela da. Hauen artean garai 

honetako eraikinak tartekatu dira eta atxikitako familia bakarreko 

etxebizitzak gehitu dira. Hirigintza eta zoladura, multzoa lotzen 

saiatu dira, baina tipologia aniztasunak ezinezkoa egiten du; hori 

dela eta, multzoari egitura bakarra falta zaio eta elizak ere ez du 

eginkizun hori betetzen.   

Multzoa atsegina da, baina izaera osatzen duten elementuak ohiko 

urbanizazio garaikidearen barruan desegiten dira.  

 

 

Hirigintza-garapenari buruzko ikusmoldea 

Hiri-bilbea N-240 zaharraren inguruan kokatzen da (saihesbidea, Arratia ibaiarekin 

batera, ekialdean dago). Erdialdeko eremuagatik nabarmentzen da (jatorrizkoa, 

egoitza eremuan bilbe finkoarekin eta gune libreen eta ekipamenduen zuzkidura 

altuarekin. Hau, ez dator bat dentsitate baxuko garapen berriekin (bakarrik 

errepideetan oinarrituta antolatzen diren bi bizitzako etxeak eta elkarri atxikiak). 

Horren ondorioz, finkatutako bilbea, 200 etxebizitza dituena, ez da bataz besteko 

17 etxeb./Ha-ra iristen.  

Hala ere, aurreikusitako garapenek, dentsitatea asko handituko dute (50 

etxeb./Ha. baino gehiago) hiri-bilbea betetzen duten eremuetan, 136 etxebizitza 

egikaritzeke daudelako, 2,73 Ha-ko okupazioarekin. 

53 etxebizitza daude auzoetan (Biteri, Elexabeiti, Esparta eta Uribarri Ugarte) eta 

hauetatik 2, BFAko Landa-guneen Inbentarioan jasota daude. Gainerako landa-

guneetan 100 etxebizitza daude, kota baxuetan sakabanatuak eta nekazaritza 

ahalmen handieneko eremuetan. 

Industrialdea (Bildosola), Arratia ibaian zehar dagoena, hiri-bilbetik banatuta dago 

eta N-240arekin lotura dauka, ibaia eta errepidea zeharkatzen dituen eta paisaian 

intrusio handia azaltzen duen errepide berriarekin. 

 



 

 

 

AREATZA  

 

Herri paisaia 

 

Herri inguruetako paisaia 

 

Landa paisaia 

 

Paisaiaren pertzepzioari buruzko ikusmoldea 

Haranaren estugunean estrategikoki kokatuta dago, arraroa da magal itzalean 

kokatu izana, seguruenik ibaiaren bihurgunearen higadura ekiditeko eta Gorbeiatik 

jaisten den trokartearekin elkartzen den eremua aprobetxatzeko. 

Eliza, gunearen lekurik garaienean kokatu zen, honek, Erdi Aroko diseinu trinkoa 

izaten jarraitzen du, non kale paraleloek sestra-kurbak jarraitzen dituzten. 

Erregulartasun honek, ibai ondoan dagoen enparantza neoklasiko itxia erraz 

integratzea ahalbidetzen du. 

Arratia ibaiak, ur-jauzi zaratatsuen artean, herria ukitzen du. Duela gutxi egindako 

aldaketek, ibaia harri-lubetekin bideratu dute eta ibaiertzeko landaredia kendu da, 

xarmangarritasuna desagertuz. 

Balkoiak dituzten fatxadak, harresi bat osatzen dute ibaiaren goialdean, Sta. Isabel 

komentura begira. Hau da kalitatezko eraikinak dituen auzoaren erdialdea; eraikin 

hauek, ibairaino iristen diren Erdi Aroko baratz itxiak mantentzen dituzte. 

Bertatik, oraindik ere magalak ikus daitezke; baratz eta belardi inguruetan egoten 

jarraitzen duen alde zaharreko eremu bakarra izanik. 

Gainerakoan, hazkunde garaikideak, herrigunea inguratu du, haraneko diseinu 

erregular bakarraren adibidea ezkutatuz. 

Jatorrizko N-240ak, herria hegoaldetik babesten zuen ibarra deuseztatu zuen, leku 

garaienean hain zuzen ere. Errepidea, harresiz kanpoko garapenaren ardatza 

izango litzateke, baratzak zituzten XIX. mendeko etxetzarren adibide onekin. 

Baina XX. mende bukaerako hazkundea izan da topografia erabat aldatu duena. 

Tamaina handiek, ibarra errepideraino bete zuten euste-hormak egin behar izan 

zituzten, elizak; herriaren profilean zuen gailentasuna kenduz. 

Herria mendebaldetik babesten zuen trokartea oraindik ere errepidearen 

iparraldean agerian dago, hiltegi zaharraren ondoan. 

Herriaren hegoaldea ez ezik, Areatzako alde zaharra zabaltze trinkoaren atzean 

erabat ezkutatuta geratzen da. 

Ilunbeko magalak, ikuspegi zabalak eta orientazio bikaina ditu; berau, paisaian 

intrusio handia eragiten duten eta nahiko altu kokatuta dauden eraikinez hiritartzen 

ari da. 

Beraz, Areatza, gaur egungo garapen handiaren eta topografia zaila dela eta 

sentikorrak diren ondasun multzoen arteko kontraesanen eredu da. 

 

 

Hirigintza-garapenari buruzko ikusmoldea 

Areatza, bere Alde Zaharragatik (Monumentu Multzo izendapenarekin, 1996 urtea) 

nabarmentzen da. Arratiaren ibaiertzaren mendebaldean kokatua dago, bi kale 

nagusien inguruan antolatua eta, ohiko dentsitatearekin (50 etxeb./Ha. Baino 

gehiago). 

Plaza eta elizaren inguruetan, hiri-bilbeak inflexio-puntua dauka, iparraldera 

etxebizitza multzotan (B+4raino) eta/edo berriagoak diren bi bizitzako etxeak eta 

elkarri atxikitakoak agertzen direlako.  

Gaur egun, udalerrian 598 etxebizitza daude eta 81 unitate gehiago aurreikusten 

dira (18 etxebizitza/Ha-ko bataz besteko dentsitatea duten birrantolakuntza 

eremuetan edo hiri-inguruetako eremuetan). 

Nahiz eta BFAko Landa-guneen Inbentarioan jasota ez egon, landa-gune bat dago 

(Iturrimorro) hiri-bilbearen ondoan. 

Zubizarra-Asterriako jarduera ekonomikoetarako eremua (7,31 Ha), Zeanuriko 

ASetan proposatu zen, baina gaur egun Areatzako udalerrian dago. Honek, Alde 

Zaharrean paisaia-erasan handia izango luke. 

 

 



 

 

 

ZEANURI  

 

Herri paisaia 

 

Herri inguruetako paisaia 

 

Landa paisaia 

 

Paisaiaren pertzepzioari buruzko ikusmoldea 

Orue eta Arratia bat egiten duten lekuan kokatuta dago, hain 

estua da, non biaduktua goitik igarotzen den. Zeanurik, malda 

handiak ditu, goi-mendietan dauden herrien berezkoak direnak. 

Ibaiak eta errepideek, udaletxeko plaza eta pilotalekua dauden 

eremu laua uzten dute. Elementu hauek, kolore marroiko harri-

hormekin eta eraikin ugariekin batera, multzo orekatua eta 

erakargarria osatzen dute oraindik. 

Orue errekaren malda aldapatsuak ekiditeko, bolumenak abilki 

mailakatzen dira eta tarteetan landatutako terrazak sortzen dira. 

Aldapan gora egiteko esfortzuaren maila berean handitzen da 

eremuaren interesa ere. 

Perspektibak, aldiz, azkar hobetzen dira ibaian gora egiten den 

heinean, eta arintzen dira apurka-apurka agertzen diren gailurrek 

ematen duten sakontasunaren ondorioz. 

Ohikoa den bezala, erakarpen berrienek eskala handiegia dute eta 

nabarmenegiak dira bolumen txikiez osatuta zegoen multzoaren 

artean. 

Zenbait tarte zehatzetan, ibaiak oraindik erakargarritasun osoa 

aurkezten du (zubi zaharra eta Arragoalde plazea), asko murriztu 

dena ibaiertzeko landaredia kendu duten zenbait esku-hartzeen 

ondorioz. Hauek, urari “bizkarra ematen” ari dira. 

Baldintzatzaile gutxiagoen bila, eliza ibaian behera ezarri zen, 

eskumako ibaiertzean, ikusgaitasun eta orientazio hobeko muino 

batean. Elizaren inguruan, Andramari auzoa osatu zen. 

Handiagotze garaikideak, altuera eguzkitsuak bilatu dituzte ere, 

baina beraien antolamendu errepikakorrak ez du benetako 

baserriei atxikita dagoen interesik.  

Gune zaharrak, ibarretara primeran moldatutako multzo trinko eta 

erakargarria osatzen du. Deigarriak dira hostogalkorren koloreak, 

haranean ohikoak ez diren proportzioetan, baita ibaiaren ondoan 

pabilioi industrialak ez egotea ere. Honek guztiak, irudi atsegina 

sortzen du, txaleten urbanizazioek eta adreiluzko bi blokeek 

bakarrik itxuragabetzen dutelarik. 

 

 

Hirigintza-garapenari buruzko ikusmoldea 

N-240aren Saihesbideak, Zeanuriko hiri-bilbeari mesede egin dio, herrigunearen 

izaera tradizionala mantentzea ahalbidetzen duelako. Justodarrena eta Ibarreta 

inguruan etxebizitza-blokeak daude; eta bi bizitzako etxeak Landagutxin. 

Eleizondo auzoa, nahiz eta Hiri Lurzorua izan, tamainan, antolamenduan eta eraikin 

motan, landa-auzoekin alderatu daiteke. 

17 landa finkapenen (Altzuste, Arzuaga, Asterria, Astondo, Ellauri, Emaldia, Ipizar, 

Landatzi, Sagarre, Undurragako Enparantza, Uribe-Zelai, Ortuzar, Kalearte, 

Urrukutxi, San Pedro, Ipiña eta Ipiñaburu) sakabanaketa bereizten da, guztira 226 

etxebizitza dituztenak. BFAko Landa-guneen Inbentarioak hauetako 10 bakarrik 

jasotzen ditu. 

Lurraldean sakabanatuta 300 etxebizitza gehiago daude. 

Ez dira jarduera industrialetarako eremuak aurreikusten. 



 

 

 

DIMA  

 

Herri paisaia 

 

Herri inguruetako paisaia 

 

Landa paisaia 

 

Paisaiaren pertzepzioari buruzko ikusmoldea 

Udalerria, populazio dentsitate baxua izateagatik nabarmentzen 

da, ekonomia tradizionalaren ondorio. Hau, era berean, Arratia 

haraneko zirkulazio ibilbide nagusitik aldenduta egoteagatik 

gertatu da. 

Ugarana, haranaren zabalgune batean finkapen nagusitzat sortu 

zen. Edertasun eszeniko berezia duen zeruertzaz gozatzeko 

aukera du, gailur harritsu altuetara iristen den lurralde zabalaren 

adierazgarri zehatza dena.  

Uraren presentziak (Indusi eta Oba elkartzen diren lekua), 

burdinolek aspaldi izan zuten garrantzia historikoa erakusten du. 

Pedro Deunaren Parrokia eta bere dorrea ezinbesteko erreferentzi 

bisuala da. Gunearen erdialdean daude eta Dimako elizatea sortu 

zenetik gizartearen bizimoduaren lekuko dira. Pilotalekua ez ezik, 

bi ibaien artean kokatuta dagoena, ez dago garrantzia hau duen 

bestelako eraikinik. 

XX. mende bukaerako argazkietan, udaletxearen inguruan 

antolatutako XIX. mendeko gunea, baserri sakabanatuak 

nagusitzen ziren ehunduran desberdina zen gune bakarra zela ikus 

daiteke. 

Elizako guneak bakarrik du interesa. 1930ean XIX. mendeko 

elementuekin zaharberritutako hilerria, herriaren gainetik 

dagoenez, paisaiaren behatoki pribilegiatua da. 

Hogei urte baino gutxiagoko epean, hiri eta industria garapenaz 

babestu zen Bizkaiko haran-hondoko landa-paisaiaren arketipoa 

desagertu da. Honen ordez, egiturarik, loturarik eta tipologia 

erlaziorik gabeko etxebizitzak egin dira, era askotariko materialez 

egindakoak. 

Elizako guneak, leku garaian kokatutakoa, hilerriak indartzen duen 

hierarkia eta paisaia-interesa izaten jarraitzen du.  

 

 

Hirigintza-garapenari buruzko ikusmoldea 

Dima etxebizitza-bilbe sakabanatua izateagatik nabarmentzen da, Ugarana eta 

Artaun herriguneetan oinarrituta. Guztira 12 auzo daude eta gainerako landa-

gunean sakabanatuta beste etxebizitzak daude. 

Ugarana, Indusi ibaia eta Bolinaga erreka elkartzen diren lekuan dago kokatuta eta 

BI-2543 errepideak zeharkatzen du. Jatorrizko bilbea –Elizatik eta hilerritik- 

Elexalde kaletik aurrera antolatzen da, eraikin mota trinkoekin, B+1/2koak, eta 

lursail bananduetako arkitektura tradizionalean oinarrituta. Garapen berrienak, 

hegoaldera, bloke lerroetan oinarritzen dira eta multzokatuta, etxadi irekiak 

osatzen dituzte. Bataz besteko dentsitatea 40 etxeb./Ha-koa da. 319 etxebizitza 

daude, nahiz eta 259 etxebizitza gehiago aurreikusita dauden (Ugaranan 150 

etxebizitza). 

Artaun, nahiz eta Hiri-Lurzoruaren klasifikazioa izan (gaur egun 35 etxeb.), 

konfigurazioa, eraikin motak eta inguruan duen integrazioa, landa-auzoekin 

parekatu daiteke. Dimako berezitasunetako bat, auzoen kopurua (12) eta 

lurraldean duten sakabanatzea da (Amantegi, Aroztegieta, Artabe, Bargondia, 

Bengoetxe, Bikarregi, Biterino, Indusi, Obabekoa, Obagoikoa, Olazabal eta 

Ziarrusta), guztira 158 etxebizitza daude. Hauetatik, 10 jasotzen dira landa-gune 

bezala BFAko Inbentarioan. Gainerako landa-lurzoruan 250 etxebizitza gehiago 

daude. 

Jarduera ekonomiko industrialaren garapenak, Igorreko industrialdea jarraituz, ez 

du etxebizitza-erabilerekin loturarik. 
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5.1.3.2. Ondare kulturala 

 

Igorreko Eremu Funtzionalak daukan ondare arkeologiko eta kultural 

aberatsa, babestu eta sustatu beharreko interes paisajistikoko zedarrien 

barruan dago. Hauen artean, Baltzolako kobazuloa, balio geologikoa duen 

karst sarea; Axlor Aterpea, Bizkaiko aztarnategi zaharrena (Musteriense 

garaikoa) Errekatxuetako Atxa trikuharria edo Areatzako alde zaharra, XIV. 

mendekoa (Monumentu Multzoa sailkapenarekin). Interesekoak izan 

daitezkeen elizak eta baselizak, jauregiak, dorretxeak, baserriak, fabrika 

zaharrak, burdinolak eta errotak ere agertzen dira. 

 

 

Areatzako alde zaharreko kalea 

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialean (LPP), Balio 

Arkitektoniko Handiko Ezarkuntzak, Interes Orokorreko Multzoak eta Bide 

Historikoa-Erromatar Bidea jasotzen dira. Azken hau, dirudienez, Donejakue 

bidearekin erlazionaturiko ibilbidea da, lurraldea zeharkatzen baitzuen 

Bermeotik Arabako Lautadaraino, Bizkaiko Donejakue bide batekin 

gurutzatuz. LPPak, interes historiko eta kulturaleko ibilbide moduan 

berreskuratzea proposatzen du. Gainera, paisaia intereseko bidea izan daiteke 

ere. 
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Hurrengo irudian, Eremu Funtzionalean dibertsitate handia duten elementu 

naturalak eta kulturalak agertzen dira.  

 

Ondare naturalaren eta kulturalaren elementuen kokapena Igorreko Eremu Funtzionalean  
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Igorreko LPPan bildutako ondare kulturaleko elementuetako batzuk hurrengo 

taulan aipatzen dira.  

 

 Izena Udalerria 

E
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z
a
k
 e

ta
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a
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a
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San Pedro Apostuluaren eliza Arantzazu 

Santiago ermita Artea 

San Juan Batatzailearen eliza Bedia 

San Millan baseliza Dima 

Aramotzeko Andra Mari baseliza Igorre 

Andra Mari eliza Lemoa 

Ipiñako Santiago eliza Zeanuri 

D
o
rr

e
tx

e
a
k
 

Ugunaga Areatza 

Gaztelu Artea 

Etxeandi Dima 

Urkizu Igorre 

Atutxa Lemoa 

Arrikibar Zeanuri 

E
rr

o
ta

 e
ta

 b
u
rd

in
o
la

k
 Bildosola Arantzazu 

Ugunaga burdinola-errota Areatza 

Ibarra errota Bedia 

Arzubia Dima 

Ubokoerrota Igorre 

Txiriboketa Lemoa 

Lanbreabeko burdinola Zeanuri 

B
e
s
te

 

b
a
tz

u
k
 

Sastegiko Landa trikuharria Zeanuri 

Eguzkiola kobazuloa Zeanuri 

Axlor kobazuloa Dima 

Elorriagako San Pedro nekropolia Lemoa 

 

 

Santiago baseliza, Artean 
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5.1.3.3. Lursailen egitura 

 

Eremu Funtzionaleko lursailen egitura oso zatitua izateagatik bereizten da, 

tamaina gutxiko lursailekin. 
 

Udalerria Lursail kopurua 
Lursailen bataz 

besteko tamaina 

Arantzazu 939 5.257 m2 

Areatza 1.067 10.512 m2 

Artea 2.278 6.965 m2 

Bedia 2.044 10.775 m2 

Dima 9.573 7.421 m2 

Igorre 3.308 6.034 m2 

Lemoa 2.757 6.579 m2 

Zeanuri 8.590 11.011 m2 

EF guztira 29.799* 7.898 m2 

*Kasu batzuetan, lursailen mugak ez datoz bat udalerrikoekin. Beraz, Eremu Funtzionalaren 

lursail kopurua ez da udalerriko lursailen kopuruaren berdina. 

 

Lursail handienak Erabilera Publikoko Mendiei (EPM) dagozkie, 3.500 hektarea 

inguru hartzen dituztenak (azalera osoaren %17). EPMen erdia baino 

gutxiago, Urkiola eta Gorbeiako Parke Naturalen barruan daude. 

 

Tamaina txikiko lursailak, aldiz, hiri-bilbearen edo lurraldean sakabanatuta 

dauden landa-guneetatik gertu egoten dira (3.000 m2 inguru). Lursailen 

itxierek, batez ere landa-guneetan daudenak, paisaian daukaten 

eraginarengatik tratamendu zehatza behar dute.  

 

Saroiek (edo kortek), biribil formakoak, aipamen berezia behar dute. Hauek, 

mendi komunaletan egoten ziren, eta bere garaian auzo elkarteek, orokorrean 

baserri baten jabeei edo, noizbehinka elizako instituzio bati edo auzokoei 

uzten zieten. Gaur egun, saroien jabegoa pribatua da, komunitatearena 

izateari utzita. 

 

Garai batean, naturaren ustiapen edo banaketa hau oso ohikoa zen. Aldi 

baterako ziren, beraz, mugaketa batean zenbait saroi (osorik edo zati bat), 

gainjarri zitezkeen, behin aurreko saroiaren ustiapena bukatuta zegoenean.  

Gaur egun oso gutxi dira forma hauek dituzten lursailak, nahiz eta Arratiako 

haranean ugariak izaten jarraitzen dute. Hauetako batzuk oraindik bereizi 

daitezke, jatorrizko forma biribilekin (karratuak edo laukizuzenak egon 

zitezkeen ere). 
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Saroiak edo kortak Saldropo eta Barazar inguruetan 

 

Saroien tamaina desberdina da Eremu Funtzionalaren iparraldean eta 

hegoaldean, iparraldean handiagoak izanik (desberdintasun hau negua eta 

udaren arteko lotura izan liteke). Bediako eta Igorreko saroien diametroa 450 

metro ingurukoa da (negukoa, korta-handi); Zeanuri eta Diman kokatutakoak 

(udakoak), aldiz, askoz txikiagoak dira, 250 metroko diametro inguru, korta-

txiki. 
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Saroiak edo kortak Bedia inguruan 

 

Nahiz eta gaur egun saroiak edo kortak artzaintzarako ez diren, izaera 

etnografikoa duen balio paisajistikoa dira, zenbait kasutan lursailari lotuta 

daudelarik. 

 

5.1.3.4. Errepide sarea 

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko errepide nagusia N-240 da, Galdakaon N-634 

errepidearen eta A-8 autobidearen lotunean hasiera daukana. Bedia, Lemoa 

eta Arratiako haran guztia zeharkatzen du, Ubidearaino eta geroago, Arabatik 

jarraitzen du. 

 

Trafikoa ugaria da (Eguneko Bataz besteko Intentsitatea 15.694 eta 4.564 

ibilgailu artean egon zen 2015ean), kamioiena batez ere, Bilbotik Gasteizera 

dohaineko errepide nagusia delako, Gasteizen, gainerako penintsularekin 

lotura eginez. 

 

N-240 errepidea ardatz hartuta, tokiko eta probintziako beste errepide batzuk 

daude: BI-635 errepidea Arratiako harana Bizkaiko ekialdearekin konektatzen 

du (Amorebieta, Bermeo, Durango, etab.); BI-2543 errepidea, Indusiren 

harana zeharkatzen du Igorretik Otxandioraino; Arteatik, BI-3524 eta BI-3513 

errepideak, Arratia eta Nerbioi haranak lotzen dituena Orozko eta Zeberiotik 

hurrenez hurren eta BI-3530 errepidea, N-240 errepidearen paraleloan, Artea, 

Areatza, Zeanuri eta tokiko beste errepide batzuk lotzen dituena. 



 

 2017ko abendua 83 

Komunikazio sarea Udalerriak 

Trenbidea: Euskotren 
Bilbo – Donostia 
Bilbo – Bermeo 

Bedia, Lemoa 

E
rr

e
p
id

e
a
k
 

Lehentasuna duen 
errepidea 

N-240 Tarragona – Bilbo  
(Barazartik) 

Bedia, Lemoa, Igorre, 
Arantzazu, Artea, 
Areatza, Zeanuri 

Oinarrizko sarea BI-635 Lemoa - Gernika Lemoa 

Tokiko sarea 

BI-2543 Igorre - Otxandio Dima, Igorre 

BI-3513 Orozko - Artea Artea 

BI-3524 Ugao-Miraballes - Artea Artea 

BI-3527, N-240 zaharra Igorre 

BI-3542 Zubiazabal - Otxandio Dima, Zeanuri 

BI-4501 Zeanuri - Ipiñaburu Zeanuri 

BI-4522 Ipiñako adarra Zeanuri 

BI-4523 Zeanuri - Otzeremendi Zeanuri 

BI-4531 Gezala - Igorrebaso Igorre 

BI-4545 Dima – Oba Dima 

BI-4546 Santiago – Artaun Dima 

BI-4549 Ibarra - Baltzola Dima 

Auzoetako udal bideak Batzuk 

Igorreko Eremu Funtzionalean dauden komunikabideak 

 

Eremu Funtzionalean jarduerak eta azpiegiturak ugariak eta era askotakoak 

dira (06. mapa ikusi). Hauen artean, azpiegitura linealak (errepide sarea, 

trenbidea, goi-tentsioko lineak, etab.) eta puntualak (urtegiak, araztegiak, 

harrobiak, zabortegiak, etab.). 

 

5.1.3.5. Paisaia-erasana duten jarduerak, azpiegiturak eta eremu 

narriatuak 

 

Eremu Funtzionalean, paisaia natural interes handiko eremuak, zati batean 

haran-hondoak (Indusi ibaiaren harana eta Arratia ibaiaren goi-ibarra) direnak 

eta altuera erdira eta leku garaietan larre eta haitzak direnak (Diman eta 

Zeanurin batez ere), paisaian eragin txar handia duten eremuekin batera 

daude.  

 

Hauen artean, errepideen azpiegiturak; Bedia, Lemoa eta Igorreko 

industrialdeen zati batzuk, industria hondarrak dituztenak eta; Lemoa, Igorre 

eta Dimako jarduera duten harrobiak eta jarduerarik ez dutenak 

nabarmentzen dira. Elementu hauetako batzuk, errepide nagusietatik ikusten 

dira. 

 

Garraio azpiegiturek inguruko paisaiaren matrizea apurtzen dute, habitaten 

arteko lotura ekologikoa mantentzeko oztopo bat dira, landa lurzoruetan 

eragina dute eta zeharkatzen duten paisaia, nola edo hala baldintzatzen dute, 
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batzuetan, inguruko balio naturalekin, historikoekin edo sinbolikoekin gatazka 

sortuz. Azpiegitura lineal hauek, estetika eta funtzionaltasun erasana duten 

berezko paisaia jarraituak sortzen dituzte. Zentzu honetan, paisaian eragiten 

duten inpaktuagatik, Igorre eta Zeanuriko saihesbideak, Artea/Arantzazuko 

industrialdeko eta Aparioko harrobi eta zabortegiko (Lemoa/Igorre) sarbideak 

nabarmentzen dira. 

 

Erauzketa jarduerek edo hauei lotutako eraikinek inguruko paisaian eragina 

daukate. Harrobien inpaktu paisajistikoa nabarmena da, Peña Lemoakoa 

batez ere, nahiz eta berreskuratze prozesuan egon, paisaian egindako aztarna 

ezkutatzen zaila dena. Lemoako beste bi harrobiak (Apario eta Monte Murgia) 

bideetatik edo biztanle asko dauzkaten inguruetatik oso gutxi ikusten dira, 

Aparioko zabortegiak bezala. Kortederrako zabortegia, Lemoan, N-634tik eta 

AP-8tik ikusten da bakarrik (Galdakao eta Amorebieta lotzen dituen 

errepidea). Igorren, Diman, Zeanurin, etab. kokatuta dauden eta gaur egun 

jarduerarik ez duten beste harrobi txiki batzuek, paisaian eragin mugatuagoa 

dute. 

 

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

garrantzitsuena, urtegia ikus dezaketen pertsona kopuruagatik, uraren 

azaleragatik, ubideengatik eta presaren altueragatik. Goi tentsioko lineek eta 

dorreak lurralde osoa zeharkatzen dute, herriguneak eraldatze- eta banaketa-

subestazioekin konektatuz. Igorreko Eremu Funtzionalaren paisaian daukaten 

eragina garrantzitsua da. Narriatutako ezaugarri batzuk aurkezten dituzten 

paisaiak landa eta herriguneen arteko trantsiziozko eremuak izan daitezke, 

telekomunikazio azpiegituren (antenak, etab.) eragina duten eremuak, baita 

hormekin eta harri-lubetekin kanalizatutako ibai tarteak ere, ibaiertzeko 

landaredia kendu den lekuetan. 

 

Aipatu beharrekoak dira Eremu Funtzionalean egingo diren azpiegitura 

berriak, paisaian izango duten eraginagatik: 

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

lotuko dituena, Bedian eta Lemoan N-240 errepidetik trafikoa kentzeko 

asmoz. 

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

pasako dena. 
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“Monte Murgia” harrobia eta Aparioko zabortegia (atzealdean), Lemoatxatik 

 

 

Arratia ibaia, Igorren 

 

Hondamendi egoeran dagoen industria, Lemoan 
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Goi tentsioko dorrea, Bedian 

 

Lemoako azpiestazio elektrikoa 

 
kareharrien harrobi zaharra, Dima 
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5.2. Paisaiarako sarbideak 

 

Biztanleriaren eta paisaiaren arteko elkarreragina ahalbidetzen duten 

elementu nagusiak behaketa puntuak eta paisaiaz gozatzeko eta bertara 

sartzeko aukera ematen duten errepideak eta bideak dira. Horrela, Eremu 

Funtzionalean dauden ibilbide nagusiak (ibilgailuentzako eta ibilgailuentzako 

ez direnak) eta behaketa puntuak identifikatu dira, hurrengo irizpideak 

kontuan hartuta:  

 

- Adierazgarritasuna: Paisaia-osagaien aberastasunaz eta aniztasunaz 

(herri-paisaiak, herri kanpokoak, nekazaritzakoak, mendikoak, 

uretakoak, etab.) gozatzeko aukera ematen duten ibilbideak eta 

begiratokiak. 

- Dibertsitatea: Paisaiaren balio nagusiak hautemateko aukera ematen 

duten ibilbideak (naturalak, estetikoak, historikoak, sozialak, 

sinbolikoak, etab.). 

- Ikusgaitasuna/ikuspegi zabalak: Ikusgaitasun eszeniko handia dituzten 

ibilbideak. 

- Eskuragarritasuna: Paisaiarako sarbideak errazten dituzten ibilbideak 

(oinez, bizikletaz, ibilgailuz eta/edo trenez) ibilbideak. 

- Sinbolismoa: Esanahi historiko edo sinbolikoa duten ibilbideak (ibilbide 

historikoak, etab.). 

- Ospea: populazioak ezagutzen eta balioztatzen dituen ibilbideak, 

partaidetza prozesuez geroztik ezagututakoak. 

- Osagarritasuna: lehentasunezko behaketa puntuak jasotzen dituzten 

ibilbideei (begiratokiak adib.) lehentasuna ematen zaie. 

- Segurtasuna: pertsona guztiek paisaiaz gozatu ditzaten, zailtasun 

gutxiko eta sarbidea errazeko ibilbideak dira. 
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5.2.1. Ibilbideen, sarbideen eta paisaiaren gozamenerako 

puntuen identifikazioa 

 

Bideek eta bestelako komunikazio azpiegiturek, populazioa paisaia 

desberdinetara iristea eta hauetaz gozatzea ahalbidetzen dute. Ibilbide 

hauetako batzuk, ahalmen eszeniko handia dute edo paisaia berezitasunak 

dituzten lekuetatik igarotzen dira. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean, Arratiako harana egituratzen duten errepide 

nagusiez gain, beste errepide batzuk daude, trafiko gutxiago izaten dutenak, 

baina balio paisajistiko handikoak (5.1.3.4. Errepide sarea atala ikusi). 

Bestalde, eskualdean dagoen ibiltzeko afizioa, edonorentzako diren 

ibilbideetan islatzen da, errazenetatik zailenera. Azkenik, trenez egiten den 

bidea paisaiaz gozatzeko aukera erosoa ematen du (07. mapa ikusi). 

 

Paisaian sartzeko (paisaiarako sarbideak) oinezkoentzako bide eta ibilbideen 

sarea hurrengo zerrendan jasotzen da. Aipatu beharrekoa da homologatutako 

ibilbideak eta interesekoak diren bestelako ibilbideak kontuan hartu direla.  

 

Ibilbideak Udalerriak 

O
in

e
z
k
o
e
n
tz

a
t 

Mendiko Ibilbide 

Luzeak (GR) 

GR-282 Artzaintza Naturbidea Zeanuri, Dima 

GR-123 Bizkaiko Bira Zeanuri 

Mendiko Ibilbide 

Laburrak (PR) 

PR-BI-1 Errota arteko ibilbidea Zeanuri 

PR-BI-2 Zeanuriko ermitek Zeanuri 

PR-BI-9 Areatza-Pagomakurre Areatza 

PR-BI-41 Baltzola, ibilbide mitologikoa Dima 

PR-BI-81 Galdarako bira Dima 

PR-BI-82 Ikazkinen bidea Dima 

PR-BI-83 Legarmendiko ibilbide handia Dima 

Nordic Walking (NW) 

Orozko bidea Areatza 

Iturrimorro Areatza 

Solozar Areatza 

Upo Areatza 

Beste batzuk 
Zeanuri-Bedia: Arratiako ibaiertzetatik 

Zeanuri, Areatza, 

Artea, Arantzazu, 

Igorre, Lemoa, Bedia 

Gorbeiara igoera Pagomakurretik Zeanuri 
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Paisaia hautematean behaketa-denboraren garrantzia 

 

Paisaiaren hautematean igarotzen den denboraren arabera eta erabiltzen den 

desplazamenduaren arabera, paisaia behatzeko modua motela, azkarra edo 

oso azkarra izan daitekeela esan daiteke. Hau da, oinez edo presarik gabe 

joatean, paisaia behatzeko denbora handiagoa da autoan baino, nahiz eta 

abiadura oso azkarra ez izan. Paisaia hautemateko denbora desberdin hauek 

horrela sailkatu daitezke: paisaia motelak, paisaia azkarrak eta paisaia 

iheskorrak. Jarraian, Eremu Funtzionaletik igarotzen diren ibilbide 

desberdinak azalduko dira (oinezkoentzat eta motorizatuak), ezaugarriekin 

eta bakoitzetik ikus daitekeen inguruarekin batera. 

 

Paisaia motelak: Oinez egiten diren paisaiak dira. Paisaia behatzeko modu 

hau, modu lasaian egiten da, nahi den lekuan eta momentuan geratzeko 

aukera emanez. Mendiko Ibilbide Luzeak (GR), Mendiko Ibilbide Laburrak (PR) 

eta Eremu Funtzionalean diseinatutako beste ibilbide batzuk dira: 

 

o GR-282 Artzaintza Naturbidea: Eremu Funtzionalera Dantzalekutik 

sartzen da, Dima eta Abadiñoko mugan. Barazarko gainetik Saldropora 

doa eta hortik Arrabako landetaraino. Itxinatik ateratzen da, 

mendebalderantz. 

o GR-123 Bizkaiko Bira: ibilbide zirkularra da. Eremu Funtzionalera 

Ubideatik sartzen da eta Zeanuriko hegoaldea zeharkatzen du 

Orozkoraino. Gorbeia, Aldamineko gailur bereizgarriak eta Itxina ikus 

daitezke. 

o PR-BI-1 Errota arteko ibilbidea: ibilbide honek, gaur egun erabilerarik 

gabe Zeanurin dauden errotak ikusteko aukera ematen du. Ibaiertzeko 

landaredia dagoen lekuetatik eta elementu kulturaletatik (baselizak eta 

baserriak) igarotzen da.  

o PR-BI-2 Zeanuriko ermitek: baso artean igarotzen da, baina tarte 

batzuetan haran-hondoko eta gailurretako ikuspegi ederrak daude. 

o PR-BI-9 Areatza-Pagomakurre: Areatzako Herrigune Historikoan 

hasten da, Monumentu Multzoa izendapena duena eta Pagomakurreko 

atsedenlekuan bukatzen da, batez ere, basoen artetik igaro ostean. 
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o PR-BI-41 Baltzola, ibilbide mitologikoa: Indusin hasten da eta adin 

desberdineko elementu kulturalen (Olabarri burdinola zaharra, 

baserriak eta Axlor koba) eta naturalen (Jentilzubi arkua, Baltzolako 

kobazuloa, Abaroko tunela eta inguruko Lexartzu, Garaio Urrekoatxa 

mendien gailurrak) artetik doa. 

o PR-BI-81 Galdarako bira: Galdarako kubeta karstikoa inguratzen da. 

Artaunen hasten da eta belardi eta lapiazen artean pasatzen da. Indusi 

harana ikusteko aukera dago.  

o PR-BI-82 Ikazkinen bidea: Aramotz mendizerratik doa, Oba auzotik, 

Leunganako gailurreraino. Azaleratze karstikoak eta larreak dira 

nagusi. 

o PR-BI-83 Legarmendiko ibilbide handia: Indusin hasi eta Ezkumin eta 

Errialtabaso gailurretan bukatzen da. Baltzolako kobazulotik, Abaroko 

tuneletik eta Jentilzubi arkutik pasatzen da. 

o Pagomakurretik Gorbeiarako ibilbidea: ibilbide hau homologatuta ez 

egon arren, aipatu beharrekoa da, jende ugari ibiltzen delako. 

Arrabako landetatik eta zenbait mendi-lepoetatik pasatzen da. 

Gailurretik, inguruetako gailurren (Udalaitz eta Anboto) eta Eremu 

Funtzional osoaren ikuspegi panoramikoak daude. 

o Zeanuri-Bedia, Arratiako ibaiertzetatik: mankomunitateak osasuna 

zaintzeko ekintzen barruan sustatutako ibilbidea da (“Arratian 

osasuntsu gabiz”), eskualdeko udalerriak lotzen ditu Arratia eta 

Ibaizabalen ibaiertzetatik. Landa guneak eta herriguneak zeharkatzen 

ditu. 

o Nordic Walking ibilbideak: 2014 urtean, Areatzako udalak Nordic 

Walking zentroa inauguratu zuen. Homologatutako lau ibilbide 

desberdin eskaintzen dira, zailtasun maila desberdinekoak eta ondo 

seinaleztatuak. 
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Zenbait ibilbideren seinaleak, Saldropon 

 

 

San Migel baseliza, PR-BI-2an – Zeanuriko ermitek 

 

Paisaia azkarrak: auzoetara joaten diren tokiko errepideetatik eta trenetik 

ikusten diren paisaiak dira. Abiadura handia ez denez, paisaia modu azkar 

batean ikus daiteke, baina zeharkatutako paisaia barneratzeko aukera ematen 

du. Ibilbideak hurrengoak dira: 

o BI-3513, Orozko – Artea: Gorbeiako Parke Naturalaren iparraldea 

zeharkatzen du, batez ere, pinudien artean igarotzen den bitartean. 
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o BI-3524, Ugao-Miraballes – Artea: Aramotzeko mendizerra eta Itxina 

ikus daitezke. 

o BI-3527, N-240 zaharra, Igorre-Arantzazu: errepide tarte laburra da. 

Alde bietan industriak agertzen dira (zerratokia eta pabilioi bat) eta 

Arratiaren ibaiertzeko landaredia agertzen da ere.  

o BI-3542, Zubiazabal – Otxandio: bertako basoen eta pinudien artean 

pasatzen da eta Aramotz mendizerra ikusteko aukera dago. 

o BI-4501, Zeanuri – Ipiñaburu: landa-guneak, belardiak, basoak, 

Undurragako urtegia eta Arratia ibaia zeharkatzen ditu. 

o BI-4522, Ipiña: errepidearen inguruetan landa-paisaia ikus daiteke, 

harriz eraikitako baserriekin eta belardiekin. 

o BI-4523, Zeanuri – Otzeremendi: ikuspegi zabaleko errepidea da. 

Itxina, Urragikoatxa eta Zeanuriko herrigune nagusia kokatzen den 

harana ikus daitezke. 

o BI-4531, Gezala – Igorrebaso: bakartutako etxebizitzez, baratzez eta 

belardiez osatutako landa-guneak zeharkatzen ditu.  

o BI-4545, Dima – Oba: landa paisaiak zeharkatzen ditu eta 

Legarmendiko mendizerra eta gailur harritsuak ikusteko aukera dago. 

o BI-4546, Santiago – Artaun: errepidearen gehiengoa pinu landaketen 

artean doa. Bi baseliza ikusten dira (Santiago eta Done Millan); 

etxebizitza bakartuak, asko harriz eginda; larreak eta Aramotz eta 

Legarmendiko mendizerrak. 

o BI-4549, Ibarra – Baltzola: Dimako herrigunean hasten da. 

Baltzolaraino, Urragikoatxa ikus daiteke, baita zenbait landa-gune eta 

Legarmendiko mendizerrarekin ere. 

o Trenetik ikusten den paisaia: Bilbo-Donosti eta Bilbo-Bermeo lineek 

Lemoa eta Bedia zeharkatzen dute. Lemoan zehar, gizakiaren presio 

handieneko eremua ikus daiteke: Ibaizabalen ertzetan kokatutako 

industrialde berri eta zaharrak, harrobiak eta herriko eta herri-

inguruko eremuak, paisaiaren pertzepzioan eragina daukaten 

elementuekin. Bedian, Ibaizabal ibaiaren alboetan, landa-paisaiak 

(larreak, belardiak eta baratz txikiak) zeharkatzen ditu. 
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Lemoako herrigunea eta harrobia trenetik ikusita 

 

Paisaia iheskorrak: abiadura azkarreko errepideetatik igarotzen diren 

paisaiak dira. Eremu Funtzionalean hurrengoak daude: N-240 errepidea, 

lurraldea Zeanuritik Bediaraino igarotzen duena; BI-2543, Otxandiotik 

Igorrera doana, Dima zeharkatuz eta BI-635 errepidea, Lemoatik 

Amorebietara doana: 

 

o N-240, errepide honetatik industrialdeak eta industria-nabeak, 

Lemoako zementera eta harrobia, zenbait herrigune (Lemoa, Bedia, 

Igorre, eta Areatza, besteak beste), eraikuntza bakartuak, 

landaguneak, larreak eta baso birlandaketak ikus daitezke. Ikuspegi 

zabalagoekin Aramotz mendizerra, Gorbeiako mendigunea eta haran-

hondoa (altueran dauden zenbait puntuetatik) ikusteko aukera ematen 

du. 

o BI-635, gehien bat, azpiestazio elektrikoen eta industrialdeen artean 

pasatzen da, Ibaizabal ibaiaren paraleloan. Neguan ez ezik, ibaiertzeko 

landarediak pabilioiak ezkutatzen ditu. 

o BI-2543, Dimako herrigunea eta industrigunea zeharkatzen ditu. 

Gainerako ibilbidea landaguneetatik, baso landaketetatik eta bertako 

basoetatik igarotzen da. Nabarmentzekoak dira paisaia interes altua 

dauzkaten Aramotz, Sabigain y Ugatxa mendizerra harritsuak . 

 

Aipatutako errepideen tarte gehienak baso-landaketen artean igarotzen dira, 

ikuspegi zabalen tarteak murriztuz. 
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N-240 errepidearen ikuspegia, Barazarko gainetik gertu 

 

Aipatutako ibilbide guztiak, paisaiarako sarbidea ahalbidetzen dituzten 

elementuak, atsedenlekuak eta begiratokiak, 07. mapan agertzen dira. 

 

5.2.2. Begiratokiak 

 

Begiratokiek, paisaia leku zehatz batetik ikusteko aukera ematen dute. Mota 

askotako begiratokiak daude (errepide ondokoak, naturalak, hirietakoak, 

etab.), guztiak puntu estrategikoetan kokatuak.  

 

Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako Bizkaiko Begiratokien Ikerketan (2015) 

jasotzen den informazioa kontuan hartu da. Lan honetan, begiratokien egoera 

aztertzen da eta hauen inbentarioa egiten da, bi multzo desberdinetan 

sailkatuz: begiratokiak edo egokitutako balkoiak, egokituta daudenean eta, 

ikuspegi panoramikoak, ingurua ikusteko erraztasuna ematen duen 

azpiegiturarik ez dutenean. 

 

Ikerketa honetan jaso diren eta ikuspegi panoramikoa duten leku batzuek, ez 

dute ikuspegi zabal hau, zuhaitzez inguratuta daudelako (Egileor-San Juston 

edo Upokomakatzan adibidez). Zenbait landa-auzoetan aldiz, ikuspegi 

panoramiko handiak dituzten puntuak identifikatu dira: San Kristobal, Oba eta 

Altzuste. 
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Igorreko Eremu Funtzionalean, guztira 18 behaketa-puntu identifikatu dira, 

hauetako 5 begiratokiak dira eta 13 ikuspegi panoramikoak. Gehienak 

Zeanurin daude, eta batzuk mendi gailurretan daude. 

 

BEGIRATOKIAK 

Izena Udalerria Gailurra 

Arraba Zeanuri Ez 

Bikotz Gane Artea Ez 

Gorbeia Zeanuri Bai 

Larreder Zeanuri Ez 

Lemoatx (San Antolin) Lemoa Bai 

IKUSPEGI PANORAMIKOAK 

Izena Udalerria Gailurra 

Altzuste (San Miguel) Zeanuri Ez 

Egileor-San Justo Zeanuri Ez 

Eskuagatx Dima Bai 

Intxaurbizkar Igorre Ez 

Lekanda Zeanuri Bai 

Leungana Dima Bai 

Oba (Done Joanes Batailatzailea) Dima Ez 

Pagomakurre Areatza, Zeanuri Ez 

Saldropo Zeanuri Ez 

Upomakatza Areatza Ez 

Urragikoatxa Areatza Bai 

Urtemondo Dima Bai 

Zumeltza Dima Ez 
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Arratiako harana Arrabako larreetatik ikusita, atzealdean Anboto 

 

Aramotz, Bikotzganetik 

 

Arratiako haranaren ikuspegia Lemoatxatik. Atzealdean Gorbeiako Parke Naturala 
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5.2.3. Atsedenlekuak 

 

Populazioari paisaiaz gozatzeko aukera ematen dizkieten elementutzat 

hartzen dira, atsedena eta paisaia begiratzea ahalbidetzen dutenak, batzuk 

begiratokiak baitira. Hainbat ekipamenduz hornitutako eremuak dira, aisialdia 

eta inguruaren gozamenerako. Igorreko Eremu Funtzionalean dauden 12 

atsedenlekuak mendialdekoak eta landa eremukoak dira, 5 udalerrietan 

banatuta: 

 

Udalerria Izena Mota 

AREATZA Asteitze Mendialdekoak 

Larreder Mendialdekoak 

Upo Makatza Mendialdekoak 

Pagomakurre Mendialdekoak 

ARTEA Bikotzgane Mendialdekoak 

Santiago Mendialdekoak 

Santamañe Landa eremukoak 

DIMA Zumeltza eta Zumeltzako Haitzuloa Mendialdekoak 

LEMOA San Antolin Mendialdekoak 

Ibaizabal parkea Landa eremukoak 

ZEANURI Egileor-San Justo Mendialdekoak 

Saldropo Mendialdekoak 

 

Leku hauek, inguruak ezagutzeko ibilbidea errazak egiteko aukera eskaintzen 

dute. Batzuek, inguruetako ikuspegi paregabeak dauzkate. 

 

 

Bikotzganeko atsedenlekua 
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5.3. Paisaiaren pertzepzio sentsoriala 

 

Zentzumenei lotuta dauden elementuak dira, paisaiaren pertzepzioa osatzen 

dutenak: entzumena (soinuak eta zaratak), ikusmena (koloreak, 

gardentasuna, argitasuna), usaimena (usainak) eta, neurri txikiagoan, 

ukimena (ehundurak eta formak) eta dastamena (produktu gastronomiko 

tipikoak).  

 

5.3.1. Soinuak eta zaratak 

 

Soinuak, normalean, eremu naturaletan ematen dira eta paisaiaren pertzepzio 

positiboa izatera laguntzen dute. Soinu hauen artean, hegaztien txioak eta 

abereen presentzia sumatu daitezke, baita zuhaitzen artetik pasatzen den 

haizea edo ibai nagusietatik dabilen ura. Azken hauek, ur-jauziak egon 

ezkero, gailentasun handiagoa dute (Arantzazu). 

 

 

Arratia ibaiaren presa txikia, Arantzazun 

 

Jatorri antropikoa duten soinuen artean, ospakizunetatik eratorritakoak dira, 

herriko jaiak, erromeriak, etab. 
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Zaratak, aldiz, paisaiaren pertzepzio negatiboa izatera laguntzen du; eta 

batez ere, jarduera industrialak eta garraioen azpiegiturak sortutakoak dira. 

Arratiako Eremu Funtzionalean, N-240n zehar ematen diren zarata mailak 

nabarmentzen dira; errepide honek, lurraldea iparraldetik hegoaldera 

zeharkatzen du eta ibilgailu astun ugari izaten ditu. Harrobietan, 

zabortegietan eta jarduera industrialen betelanetan jatorria duen zarata, 

lurraldearen leku zehatzagoetan ematen da. 
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5.3.2. Koloreak 

 

Koniferoen baso-birlandaketen agerpen handiak (ia Eremu Funtzionalaren 

%60a), paisaiaren pertzepzioan aztarna garrantzitsua dauka, beti berdea eta 

monotonoa. Aramotz eta Gorbeiako harkaitz biluziak, hostozabal 

hostogalkorren orban txikiekin batera, dira paisaian kolorea eta aniztasuna 

sortzen dutenak, udazkenean batez ere, eta neurri txikiagoan, udaberrian. 

 

Koloreak urteko aldaketa ziklikoa izaten du, neurri handi batean, lau urtaroen 

ondorioz gertatzen dena. Hauek, landaredi unitateek izaten dituzten urtaroko 

aldaketei lotuta daude nagusiki, hostozabal hostogalkorrek izaten dituzten 

aldaketak nabarmenduz.  

 

Kolore hauen argitasunak eta gardentasunak denboran zehar aldaketak izaten 

ditu. Alde batetik, egunean zehar aldatzen doa eta, bestetik, momentu 

bakoitzeko baldintza meteorologikoen eraginez sortzen diren aldaketak daude, 

hodeiak eta lainoak, elurra, euria, eguzkia, etab.  
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Landare-paisaiaren udazkeneko aniztasun kromatikoa Eremu Funtzionaleko zenbait lekutan 
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Neguan, elurraren eta beti berde dauden larreen presentzia, pinuen berde ilunarekin eta 

hostozabalen kolore grisekin kontrastea egiten du 
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Landare-paisaiaren udaberriko aniztasun kromatikoa Eremu Funtzionaleko zenbait lekutan 
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Landare-paisaiaren udako aniztasun kromatikoa Eremu Funtzionaleko zenbait lekutan 



 

 2017ko abendua 105 

5.3.3. Usainak 

 

Usaimena, paisaiaren pertzepzioan eragina izan dezakeen beste 

zentzumenetako bat da: modu positiboan usainak atseginak badira, lore 

usaintsuak dituen zelaiaren usain gozoa edo belar ebaki berria edo; modu 

negatiboan usaiak atseginak ez badira, paper-fabrika bat bezalako jarduera 

industrialak, hondakinen biltegia edo abeltzaintza ustiategi handiak 

daudenean adibidez. 

 

Arratiako haranean ez dago paisaiaren pertzepzioa aldatu dezakeen usain 

adierazgarririk. Bidestubietako zabortegiak aparteko aipua merezi du noizean 

behin usain txarrak dituelako; Lemoatxako iparraldean dagoenez, Galdakaon 

eta Amorebieta-Etxanon, A-8 eta N-634 errepideetako erabiltzaileei eragiten 

die. 

 

5.4. Ikusgaitasunaren azterketa  

 

Paisaia egoteko, lurraldeak ematen duen irudiaren eta lurraldea begiratzen 

duten pertsonen pertzepzioaren arteko erlazioa egon behar da. Horregatik, 

ikusgaitasunaren eta barne ikusgaitasunaren azterketak beharrezkoak dira; 

helburua lurraldeak duen ikus-esposizioaren maila aztertzea izanik. Bai 

paisaia-unitateak mugatzerako orduan, baita hauek balioztatzeko orduan ere, 

ikus-esposizioaren maila eragile garrantzitsua izango da. 

 

Barne ikusgaitasunak (edo berezko barne ikusgaitasunak), lurraldearen 

puntu bakoitzetik ikus daitekeen eremuaren ehunekoa kalkulatzen du. 

Azterketa honetarako, puntuen ehun bat egitea (200 x 200 m) beharrezkoa 

da, Eremu Funtzionaletik 5 km ateratzen dena. Puntu hauek, barne 

ikusgaitasuna kalkulatzeko behaketa puntuak izango dira. 

 

Barne ikusgaitasuna 2016 urteko Lurrazaleko Eredu Digitalean (MDT) 

oinarrituta kalkulatu da, Eusko Jaurlaritzako datu espazialen egituran 

eskuragai dagoena. Irismen bisual mugagabea hartu da eta honen ondorioz, 

hurrengo orrian (08. mapa) dagoen barne ikusgaitasunaren mapa lortu da. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko barne ikusgaitasunaren mapa. 

Egileak moldatua Eusko Jaurlaritzako MDTan (2016 urtea) oinarrituta 

Ikusgaitasuna 

Puntu Sarea: 200 x 200 m 
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Egon daitezkeen ikusleak kontuan izanik, lurraldearen ikus-esposizioaren 

azterketa, populatuta dauden edo jende asko igarotzen den lekuetatik dagoen 

ikusgaitasunaren azterketan oinarritzen da. Egon daitezkeen ikusleak 

Arratian bizi diren edo lurraldearen edozein erabilera egiten duten pertsonak 

dira; hau da, haraneko udalerrietako biztanleak, eskualdean lan egiten duen 

jendea, ibiltariak, txirrindulariak, turistak, ehiztariak, etab. Paisaia behatzeko 

puntu eta eremu bezala, “5.2. Paisaiarako sarbideak” atalean aipatu diren 

paisaiarako sarbideak hartu dira, begiratokiak, bideak, komunikabideak 

(errepideak eta trena), baita, herriguneak, jarduera industrialetako eta 

ekipamenduetako eremuak ere. 

 

Ikus-arroak aipatutako eremu bakoitzetik kalkulatu dira, geroago, 

lurraldearen ikus-esposizioa irudikatzen den mapa bakarrean batu ahal 

izateko (ikusi 9. mapa).  

 

  

Begiratokiak 

Ikusgaitasuna Ikusgaitasuna 

Ibilbideetatik 
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Paisaiarako hainbat sarbideetatik egindako Ikusgaitasun mapak 

Egileak moldatua Eusko Jaurlaritzako MDTan (2016 urtea) oinarrituta 

Ikusgaitasuna Ikusgaitasuna 

Ikusgaitasuna 

Trenetik 
Errepideetatik 

Herriguneetatik 
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6. PAISAIA HISTORIAN ZEHAR 

 

 

6.1. Bere arauak ezartzen dituen lurraldea 

 

Barazarreko mendatetik Ibaizabal itsasora daraman korridorera arte, estuak 

diren bi haran daude, Indusi eta Arratia, ibaiak elkartu arte paraleloan 

daudenak eta biak desnibel handiekin. 

 

Erliebeak, ez du populatzea ahalbidetzen, libre geratzen diren lekuak 

altueretako paisaia arrokatsuaren eta ibar-hondoaren artean daudelako, 

azken hauek ibaien maila aldaketa izanik. 

 

Ibaiak, nahiz eta itxuran txikiak izan, arriskutsuak bihurtzen dituzten bilketa-

arro ezkutuak dituzte; mendietan sortutako prezipitazioak jasotzen baitituzte. 

Prezipitazio hauek, Kantauri itsasotik datozen lanbroak Urkiolan eta Gorbeian 

hozten direnean sortzen dira eta maldetatik abiadura handian jaisten dira.  

 

Esanguratsua da Areatza eraiki zenean, Arratia ibaiaren higadura saihesteko 

asmoz, eguzki gutxien jasotzen duen malda aukeratu izana.  

 

Haranak duen itxura garaikidearekin, non ibaien mugak azpiegitura 

modernoek zehazten dituzten, ez da erraza hasierako paisaia irudikatzea: 

haran-hondoak leku hezeak izango lirateke, etengabe aldatzen diren ibaiekin 

eta baso altu eta ilunekin nahastuta. 

 

6.2. Historiaurrea 

 

Gizakiaren populatzearen lehenengo frogak Paleolitikoan agertzen dira, baina 

ez dira oso ugariak: Baltzola, Diman; Geretalegoateko Atxa, Igorren edo 

Errekarteko aztarnategia, Zeanurin, besteak beste. 
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Galdamesko San Pedroko (Areatza) aztarnategian egin diren indusketen 

arabera, gizarte sedentarioa eta baliabideak ekoizteko paisaiaren aldaketak, 

K.a. V. milurteko amaierakoak dira. Bertan, behi-, ardi-, ahuntz- eta txerri-

azienden ebidentziak daude, eneolitikoa edo kalkolitikoarekin (K.a 3500-

3000) uste zena baino ia milurteko bat lehenago. Bizkaiko aztarnategiak 

ugariagoak dira Aro hauetan. 

 

Garai hartan, kobrearen metalurgia eta monumentu megalitikoetan 

(trikuharriak, galeriak eta tumuluak) taldekako lurperatzeak agertzen dira.  

 

Gorbeiako gurutzetik gertu, 9m-ko diametroa eta 1.70eko altuera duen 

tumuluan egindako lurperatze bat aurkitu da. Garai horretako gizarteak 

tontorrarekin zuen lotura kulturalaren eta espiritualaren lekuko da; tontorra, 

oraindik ere, paisaian erreferente izaten jarraitzen du.  

 

Zentzuzkoa dirudi, transhumantziari lotutako abeltzaintza lanak egiteko 

kostaldetik urruntzen den gizarteak, magal altuetan dauden larre naturaletan 

leku ona topatzea, garai honetako lurperatzeek (arbasoek erabilitako 

kobazuloetan) erakusten duten moduan. 

 

Egoera honek, lurra artzaintzara eta metalurgiara bideratuta egongo dela 

aurreikusten duena, Neolitikotik Brontze Arora arteko aldi zabal eta 

zehaztugabea hartzen du (K.a 1200). Hala ere, beste bi mila urte pasako dira, 

K.o. XI-XII. mendeetan haranak moztu eta eraikitzen diren arte. 

 

Garai honetatik ez dago ia informaziorik. 

 

6.3. Erromanizazioa 

 

Erromanizazioarekin, arkeologiak datuak eskaintzen ditu: K.o. I. mendean 

kostaldeko estuarioetan kokatzen ziren, hurrengo mendean, aldiz, barrualdera 

sartzen dira. 
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Elorriagako San Pedro baselizaren hormetan (Lemoa) berrerabili ziren 

hilarriak II. mendeko egonkortasun unearen lekuko dira. Garai horretan, 

kastroak uzten dira; hauek, bideak eta larreak kontrolatzen zituzten eta leku 

altuetan kokatuta zeuden erraz defendatzeko. Honen ordez, gizartea malda 

erdian kokatutako herrietara joaten zen.  

 

IV. mendearen erdian eta V. mendean zehar, ezegonkortasunak, kostaldeko 

gune populatuetatik barrualdera lekualdatzera behartzen du. Arriskutsuak 

ziren momentuetan Galdames (Areatza) eta Geretalegoateko Atxa (Igorre) 

bezalako kobazuloetan babeslekua bilatu zuten, bertan topatu diren 

zeramikek erakutsi duten bezala. 

 

Hain ebidentzia gutxirekin, hainbat hipotesi planteatu izan dira (Carmelo de 

Etxegarayrena adibidez); Barazarreraino igotzen zen eta Gasteiztik gertu, 

Astorga eta Burdeos arteko galtzadarekin bat egiten zuen bide erromatar bat 

egon izan zitekeela defendatzen duena. Arabarekin lotura tradizional hau, 

gaur egun, Otxandiotik Indusira (Dima) doan BI-3543 errepideak hartzen du. 

 

Ordura arteko datuak gutxi dira, baina inperioa desagertu zenean, datu 

guztiak desagertu ziren ere. Momentu horretan, Europa osoan demografia 

atzerapen garrantzitsua zegoen. Arrietabason (Dima) topatutako VII. 

mendeko gerriko baten orratz angeluzuzena salbuespena da. 

 

6.4. Erdi Aroko paisaiaren beheranzko kolonizazioa 

 

Arratian ez dago Goi Erdi Aroko informaziorik, ezta leku garaietan egin ziren 

egurrezko, adarrezko eta buztinezko lehenengo eraikuntzena (baliteke 

artzainek, ikazkinek eta errementariek aldi baterako erabili izana). Garai 

honetan basoa da paisaia menderatzen duena. 

 

Apurka-apurka, basoan argiguneak sortzen dira, beste lur batzuk 

belardietarako labakituz. Denborarekin, malda erdian abere-ustiaketarako 

belardi eta basoei lotutako auzuneak sortu ziren. Fruta-arbolak eta barazkiak 

landatzeko terrazak agertu ziren ere. 
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IX-X. mendeetan, kostaldean presio demografikoa dago eta X. mendean 

Durangaldean eta Gernikako itsasadarrean zenbait monasterio daude. 

Tenpluei lotutako habitat finkoak dira, nahiz eta elizei lotuta ez zeuden 

populazio-gune sakabanatuak egon. 

 

Garai honetakoak dira Lemoako eta Zeanuriko Andra Mari eliz goiztiarren 

sorrerak; ondoren Arantzazuko San Pedro (XII. mendea) bezalakoak agertuko 

dira. Eliz hauek haran guztian biztanle finkoak zeudela adierazten dute. 

Orokorrean jabeak diren nekazariak auzo-elkarteetan batzen dira eta arau 

tradizionalak dituzte. 

 

Bi edo hiru baserri behar dira gutxienez elizate bat sortu ahal izateko eta 

eremu hau hiru unitateetan antolatuta dago: familiaren ustiapena, etxe 

aurrean fruta-arbolak dituzten enparantzak eta azkenik, basoa. 

 

Elkarte bateko kide izatearen sentimendua partekatzen dute, baita espirituala 

(baselizak) ere. Paisaiari dagokionez, bideak egiten, garbitzen eta konpontzen 

dituzte, komunaletan zuhaitzak landatzen dituzte, baseliza eraiki eta 

konpontzen dute eta alokairuan dauden lurrak eta elkartearen 

aprobetxamenduak kudeatzen dituzte. Gainera, animaliak zaintzen, 

komunalaren aprobetxamenduan, mugaketetan eta kaltegarriak diren 

animaliak jarraitzen laguntzen dute. 

 

Errealitatean, elizateak nekazaritzari eta abeltzaintzari lotutako udalerriak 

dira, orokorrak ziren arazo ugarien aurka egiteko sortuak. Kolonizazioaren eta 

paisaiaren eraldaketaren oinarrizko eragileetan oinarritzen dira. 

 

XII. mendean, Santa Lutzia (Igorre) baseliza-parrokiaren inguruetan, herri bat 

eta bere nekropolia agertzen dira, nekazaritzarako eta abeltzaintzarako ezin 

hobea den malda batean. 

 

Aldi berean, lursailen mugaketarekin, paisaia aldatzen doa. Taldekako 

abeltzaintza-lur zabaletatik, lurra eremu txikiagotan banatzera pasatzen da 

eta zerealak, gaztainondoak eta sagarrondoak landatzen dira. 



 

 2017ko abendua 113 

 

Okupazioak maldetatik jaisten da. Hauen lekuko tenpluak dira: hasieran, 

malda erdian eraiki ziren eta geroago, altuera baxuetan garrantzi 

handiagokoak eraiki ziren. Lehentasunezko lekua jada hartuta dagoenean 

bakarrik, baserriek kontrako joera dute, auzuneetatik gora sakabanatuz dira. 

 

XIII. mendean Igorren gertatutakoa esanguratsua da; haranaren behekaldera 

egiten ari den lekualdatzearen ondorioz, Sta. Lutzia baselizak, herri berriaren 

erdialdean eraikitako Andra Mari tenplu berriari parrokia izaera ematen dio. 

Herri hau, Igorreko auzo bat izatera pasa zen. 

 

Malda erdian kokatutako bideak, ez ziren jaisten harana leku zaila zenean. 

Bideen eta bidaiarien patroien omenez, baselizak eta gurutzeak sortu ziren 

(San Kristobal, San Millan eta Santiago), baina bideen erabilera murriztuz 

joan zen eta XV. mendearen bukaeran populazioa haranera jaisten da, gorago 

zeuden ferra-bideak utziz. 

 

Mendeetan zehar, populazioa haranera etengabe jaistea sustatu zuten bi 

faktoreak zerealaren laborantza eta, batez ere, burdina lortzea izan ziren. 

Azken hauek, beranduago etorriko ziren burdinola hidraulikoak kokatzeko 

asmoz, ahokatuagoak eta seguruagoak ziren uharrak bilatzen zituzten. 

 

XIV. mende bukaerako demografia hazkundea XV. mendean indartzen da. 

Honen ondorioz, baserri asko eraikitzen dira, gehienak elizateetan (edo 

kofradietan) elkartuak. 

 

Ekoizkortasunari dagokionez, XV. mendearen bukaerara arte, basoaren eta 

abereen ustiapena, nekazaritzarena baino handiagoa zen. Horrek, 

eraikuntzaren garapena egon arren, paisaian eraginak zituen, eta basoa eta 

larreak gailentzen jarraitu zuten. 
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6.5. Aro modernoa eta Aro garaikidea 

 

Goi Erdi Aroan monasterioa zen politika eta administrazioa lotzen zituenak, 

geroago (XI-XV. mendeetan), aldiz, parrokia da lurraldea eta bizimodu zibila 

antolatzen dituena. Ezin da ahaztu, jaunek elizen gaineko nagusitasuna 

zutela, elizaren nagusiak izanik; izendapenak kontrolatzen zituzten eta 

errentak hartzen zituzten (hamarrenak eta lurren gaineko eskubideak). 

 

1300 urtetik aurrera, sistema feudalaren krisia dago. Errentek behera egiten 

dute eta klase buruzagiek ezin dute orain arteko bizimodua mantendu. 

Bizkaiko nobleziaren erantzuna, errenten eta prestazioen gaineko presioa 

handitzea eta komunalak ziren ondasunak eta kleroaren ondasunak 

eskuratzea izan zen, gatazka handiak sortuz. 

 

XIII. mendetik XV. mendera arte, jauntxoen arteko liskarrak arruntak ziren, 

erreketak, lapurretak, uzten suntsipena eta istilu armatuak gertatu ziren eta 

merkataritza gelditu zen bideak seguruak ez zirelako. 

 

Zumelzuarren gehiegikerietatik ihes egiteko (Urkizun egoitza zutenak), 

arratiarrek, arabarrak ziren Abendañotarrengana jo zuten, eta azkenean, 

Bizkaiko hegoaldeko leinu boteretsuena bihurtu zen. Igorren ezarri zuten 

egoitza (herria haranaren erdigune bihurtuz) eta ganboatarren bandoaren 

buru ziren, eta populazioak fideltasuna zor zien. Gaztelako nobleen alabekin 

ezkondu ziren (Manriquetarrak, besteak beste) eta sasiko ondorengoak izan 

zituzten. 

 

XIV. mendetik XVI. mendera arte, Gaztelako monarkekin zituzten 

erlazioengatik, biztanleen gaineko jauntasuna indarrez eta 

menderakuntzarekin egin zen, feudalismoarenak baino, bidelapurren berezko 

gehiegikeriak onartuz. 

 

Horrela, jauntxoek nekazarien hedapenean izan zuten kontrolek, populazio 

baxua mantendu zuten, burdinolak garatzeko beharrezkoak ziren basoei 

mesede eginez.  
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Bertako kapareak Ugarte, Ubirichaga eta Irazabal ziren.  

 

Dorretxeak garai honetako lekuko dira, oso eraldatuak gaur egun aurkitu 

daitezkeenak. Diman, Barraur, Arostegieta eta Lejazaru daude. Lemoako 

Aldape Dorrea esanguratsua da Ibaizabaleko Larrabeiti zubi erromatarra 

kontrolatzen zuelako. 

 

XV. mendearen bukaeran eta XVI. mendean, Errege Katolikoekin Gaztelako 

koroa finkatu zenean, alderdien arteko borroka bukatzen da. Hala ere, nahiz 

eta Elizateak bertako politika egitura bezala finkatu, Abendañotarrek, 

haraneko “jaunak” izaten jarraitu zuten eta botere ekonomikoa mantendu 

zuten. 

 

XV. mendearen bukaeran eta XVI. mendearen hasieran, jauntxoen gerren 

ostean, demografiaren eta eraikuntzaren zabalkuntza dago: Igorreko Andra 

Mari, Zumeltzuko San Andres, Elgetzuko Santa Lutzia eta baserri ugari. 

 

XVII. mendeko krisiak, populazioaren hazkundea gelditu zuen eta Bizkaian, 

populazioa hiribilduetatik landa-guneetara bueltatu zen. Hala ere, Arratiako 

biztanleria %10ean igo zen; Igorren eta Artean %30era iritsi zen, bertan 

ezartzeko lur gehiago zutelako. 

 

Hala ere, biztanle kopurua baxua da; XVII. mendearen hasieran Igorre ez da 

100 biztanlera heltzen eta, 1704an, 128ra. 

 

Gorabeherak egon arren (Konbentzio Gerra, 1793), XVIII. mendean neurrizko 

hazkundea dago, elikadura hobetzearen ondorioz gosete izurriteak bukatzen 

direlako (aleak gordetzen era merkaturatzen direlako, zereal eta zezina 

gehiago jaten delako eta sagardoaren ordez, ardoa hartzen delako). 

 

1730etik XIX. mendearen bukaerara arte, populazio gorakada ematen da, 

nekazaritza ekoizpena handitzen delako (40. hamarkadako subsistentzia 

krisian eta Gerra Karlistetan izan ezik). 
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XVIII. mendearen bigarren erdian, inmigrazioa hasten da, XIX. mendean 

mantenduko diren artisauen eskaeraren ondorioz. Diman adibidez, XIX. 

mendearen hasieran, bost burdinola eta bost sutegi ari ziren jardunean. 

 

Mendearen bigarren erdian nekazalgoaren geldialdiaren ondorioz, 

Amerikarako emigrazioa agertzen da. XIX. mendearen azken urteetan ez ziren 

gizonak bakarrik joaten, familia osoa baizik. Handik gutxira, familiak behe 

Nerbioiko industriagunera joango dira; milaka urtetan zehar mantendutako 

lurraldearen egitura, behin-betiko eraldatuko duena. 

 

1899an, ohikoa zenean abereak bertako produktuak Gasteizko eta Bilboko 

azoketara eramatea, animaliek tiratutako lehenengo tranbia inauguratu zen 

Lemoa eta Arteaga artean. Geroago lurrunezkoa izan zen eta azkenik, 

elektrikoa (1902 Lemoa-Zeanuri), aro modernoko lehenengo berrikuntza 

handian. 

 

1917an Portland de Lemoa S.A zementuzko lantegia ezartzean, haran-hondoa 

paisaia industriala bihurtzearen zedarri da. Lantegi honek, 1960an, mota 

guztietako produktu metaliko eta siderurgikoak ekoizten zituen. 

 

Tranbiak gehieneko bidaiariak zituenean ahuldu egiten da, 1950eko 

hamarkadako errepideen garapenaren ondorioz merkantzien beherakada egon 

zelako. Zerbitzua zenbait mozketarekin mantendu zen, Zeanuri-Lemoa-Bilbo 

egiten zuen autobusa ordezkatu zuen arte (1964 urtea). Horrela, N-240 

errepidearen nagusitasuna finkatzen da, hiri- eta industria-garapenaren 

ardatz izanik. 
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1964ko azaroaren 29a, tranbiaren azken bidaia eta agur festa (F. Manterolaren argazkia) 

 

1960ko hamarkadan, haran-hondoa hartzen duten industrialdeak sortzen dira. 

Nahiz eta populazioa haztea eta haranean geratzea ahalbidetu, paisaia eta 

gizakiaren erlazioa betiko aldatu zuten. 

 

6.6. Paisaiari lotutako ekonomia tradizionala 

 

Nobleak ez zirenek, ogibidea mendian eta basoan bilatzen zuten eta neurri 

txikiagoan, nekazaritzan. Azken hau, garian eta artatxikian oinarritzen zen, ez 

zen oso emankorra eta urria zen; beraz, abeltzaintzarekin eta basoaren 

ustiapenarekin osatu behar zen. Sagastiak ziren arbolazaintzarako erabiltzen 

ziren ia bakarrak. 

 

Abeltzaintza, inguruari hobeto moldatuta zegoen; behiak gurdietarako, behiak 

eta ardiak okela eta esnerako eta txerriak okelarako erabiltzen ziren. Abere 

guztien simaurra erabiltzen zen. 

 

Basoak egurra, adarrak, ezkurrak eta gaztainak gizakiaren eta animalien 

probetxurako ematen ditu, baita basurdearen okela ere. Barboak, 

amuarrainak eta etxeko hegaztiak eta usakumeak, proteinen osagarri dira.  
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Laborantza berriekin paisaia emankorrean egon den eraldaketa 

 

Artoa 

Arratiako gaur egungo paisaia ikusita, zaila da XVI-XVII. mendeetan haraneko 

labore nagusitzat garia irudikatzea (zereal pobreagoak ziren artoarekin eta 

artatxikiarekin batera). 

 

Hala ere, lehorteetan eta eurite handietan, zerealen uztak galtzen ziren, 

umeen artean izurriteak sortzen ziren eta helduen hilkortasuna handitzen zen 

arnas arazoengatik. XVII. mendean, bizi itxaropena 45-50 urtekoa zen. Udan, 

uraren egoera txarrarengatik, izurriteak ohikoak ziren ere. 

 

XVII. mendean artoa zabaldu izanak, iraultza bat suposatu zuen. Atseden 

hartzen ez zuenez eta gariaren ereite eta bilketa garaiak osatzen zituenez, bi 

urtean behin, hiru uzta ematen zituen. Horren ondorioz, hilkortasuna murriztu 

zuen eta oloa, zekalea eta garagarra ordezkatu zituen. Gaztaina mantendu 

zen, baina sagastiak jaitsi ziren. 

 

XVIII. mendean egon zen nekazaritzaren hedapenak, aldiz, ez zituen 

ustiaketa hobekuntzak izan (ongarriketa, zamarien erabilera eta lanabes 

modernoak), baizik eta larre, basoen eta komunalen luberritze handiagoa. 

Honek guztiak, abeltzaintzari kalte egin zion, eta honekin batera, ongarrirako 

erabiltzen zen simaurraren ekoizpenari. Hortaz, nekazaritzaren etekina jaitsi 

zen eta artzainekin gatazkak areagotu ziren. 

 

Nahiz eta hobekuntzak egon, ez zen auto-hornikuntza lortu. Populazioak gora 

egiten jarraitu zuen, elikagaien krisia sorraraziz; nekazal produktuen 

lapurreten igoerak erakusten duten bezala. 

 

XVIII. mendetik aurrera, kareak ordainketarako balio du. 

 

XVIII. mendean, haran osoan luberritze ugari egiten dira eta laboreen eta 

basoen arteko erlazioa desorekatu zuten. Igorrek, bidegurutzeetako zerbitzuei 

esker ekonomia anitza zuenez, ez zen hau gertatzen. 
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Auto-hornikuntzarako artoak laboreen azalera gehiena hartzen zuen, eta 

ondoren, garia zegoen. Azken honek errenta ordaintzeko eta arropak, 

elikagaiak eta lanabesak erosteko erabiltzen zen, baita derrigorrez, tropak 

hornitzeko. Azkenik, barazkien eta lekaleen baratzak, larreak eta soroak 

bihurtu ziren, hauetako batzuk fruta-arbolekin (intxaurrondoak).  

 

XVIII. mendera arte, baserria familia bakarrekoa da. Orduan da labeak edo 

lastategiak gehitzen zaizkionean eta zenbait ustiategitan bihurtzen denean. 

 

Etxeko nagusiak jabetza mantentzen du eta maizterrei, senideei eta 

adiskideei erein daitezkeen lur zatiak uzten dizkie; jabeak aldiz, mendiak 

kudeatzen zituen. Jabea ez zena, baserriaren ondoko eraikuntzetan bizi ziren. 

 

Nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpen tradizionala izaten jarraitzen du, 

basoaren ustiapenarekin osatua. Baina errentagarritasuna baldintzatzen duten 

faktoreak (tamaina txikiagoa, orduan eta soberakinik gabeko auto-

hornikuntzarako ekoizpen handiagoa) eta haran-hondoaren gertutasuna 

(laborantzarako lur hoberenak dauden lekua) dira. 

 

Patata eta lekadunak 

XIX. mendean iraultza bikoitza gertatzen da: patata eta lekadunak (babak eta 

indabak) eta bazka-arbiak, abeltzaintza hobetzen dutenak. Sagarrek, 

gaztainek eta lihoak (Zeanurin ez ezik), aldiz, garrantzia galtzen dute.  

 

Labore berriek produkzio sistemak eraldatu zituzten, jan-edanen hobekuntzak 

lan erritmoa handitu zuelako. Gariarekin batzean, geldi egoteko aldiak eta 

lugorriak kendu ziren, langileen beharra handitu zen eta jaiotze-tasa suspertu 

zuen. 

 

Momentu berean laia agertzen da, metatutako lurrak aireztatzea ahalbidetzen 

duena eta beraz, simaurra ongarri bihurtzearen bilakaera biologikoa. 
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Era berean, artoak abereak elikatzeko duen gaitasunarengatik, simaurraren 

ekoizpena handitu zen, lurren emankortasuna ziurtatuz. Hala ere, iratzeak eta 

oteak, ukuiluetako abereen etzalekuak egiteko erabiltzen ziren, beraz, mendi-

hegalen mozketak egiten jarraitu zen. 

 

Haran-hondoan, artoaren eta patataren emankortasun altuak gainerako 

laborantzak baztertuko ditu, malda altuak, aldiz, abeltzaintzarako eta basoa 

ustiatzeko dira. 

 

XIX. mendea aurrera doan heinean, presio demografikoaren gorakadak arto 

gehiago landatzea ahalbidetzen du. Bideen hobekuntzen ostean, ez zen 

lehiakorra Arabako eta Gaztelako artoarekin konparatuta, orain errazago 

lortzen baitziren. 

 

Artoa, hamarrenak ordaintzeko erabiltzen ez ziren lekadun batzuekin (babak, 

babarrunak) edo bazka-landareekin txandakatzeko aukera izateak, badirudi 

eragina izan zuela ere. 

 

Bestelako diru sarrera txikiak eskulangintzatik (saskigintza), alokairu 

txikietatik eta basoko produktuetatik zetozen. Diru sarrera hauek, 

errententzako, ordainketa hamartarrentzako eta erosketentzako (aleak, 

besteak beste) ziren. 

 

Abeltzaintza 

 

Neolitikotik, Arratia abere-eremua da. Gizarte klase guztiek, lurren errentariak 

barne, abereak zituzten. Haranean ez zen arraroa tratularia izatea, ezta San 

Antoni, animalien patroiari, eskainitako baselizak egotea ere. 

 

XVI. mendeaz geroztik, behi-azienda da nagusi, zaldiak, astoak eta mandoak 

baino balio handiagoa duelako. 

 

XVII. mendearen bukaeran, ohikoa zen abereentzako pentsua artoa izatea eta 

horren ondorioz, migodoina asko garatu zen. Horrela, abeltzainak, nekazariari 

abere batzuk ematen zizkion (idiak batez ere) berak hazi zitzan eta etekinak 

bien artean banatzen zituzten. 
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Laborantzarako idi-parea salbu, gainerako abereak ez ziren ukuiluratzen eta 

negura arte larreetan egoten ziren; neguan baserrira jaisten ziren eta arbiez 

elikatzen ziren. Mendiko abereekin horrela egiten da oraindik ere. 

 

XIX. mende erdian, Bizkaiko Foru Aldundiak azienda sustatzen ahalegindu 

zen, Igorren hazitarako behi eta txerriak geratzeko probintziako bost 

postuetatik bat ezarriz. Arrakasta izan ez zuenez, geldiarazi zen, nahiz eta 

auzo-elkarte batek ordezkatu zuen. 

 

XVIII. mendearen bigarren erdian, abeltzaintzaren zabalkuntzaren ondorioz, 

haranak, Goierriko abeltzainak erakartzen ditu eta azoka asko egiten dira 

(Igorrekoa berantiarra da, 1819). 

 

Abere txikiei dagokienez, XVIII. mendean eta XIX. mendean batez ere, 

ahuntzak murrizten dira. Ardiak, saltzeko hazten dira eta txerriak eta 

hegaztiak autokontsumorako dira; azken hauek, errentak ordaintzeko 

erabiltzen ziren ere. Erlezaintzak garrantzia izan omen zuen. 

 

Mendia 

 

Propioak, ondasun higiezinak edo sustraiak ziren, udalerriaren jabetza zuen 

eta batzuetan saltzen ziren, nahiz eta normalean pertsona bati errentan 

ematen zitzaion. Gehiena mendiak ziren, hauen egurra ikatza ekoizteko, 

abereentzako, ezkurrak, gaztainak eta intxaurrak biltzeko, abereen 

etzalekuak egiteko eta labe eta karegileentzako erregairako balio zuen. 

 

Baliteke hasieran komunalaren barruan egotea, hau da, erabilera kolektiboa 

izatea eta geroago elizateen premiazko behar ekonomikoak lehenestea. 

 

“Larre-sariak” saltzen zirenean, larreak ez ezik, auzoko ustiapenarekin 

bukatzen zuen. Mozketa kopuruak mendizaleek erabakitzen zituzten 

(orokorrean, hamar urtetan, bat), baina eztabaidak egotea ohikoa zen, Foruak 

burdinolen jabeei mendia “saltzeko” lehentasuna ematen zielako (klase 

dirudun eta aberatsari). 

 

Harrobiak berezko ondasunak ziren ere. 
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Komunalak 

Aipatutakoez gain, propioetan ehiza egiten zen, nahiz eta larreak (maiatzetik 

urrira arte) eta labakituak (basoa edo larrea ereiteko lurra bihurtzen da) 

egiten ziren ere. Azken honek, lursailaren pribatizazioa dakar, komunala 

murriztuz eta artzainengan eragina izanik. 

 

Saroiak (edo kortak) abeltzaintzarako eremuak dira, urte osoan zehar erabili 

daitezkeenak; neguko alfer-lurrak larre baxuetan (negutarrak edo korta-

handi) edo udako alfer-lurrak (udakoak edo korta-txiki) altuerako belardi eta 

belazeetan. 

 

Karegileak ere, komunaletan kokatzen ziren. 

 

Basoa 

 

Haraneko azalera handia hartzen zuen. Larre-sariak jasotzen zituen alkateak, 

baliabideen zentzuzko ustiapenaz eta landaketen plangintzaz arduratzen zen 

eta basoak arautzen zituen. 

 

Gerrak, presio fiskal altua eta burdinolen desagerpena zela eta, XIX. mendeko 

lehenengo hamarkadetan, udaletxeek ondasun komunalak saltzera behartuta 

egon ziren, nekazariei baliabide osagarri asko kenduz. 

 

Jabetzaren egituran egondako aldakek, guztiek kudeaketan zuten 

kontrolarekin bukatzen du, mozketak epe laburragoetan zituzten baso-

landaketak aukeratzera ahalbidetu zuena. Horren ondorioz, konifero exotikoak 

agertzen dira, azken urteetan paisaian gertatu den eraldatze esanguratsuena 

ekarri duena. 

 

Hosto iraunkorrak izateak, altuera handiak eta bertikaltasunak, hazteko 

arintasunak eta berdintasunak eta, batez ere, hostotzaren kolore ia beltzak, 

paisaia ilundu zuten. Urtaroen arteko aldaketak desagertu ziren eta horrekin 

batera, zuhaitzen ehundura eta dentsitate aldaketak. 
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Intsinis pinua eta, neurri txikiago batean, bestelako konifero exotikoak, 

Arratiako eta Bizkaiko paisaiaren nortasunaren ezaugarrietako bat dira orain. 

 

Espezie hauek sartu ez diren lekuak urriak dira, eta bertan, paisaiak 

epeltasuna eta lasaitasuna irabazten du, argitasun gehiago dagoelako eta 

kolore eta eskalen arteko aldea txikiagoa delako. Harkaitz zuriak, pinuen 

kolore beltzak ez daudenean leuntzen dira eta arteak handiagotzen dira. 

Horrela, arratiarren nortasuna eta izaera osatu dituen milaka urteko 

paisaiaren edertasuna hautemateko aukera dago. 

 

6.7. Laburbilduz 

 

Erliebeak, desnibel handiek eta ibaiek Igorreko Eremu Funtzionalaren paisaia 

baldintzatzen eta menderatzen dute. Bertan, baso- eta artzain-bizimodua 

garatu zen, funtsean, Neolitikotik XII. mendera arte aldaketarik izan ez 

zuena. 

 

Momentu horretatik aurrera, nekazaritza eta pixkanaka ibar-hondora 

gerturatzen diren behin-betiko eraikuntzak garatzen dira, baserrietan eta 

Elizateetan oinarritutako herriak sortuz. 

 

XVII. mendean artoa eta XIX. mendean patata eta lekadunak hedatzearekin 

batera, basoaren gailentasuna bukatzen da. Hala ere, nekazaritzak ezin izan 

zuen populazioa mantendu, Ameriketara eta geroago Behe Nerbioiko 

industrietara joan baitziren. 1960 urtearen inguruan, industrializazioak haran-

hondoa hartzen du eta herrietan industrialdeak, errepideak eta hiri-itxurako 

eraikuntzak ezartzen dira, paisaia eraldatuz. 

 

Nahiz eta eraikuntza tipologiak aldatu, maldetan abeltzaintza eta nekazaritza 

erabilerak mantenduko dira, gaur egun konifero exotikoek paisaian gailentzen 

direlarik. Landaredi mota hau, gaur egun maldetan gora mantentzen diren eta 

milaka urte dituen baso mistoen eta belardien paisaia ahultzen du. 
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7.  PAISAIAREN ADIERAZPEN ARTISTIKOA

 

 

Historian zehar, irudikatzeko eta transmititzeko aparteko gaitasuna izan duten 

pertsona batzuek, hautemandako paisaia gainerako populazioari helarazteko 

gai izan dira arte mota desberdinekin (margolaritza, argazkilaritza, literatura). 

 

Artista desberdinek, Arratiako paisaiak, ohiturak eta biztanleak jaso dituzte. 

XIX. mendearen bukaerako eta XX. mendearen hasierako margolari ospetsu 

batzuek, margolan ezagunak egin zituzten, batez ere, haraneko nekazaritza 

irudikatuz. 

 

Anselmo Guineak (1855-1906), 1886 urteaz geroztik, udak haranean 

igarotzen zituen. Egonaldi horietan sortu zituen koadroetako batzuk, Idilio en 

Arratia (1889) eta ¡Cristiano! (1897), adibidez.  

 

Álvaro Alcalá-Galiano Vildósola (1873-1936) margolariak Arratian igaro 

zuen haurtzaroa, eta bertan izan zen margolaritzaz interesatzen hasi zenean.  

Alcalá-Galianok, Arratiako lurraldea, biztanleak, ohiturak eta paisaiak, besteak 

beste, agertzen ziren eta nolabaiteko garrantzia izan zuten zenbait koadro 

margotu zituen; hauen artean Tipo vizcaíno (1894), Interior de un molino de 

Vizcaya (1897), Vendimiadores (1899), Campesinos (?), Misa mayor en el 

país vasco (1911). Gainera, zirriborro edo tamaina txikiagoko margolanak 

egin zituen, Layadora edo Joven con macetas, eta baserrien eta landa-

inguruaren zenbait margolan (Barazarko gaina, Baltzolako kobazuloa, 

Urrekoatxa, etab.).  

 

Era berean, Aurelio Artetaren (1879-1940) Eva arratiana (1916) margolana 

nabarmentzekoa da, euskal artearen maisu-lana dena. 

 

Gaur egungo margolariek, haranaren eszenak irudikatzen jarraitzen dute. 

Guztietan, nahiz eta aldaketa handiak egon diren, lurraldeak mantentzen 

duen landa-izaera nabarmentzen da. 
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        Aurelio Artetaren Eva arratiana 
 

 
     Nekazariak, Alvaro Alcalá-Galiano Vildósolarena 

 

 
  Zeanuriko Elizondo auzoa, Luis Arriaga Jacarena (2015) 
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Felipe Manterola (1885-1977), Zeanuriko argazkilaria, bere irudietan 

aurreko mendeko jendea, lurzoruaren erabilerak eta paisaiak erakusten 

zituen, hurrengo irudietan ikus daitekeen moduan. 

 

 

 

 

Antzune baserria 
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Artzaiak Aldamiñapen 
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Nekazariak Ipiñaburun 

 

Literatura, idatzitako edo hitz egindako (abestua) adierazpenaren artea da. 

Era berean, errealitatearen interpretazioa, ikusketa eta berregitea da. Honela, 

olerkietan, ipuinetan, abestietan eta kondairetan agertzen diren paisaia 

literarioak jasotzen dira. 

 

Asko dira euskal kantutegian, euskaldunek mendira joateko duten 

zaletasunari buruzko abestiak; hauen artean, Gorbeia mendiari eskainitako 

hurrengo abestia: 

 

Gorbeako mendian, puntaren puntan, 
gurutz eder bat dago, 

handik Euskalherria ikusten dugu ederrago (bis) 
 

Zatoz Miren!, ....jarri hemen 

zer dozu ikusten? 
Euskalherri, ... habi txiki, 

mendi ta baserri. 
 

Aupa mendigoizale gazte! 
Gorbei mendira igo zaitez, 
han egingo dugu irrintzi 

aurrera mutilla! 
Triala, lara, triala lara… 

                                                                               (Herrikoia)
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Eta sai zuriari eskainitako abesti herrikoia: "Aramotzetik Garamendira tximista 

baten antzean, miru zuria igaroten dau oilandatsuen atzean....". 

 

Denboran hurbilago dauden beste kantautore batzuen abestiek ere, Gorbeia 

eta bere paisaiei buruz hitz egiten dute: Gorbea, Patxi Villamayorrena; 

Gorbeiako Haizea Gontzal Mendibilena; Gorbeiako larran, Gorka Knörrena. 

 

Idatzitako literaturari dagokionez, nahiz eta olerkari, idazle eta euskal 

hizkuntzaren aditu asko egon, hauen artean; Juan Bautista Eguskiza Meabe 

(1875-1939), Jon Kurutz Ibargutxi (1883-1969), Aita Lino Akesolo (1911-

1991), Bibiñe Pujana (1951-), Juan Mari Atutxa Egiraun (1959-), Angel Larrea 

(1960) eta Igor Estankona (1977); ez dago haranari buruzko aipamen 

askorik. 

 

Aita Linoren Ipiña ta Ipiña'tarren barri (1958, Verdes-Atxirika) liburuak, 

Zeanuriko euskaran haraneko bizimoduak eta ohiturak kontatzen ditu, 

paisaiaren beharrezko azalpenekin batera. Bestalde, Bibiñe Pujanaren ipuin 

asko Arratiako haranean kokatzen dira. 
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8. PAISAIA BALIOEN IDENTIFIKAZIOA

 

 

Igorreko Eremu Funtzionalaren paisaiari eman ahal zaizkion balioak hurrengo 

multzoetan banatzen dira: estetikoak, ekologikoak eta naturalistikoak, 

ekonomikoak eta kulturalak. 

 

 Balio estetikoak 

 

Historian zehar lortu duten balioztatze kulturalaren eta esanahiaren arabera 

edertasun sentimendua igortzeko ahalmena duten paisaiak dira, hasiera 

batean, balio estetiko handiena duten paisaiak. 

 

Osagai naturalek (geomorfologia, hidrografia, klimatologia, litologia, 

landaredia) eta historiko eta kulturalek (eraikuntza erlijiosoak, errotak, 

dorretxeak, etab.) paisaiaren osaera desberdinak baldintzatzen dituzte. 

Landa-lanen, inkesten eta elkarrizketen bitartez jasotako populazioaren 

hautematearen arabera, Eremu Funtzionalaren balioztapen estetikoa egin da.  

 

Gehien gustatzen zaizkien paisaiak osagai naturalak eta landatarrak edo 

tradizionalak dituzten paisaiak dira. Gehien balioetsi diren eremuak Ilunbe 

mendia eta artadia, Gorbeiako Parke Naturala, Itxina, Baltzola, Areatzako 

herrigunea eta zenbait landa-auzoak dira (Oba, Artaun, Garaimendi, etab.).  

 

 

Ilunbe mendia 
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2.2. EAEko Paisaiaren Kartografian (1990) puntuan aipatu den bezala, “EAEko 

Paisaia berezien eta apartekoen katalogo irekian” inbentariatutako eremuak 

daude, Aramotz eta Gorbeiako mendilerroen mendi-gainei dagokienak. 

 

 Balio ekologikoak eta naturalistikoak  

Balio hauek dituzten lekuak, onarpen legala eta populazioaren onarpena dute: 

Parke Naturalak, zuhaitz apartekoak, hezeguneak, bertako basoak eta 

haitzak.  

 

Eremu Funtzionalean bi Parke Natural daude, Natura 2000 Sarean jasotzen 

direnak, eta Gorbeia eta Urkiola, 5.1.2.3. Naturgune Babestuak atalean 

deskribatu direnak. 

 

Gorbeiako Parke Naturalaren barruan, Itxinako mendigunea nabarmentzen 

da, azaleraren zati txiki bat Areatzan eta Zeanurin dituenak. Konplexu 

Urgoniarraren kareharri azaleratzea da, non formazio karstiko garrantzitsuak 

agertzen diren eta Lekandako gailurra nabarmentzen den. 

 

 
Itxina Arrabako zelaietatik  

 

Zeanurin, Gorbeiako Parke Naturalaren barruan, bi zuhaitz aparteko daude, 

biak Arimekortako landetan. Aginarte eta Aginaldeko haginak (Taxus baccata) 

tamaina handikoak izateagatik bereizten direnak. Hauen altuera eta 

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

perimetroa dute. 265/1995 Dekretuaren bidez zuhaitz apartekoak izendatu 

ziren. 
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Aginaldeko hagina 

 

 
Iondegortako presa 

 

Guztira 68 hezegune daude Eremu Funtzionalean, EAEko Hezeguneen 

Lurralde Plan Sektorialaren kategorien arabera, I. eta III. multzokoak direnak. 

Hezegune handienak Undurragako eta Lekubasoko urtegiak, Iondegortako 

presa eta garai bateko Saldropoko zohikaztegia dira, gainontzekoak, tamaina 

txikiko zohikaiztegiak dira, baina aberastasun handikoak. Hauek, Bedia, 

Areatza, Dima eta Zeanurin kokatzen dira. 

 

http://www.euskadi.eus/r49-564/eu/contenidos/informacion/humedales_capv/eu_961/pts_humedales_e.html
http://www.euskadi.eus/r49-564/eu/contenidos/informacion/humedales_capv/eu_961/pts_humedales_e.html
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Era berean, hegazti bereziek habiak egiten dituzten harkaitzen balio natural 

handiak nabarmentzekoak dira; hegazti guztien artean sai zuria (Neophron 

percnopterus) nabarmenduz. Espezie hau, Arratiako biztanleentzat ezaguna 

da eta asko estimatzen dute; aurretik aipatutako abesti herrikoia izanik: 

"Aramotzetik Garamendira tximista baten antzean, miru zuria igaroten dau 

oilandatsuen atzean...". 

 

 Balio ekonomikoak 

Balio ekonomikoak, alde batetik, lurraldeak elikagaiez eta energiaz hornitzeko 

duen emankortasunetik eratortzen dira eta bestetik, geroz eta 

garrantzitsuagoa den turismo-ustiapenetik. Zentzu honetan, 

nabarmentzekoak dira Parke Naturalen inguruak, jende ugari izaten dutenak, 

eskaintzen dituzten ezaugarri naturalak.  

 

Arratian garrantzia gehien duten ekoizpen balioak jarduera industrialak, 

erauzketa jarduerak, hondakinen azpiegiturak eta lehen sektorea (basoa eta 

abeltzaintza) dira. 

 

Herriguneetatik gertu dauden lurretan belardiak eta larreak ugariak dira. Hala 

ere, baso ustiategien ekoizpen balioak dira garrantzia gehien dutenak, 

orokorrean, baso-landaketak Igorreko Eremu Funtzionalaren paisaian nagusi 

direlako. 

 

 

Bildosolako larreak, atzean Bikotzgane mendia 
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Eremu Funtzionalean, erauzketa jarduerak eta honi lotutako industriak 

garrantzi berezia dute. Harrobi batzuek jarduerarik ez izan arren, Lemoan 

kokatutakoak nabarmentzekoak dira, oso handiak direlako eta lurraldearen 

puntu desberdinetatik ikus daitezkeelako. Bestalde, industrialdeek udalerri 

desberdinetan azalera handia hartzen dute eta langile asko dituzte. 

 

Natura ezagutzeko eta gozatzeko dagoen aukera (mendi-ibiliak, 

atsedenlekuak, begiratokiak eta landa ostatuak) leku desberdinetako 

pertsonak erakartzen ditu. Museoen eskaintza, gainera, handia da (Dima eta 

Areatzako interpretazio zentroak, Arteako ekomuseoa, Euskal 

abertzaletasunaren museoa Artean…). 

 

Era berean, naturari lotuta ez dauden bestelako aisialdirako ekintzak daude; 

Areatzako bainuetxea eta Lapurriketa golf zelaia besteak beste. 

 

 Balio kulturalak: historikoak, ondarezkoak, erlijiosoak, 

sinbolikoak-nortasunezkoak 

Historian zehar, kultura eta gizarte desberdinetako ekintzek eta bizimoduek, 

gaur egungo paisaian aztarna utzi dute. Arratian, balio historikoa duten 

elementu asko daude: arkeologia hondarrak, babeserako eraikinak 

(dorretxeak), baselizak, jauregiak eta ondare industriala (errotak eta 

burdinolak), besteak beste.  

 

 

Errekatxuetako Atxa trikuharria, Arimekortan 
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Haranean ezarri ziren lehenengo giza-kokalekuak Historiaurrekoak dira, garai 

horretan, Neandertalak kobazuloetan bizi ziren eta ehizarako armak egiteko 

harria lantzen zuten. Axlor kobazuloa, honen adibide da, bertan animalien eta 

gizakien gorpuzkiak aurkitu direlako, ehizarako tresneriarekin batera. 

Gainera, Historiaurreko hilobi-hondarrak aurkitu dira (trikuharriak, tumuluak 

eta menhirrak). 

 

Gertuko garaietakoak dira udalerri askotan dauden dorretxeak, baserriak eta 

jauregiak.   

 

Errotak eta burdinolak, gaur egungo industriaren aurrekariak dira. Ehotze 

prozesurako eta burdina eraldatzeko uraren indarraz baliatzen ziren. Eraikin 

hauetako batzuk oraindik egoera onean daude eta Zeanurin, hauek ikusteko 

ibilbide zehatza dago. 

 

Areatzako alde zaharra 1338koa da. Joanes Nuñez III. Larakoa, Bizkaiko 

Jaunak, hiribildua sortu zuen kostaldearen eta barnealdearen arteko 

merkatal-ibilbidea sendotzeko asmoarekin. 5.1.3.2 Ondare Kulturala atalean 

aipatu den bezala, alde zaharra Monumentu Multzo kategoria duen Kultura 

Ondasuna izendatua izan da. 

 

 

Areatzako alde zaharra. Lehen planoan ezkerretara, Santa Isabel komentua 
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Balio erlijiosoei dagokienez, herrigune nagusi guztietan, eliz nagusi bat dago, 

eta auzo eta landa-gune gehienetan baseliza bat dago (5.1.3.2. Ondare 

Kulturala atala ikusi). Nahiz eta erlijio tradizioa, urteekin galtzen joan den, 

leku hauek, mota desberdinetako ospakizunak egiteko eta jendea elkartzeko 

lekuak izaten jarraitzen dute. Zaindariaren jaiak, santuekin erlazionatuta egon 

ohi dira, baita urtero ospatzen diren erromeria eta azoka desberdinak ere. 

 

 

San Bartolome eliza, Areatza 

 

Areatzako Santa Isabel komentua, haranean dagoen intereseko eraikin 

erlijiosoetako bat da. Gaur egun, jatorrizko fatxadaren zati bat mantentzen 

da. 

 

Gerra Zibilaren aztarnak Lemoatxako lubakiak dira (berreraikita). Zumeltzako 

aerodromoak, gerrari lotutako karga sinboliko handia du ere, hegazkin 

frankistek erabili baitzuten. 

 

Euskara, nortasunezko balioa izateagatik nabarmentzen da. Arratiako euskara 

beste euskalkietatik bereizi da, Arratiako biztanleentzat eta ezagunak 

gainerako biztanleentzat diren hitzak dituelako. Berezitasun hau izateak, 

haranekoa izatearen eta bere paisaiak antzematearen arteko erlazioa ezartzen 

du, dudarik gabe. 
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Gorbeiako tontorra, forma biribildua duenez eta gurutze bereizgarria duenez, 

erraz ezagutzen da; horregatik, nortasunezko balioa duen elementu 

paisajistikoa da. Haranaren puntu desberdinetatik eta Eremu Funtzionaletik 

kanpo ikus daiteke. Bizkaiko 5 deiadar-mendietako bat izan zen; bertan, argi- 

edo soinu-seinaleen bidez, Bizkaiko Batzar Nagusietara joateko deiadarra 

egiten zen.  

 

Diman, Baltzolako kobazuloei lotuta dagoen mitologia eta kondaira 

aberastasuna dago; bertan, lamiak eta jentilak zeudela eta Sugoi bizi zela 

esaten zen. Petralandako landetan, Lamindaon, akelarreak egin ziren. 

 

 

Baltzolako kobazuloa Diman 
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9. PAISAIAREN DINAMIKAK ETA BILAKAERA

 
 

Eremu Funtzionalean gertatzen diren jardueren eta prozesuen dinamikek, bai 

naturalek, bai antropikoek, paisaian eragina zuzena dute.  

 

Haran hau, gainontzeko EAE bezala, gizakiaren esku-hartzearen ondorioz, 

historian zehar aldatu da. Azken urteetan garapen urbanistikoa eta jarduera 

ekonomikoak izan dira eragin edota presio gehien izan dutenak; jarduera 

batzuk nabarmenagoak izan diren arren. 

 

Orokorrean, lehenengo sektoreari lotuta dagoen izaera tradizionala mantendu 

duen lurraldea da. Hala ere, haran-hondoetan (Ibaizabalen bereziki, eta 

beranduago Arratian ere), hiri-ezaugarriak garatu dira, biztanleriaren 

dentsitate altuagoekin eta bizitoki- eta industria-eraikinekin. Hori dela eta, 

ibaien ondoan dauden tarte batzuk, etxebizitzak eta industriak elkarrekin 

dauden herri jarraituak dira, komunikabide azpiegitura handiak ere agertzen 

dira. 

 

Hurrengo grafikoan, azken urteetan (1996-2016) lurzoruaren erabileran egon 

diren aldaketak ikus daitezke:   

 

Lurzoruaren erabileren bilakaera Igorreko Eremu Funtzionalean.  

Egileek moldatua. Iturria: Baso Inbentarioa 
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1996 eta 2016 urteen artean azalera handitu dutenak lur artifiziala eta 

sastrakadia izan dira. Basoek eta belardiek hartutako azalera, aldiz, murriztu 

da (785 ha eta 836 ha, hurrenez hurren). 

 

Ondoren, lurzoruaren erabilera hauen dinamikak aztertuko dira, herri eta 

herri-kanpoko paisaiak eta landa-paisaia eta paisaia naturalen arteko 

desberdintasuna egiten. 

 

Atal bakoitzaren bukaeran, aipatutako dinamiken adibide batzuk ematen 

dituzten ortoargazki historikoak aztertu dira.  

 

9.1. Herri eta herri-kanpoko paisaiaren dinamikak 

 

Ia XXI. mendearen lehenengo hamarkadara arte eta eredu urbanistiko 

hedagarri baten ondorioz, lurzoruaren okupazio garrantzitsua eta hiriaren 

hedapena egon zen. Hau, batez ere, haran-hondoetan gertatu zen, 

baliabideak (ura) eskuratzeko erraztasuna zegoelako eta komunikazio hobea 

zegoelako. 

 

Honi dagokionez, herri eta herri-kanpoko inguruak izan dira aldaketa gehien 

izan dituztenak, eraikin kopurua, bai etxebizitza mota desberdinak (blokeak, 

familia bakarreko etxebizitzak, elkarri atxikiak), baita jarduera 

ekonomikoetarako eraikinak, urteetan zehar asko ugaritu direlako. Lemoa eta 

Bedia artean, adibidez, etxebizitza eta pabilioi industrialen jarraitasuna 

hautematen da. 

 

Populazioaren bilakaera, 1996 urtetik gaurdaino 5.079 biztanleetan igo dena, 

eraikitako etxebizitzekin zuzenean erlazionatuta dago. Lemoa, Dima eta 

Arantzazu izan dira mende honen hasieratik biztanle gehien irabazi dutenak. 

 

2008 eta 2016 urteetako Udalplanean jasotzen den bezala, Eremu 

Funtzionalean 2008 urtean 3.316 etxebizitza zeuden, eta 2016an 4.524.  
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Honen ondorioz, hiri-inguruek hartutako azalera asko handitu da nekazaritza 

eta abeltzaintzarako paisaien kaltean. Gaur egungo joerak jarraitzen badu, 

egoera hau larriago egin daiteke.  

 

Hala ere, krisi ekonomikoaren ondorioz, urbanizagarriak ziren lurzoru asko 

(60 hektarea baino gehiago eta 1.244 etxebizitza berrietarako 

aurreikuspena), gaur egun garatu gabe daude. Honi dagokionez, paisaiarako 

garrantzitsua izango da hirigintza planen eta indarrean dagoen Lurralde Plan 

Partzialaren okupazio berriko proposamenen azterketa kritikoa egitea. 

 

Bestalde, egungo eraikinen eta tradizionalen artean alde handia dago, bi 

uretako teilatua duten eta harrizkoak diren etxebizitza eta eraikinetatik, 

altuera handiagoak eta lineak zuzenak dituzten eraikinetara pasatu delako. 

Kasu gehienetan, erabilitako materialak asko bereizten dira eraikin 

tradizionalen artean.  

 

 

Eraikuntza berriak Zeanurin 

 

Ibaizabal korridorearen garapen industrialak, 1917an indarra hartu zuen, 

Portland de Lemoa S.A. zementu lantegia ezarri zenean. Honek, ekonomia 

industriala zabaltzeko hasierako pausua suposatu zuen. Harrobiek, neurri 

handi batean aurreko jarduerari lotuta, paisaian aldaketa handiak sortu 

dituzte, landarediaz betetako mendi-hegalak aurrealde harritsu mailakatuak 

bihurtu direlako. Gainera, erauzketa bukatzen denean, harrobiaren 

berriztapena zaila izaten da. 
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Lehenengo industrialdeak, aldiz, ez ziren 60ko hamarkadara arte ezarri; 

hauek, haran-hondoa paisaia industrial batean bihurtu zuten. Pixkanaka, 

industrialdeak eta industria jarduera, N-240 eta BI-635 errepideetan zehar 

garatu dira, batez ere, herriguneen kanpoaldean kokatutakoak eta sarrera 

azkarrekoak direnak. BI-2543 errepidean zehar ere garatu da, Igorre eta 

Dimaren artean, ibaietatik oso gertu. 

 

Aurretik aipatu den bezala, haran-hondoan, gainera, komunikabideen 

azpiegiturak (errepide nagusiak eta trenbide sarea) daude. Erabilera hauek, 

etxebizitzekin eta industrialdeekin batera, lur aberatsena zegoen azaleraren 

gehiengoan kokatu dira (iraganean nekazaritza eta abeltzaintzarako erabiltzen 

zena). N-240 errepidearen bide berriak, azken urteetan egon diren paisaia-

inpaktu nagusiak eragin ditu, Zeanuriko eta Igorreko saihesbideak (2002an 

eta 2009an hurrenez hurren) eta Bildosolako industrialdera (Artea) sartzeko 

lotunea egitearen ondorioz. Abiadura Handiko Trenbidea eraikitzeak ez du 

Eremu Funtzionalean ia eraginik izango, trenbidea, Lemoatxako iparraldeko 

eremu txiki batean kokatuko delako. Boroa-Igorre saihesbidearen gehiengoa 

tunelean proiektatu izan arren, paisaia aldetik oztopoa izango da. 

 

Goi tentsioko lineek eta dorreek lurralde osoa zeharkatzen dute, 

herriguneak, transformazio- eta banaketa-azpiestazioekin lotuz. Igorreko 

Eremu Funtzionalean dituzten ondorioak esanguratsuak dira. Bedia, Lemoa 

eta Igorretik igaroko den Gueñes-Itxaso goi tentsioko linearekin, erasana 

handiagoa izango da.  

 

Laburpen modura, hurrengo taulan Igorreko Eremu Funtzionaleko herri eta 

herri-kanpoko paisaian dauden mehatxuak eta aukerak jaso dira. 
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. Errepide eta ibaietan (Arratia eta Ibaizabal) zehar herri jarraituak sustatzea. 

. Errepide lotune berriek eta hiria hedatzeko proposamen berriek, herri-kanpo 

jarraitu gehiago egotea ekar lezakete.  

. Eraikin tipologia berrien (multzokatua, elkarri atxikiak eta sakabanatutako 

urbanizazioak) ondorioz, alde zaharren eta herriguneen nortasunaren galera 

jarraitua. 
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. Herri inguruetan ibaiertzak berreskuratzea (Igorreko LPParen ibai-korridore 

paisajistikoaren proposamena). 

. Hiriguneetatik ez dira zabortegiak eta jardunean dauden harrobiak ikusten. 

. Lemoako harrobiaren zaharberritze prozesua. Asko ikusi arren, paisaian sortzen 

duen erasana murriztuz doa. 

. Herrian eta herri-kanpoan kokatutako inguru industrialak hobetzeko aukera, 

baita hondar industrialak birsortzeko ere. 

. Azken urteetako garapen urbanistikoaren ereduaren krisia eta inflexio-puntua. 

 

Paisaia eraldatzen duten dinamika hauen adierazgarri, Lemoa, Igorre eta 

Arteako ortoargazki historikoak dira. 

 

 



 

 

  

 

 
Ortoargazkien arteko konparazioak (1945-1983-2016), Lemoan egon den bilakaera irudikatzen du, 

Udalerri hau, Eremu Funtzionalean gehien eraldatu den eremuetako bat da.  

 

Lemoan, 1945ean, landa-paisaia antzematen da, Arratia eta Ibaizabal elkartzen diren haran-

hondoan sakabanatutako auzuneekin; hauek gurutze-bideetan multzokatutako baserriek osatzen 

dituzte. Nekazaritzarako lursailak ibarretan kokatuta daude eta txikiak eta lau angelukoak dira, 

malda handiagoa duten eremuetatik nabarmenduz. Bertan, lursailak irregularrak dira eta, 

orokorrean, tamaina handiagokoak, abeltzaintza eta baso jarduerei lotuta.  

 

Landa-egitura tipikoez gain, 1923an Peña Lemoa harrobiak jarduera hasten du. 1945ean tamaina 

txikia izaten jarraitzen du eta 1983an ikus daitekeenez, handituz doa. 2016ko ortoargazkian, 

jarduera bukatuta eta zaharberritze prozesuan dago. Beste harrobia, Murgia mendian kokatua, 

80ko hamarkadan etekin osoan dago eta, gaur egun, jatorrizkoa baino handiagoa da. 

 

Industria haran-hondoan garatuz doa, hasieran batez ere, trenbideaz baliatuz eta geroago 

errepideez baliatuz. Hasiera batean, mineralaren erauzketari lotuta dago (zementera) eta geroago, 

industrialdeekin. 1983-2016 urteen artean, industrialdeen azalera handitu da Amorebietarantz 

(Bolunburu) eta Bedian, ibaiaren alde bietan. 

 

Bestalde, egoitzarako eraikinek soroei lekua irabazten diete, azkenengo hauen azalera asko 

murriztuz eta hiri- eta industria-erabileren artean kokatzen direlarik. Elizondo, gune nagusia 

bilakatzen da eta, tamaina handiko eraikuntzak, eraikuntza tradizional txikien artean nabarmentzen 

dira. 

Lemoa 1945 Lemoa 2016 

Lemoa 1983 

LLEEMMOOAA  EETTAA  IINNGGUURRUUAAKK  DDEENNBBOORRAANN  ZZEEHHAARR  



 

 

  

 

 

Igorren, paisaiaren eraldaketa argia egon da, etxebizitza, ekipamendu, industria eta azpiegitura 

erabilentzako hartu den lurzorua asko handituz. 

 

1945ean, oso banatura dagoen landa-paisaia ikus daiteke, haran-hondotik mendi-hegaletara 

igotzen diren lursail txikiak nagusi izanik. Malda handiagoak dituzten lekuetan bakarrik, basoen 

orbanak eta belardiak sumatzen dira. Giza-kokalekuak, haran-hondoko bideetan egituratuta 

dauden etxe multzo txikiak dira. Igorren, Arratia eta Indusiren haranak elkartzen diren lekuan, 

eraikin multzoak dentsitate handiagoa du. 

 

1983an, basoaren azalera mendietan nagusitzen da, haranaren egitura mugatuz. Igorreko 

urbanizatzea errepidearen eta ibaiaren artean egiten da eta eraikinen tamaina handitzen da. 

Tamaina handiko azalera industrialak agertzen hasten dira, hiriko izaera handiagoa hartuz. Hala 

ere, ibaitik gertu, nekazaritzarako eremu txikiak daude oraindik, tradizionalki forma erregularreko 

baratzak. 

 

Prozesu hau, 2016ko ortoargazkian ikus daiteke. Hiri-eremua handitu da, bidegurutzeen eta 

errekaren artean areagotuz eta mendi-hegaletara hedatuz. Industria, populazioaren tamainarekin 

alderatuta, handiegia da eta nabe handiez osatutako industrialde berriekin ekialdera hazi da. 

Indusiko korridorean (alde batean Dima dena) ere hazi da; horren ondorioz Indusi ibaiaren 

meandro txiki bat aldatu behar izan zen. Bide azpiegiturek, lurraldea ebakitzen dute Arantzazu eta 

Igorre inguratzen dituen N-240 errepidearen saihesbidearekin. 

 

Igorre 1945 Igorre 2016 

Igorre 1983 

IIGGOORRRREE  EETTAA  IINNGGUURRUUAAKK  DDEENNBBOORRAANN  ZZEEHHAARR  



 

 

  

 

 

Arteako haran-hondoaren landa-paisaiak mota desberdinetako aldaketa garrantzitsuak izan ditu. 

 

Egungo lursailen itxura jatorrizkoaren desberdina da. Lehen, banaketa gehiago zeuden eta 

nekazaritza eta abeltzaintza nahasten ziren; mota askotariko erabilerak izaten zituzten eta baso 

gutxiago zegoen, emankortasun gutxiagoko lurretan kokatuta baitzeuden. Gaur egun, ia utzita 

dagoen sektore tradizionala da eta baso- eta abeltzaintza-erabilerek azaleraren gehiengoa hartzen 

dute.  

 

Herriguneen tamaina asko handitu da; ortoargazkian ikus daitekeen bezala, etxebizitza kopurua 

handitu da, lurraldean zehar sakabanatutako baserriekin. Etxebizitza batzuen tamaina handitu da 

eta hauen morfologia, ohiko baserriaren desberdina da. Gaur egun, etxebizitza gehienak ez daude 

nekazaritza eta abeltzaintzari lotuak.  

 

Haran-hondoko komunikazioak ere hobetu dira, paisaian eraldaketak sortuz. Honen adibidea, 80ko 

hamarkadatik Arteatik pasatzen ez den N-240 errepidearen bide berria eta honi atxikitako 

jarduerak (gasolinerak, adb.) dira. Garapen honen eta ekonomian eta hirigintzan egondako 

aldaketen ondorioz, industrialde batzuk agertzen dira. Paisaian asko nabarmentzen den bat, 2004 

urteaz geroztik garatutako Bildosolako industrialdea eta sarbideak dira, Arratia ibaiaren ondoan 

kokatuak.  

 

Artea 1945 Artea 2016 

Artea 1983 

AARRTTEEAA  EETTAA  IINNGGUURRUUAAKK  DDEENNBBOORRAANN  ZZEEHHAARR  



 

 

 

 

 

 

 



 

 2017ko abendua 147 

9.2. Landa-paisaiaren eta paisaia naturalaren dinamikak 

 

Gaur egun, intsinis pinuko (Pinus radiata) baso landaketak landa-paisaian 

dira nagusi, potentzialki bertako hostozabalen basoek (hariztiak gehienbat) 

egon beharko liratekeen lekuetan. Baso landaketa hauek, malda dagoen 

lekuetara moldatzen dira eta zaintza gutxi behar dute. Hurrengo taulan, 

Arratia-Nerbioi eskualdean adierazgarrienak diren zuhaitz espezieen bilakaera 

jasotzen da. 

 

 1996 2005 2010 2016 

Pinus radiata 18.750 16.588 16.260 15.829 

Koniferoak guztira 22.232 20.483 20.233 19.688 

Quercus robur 359 514 650 586 

Quercus ilex 775 707 711 710 

Eucalyptus sp. 50 191 257 441 

Fagus sylvatica 2.507 2.759 2.800 2.824 

Hostozabalak guztira 6.492 7.639 7.832 8.222 

GUZTIRA 28.725 28.122 28.065 27.910 

Baso azaleraren bilakaera Arratia-Nerbioi eskualdean (ha). 

Iturria: Baso Inbentarioa 

 

XX. mendearen lehenengo hamarkadetan, basoaren azalera oso urria zen 

belardiak eta larreak ugariak zirelako. XX. mendearen bigarren erditik 

aurrera, baso landaketak hedatu ziren, belardiak eta larreak murriztuz. Azken 

urteetan, eukaliptoen landaketak ugaritzen ari dira Eremu Funtzionalean. 

 

Basoberritze prozesu hau, hiri-garapenarekin eta harrobien ustiapenarekin 

batera, izan da XX. mendearen erdialdetik, XXI. mendearen hasieraraino 

Arratiako paisaian aldaketa handienak eragin dituena.  

 

Baso ustiapen mota dela eta, paisaian egiten diren aldaketak oso denbora 

gutxian izaten dira. Mozketen eraginez, epe laburrean zuhaitzak zeuden 

lekuetan lurra ikusten da. Horrela, higadura prozesuak ematen dira eta 

inguruarekin alderatuta, kolore, forma eta ehundura kontraste handiak 

sortzen dira. 
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Belardien eta nekazaritza eta abeltzaintzarako azalera murriztu da, 

batetik, herriguneen hedapenarengatik eta, bestetik, baso-ustiategi gehiago 

egon ahal izateko. Askotan, baso-ustiategi hauek herriguneen ertzetara eta 

ibai-ibilguetara iristen dira. Honek guztiak, landa-inguruan egondako aldaketa 

islatzen du: lehen, biziraupeneko ekonomia batean oinarrituta, labore asko 

zegoen (baratza, fruta-arbola, belardia). Gaur egun, mantentze-lan handiak 

behar ez dituzten baso-ustiategietan oinarritutako ekonomia dago, beste 

jarduera batzuk (industria edo abeltzaintza, adibidez) egiteko aukera ematen 

duena eta diru-sarrera handiagoak ematen dituena. 

 

 1989 1999 2009 

Abeltzaintza 3.618 2.416 1.445 

Nekazaritza 1.308 1.162 691 

Guztira 4.926 3.578 2.136 
 

Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategi kopuruaren bilakaera Arratia-Nerbioi eskualdean 

Iturria: Eustat 

 

SAU 1989 1999 2009 

Ustiategi kop. 1.561 1.388 798 

Ha 8.095 9.209 6.370 
 

Nekazaritza-azalera erabilgarriaren (SAU) bilakaera Arratia-Nerbioi eskualdean  

Iturria: Eustat 

 

Aurreko tauletan adierazten den bezala, lehen sektorea uztearen ondorioz, 

ustiategi kopuruak, bai nekazaritzarako, bai abeltzaintzarako, beherakada 

nabarmena izan du. Era berean, ustiategi hauen azalerak ere, murrizketa izan 

du. 

 

Leku altuetan, gizakiaren lehenengo kokalekuez geroztik, abeltzaintza-

jarduerak paisaia eraldatu zuen, abereak elikatu ahal izateko basoak leku 

garaietako bazkalekuetan bihurtu zirelako. Azken urteetan, bazkalekuen 

azalera egonkor mantendu da, batez ere, Parke Naturalen barruan daudelako 

eta bertan, erabilera desberdinak araututa daudelako. 
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Bazkalekuak Arimekortako landetan 

 

Landa-inguruetako kokalekuei dagokienez, bi motatako familia bakarreko 

etxebizitza edo bi bizitzako etxeak daude: batetik, tradizionalak, harria 

eta egurrarekin eraikiak, bi uretako teilatuarekin, beheko solairua ukuilu 

bezala eta lehenengo solairua etxebizitzarako erabilitakoa eta bestetik; 

etxebizitza berriak. Kasu batzuetan, azken hauek tipologia tradizionala 

jarraitzen dute; beste batzuetan, aldiz, itxura, koloreak eta materialak 

desberdinak dira eta gainerako etxebizitzen artean nabarmentzen dira. 

Etxebizitza berri hauetako askok, hiriko formak dituzten itxierak dituzte. 

Horrela, itxierarik gabe edo nabarmentzen ez diren eta landa-paisaia gutxiago 

zatitzen duten itxierak dituzten baserri tipikoez desberdintzen dira.  

 

Komunikaziorako antenak, mendi bereizgarri batzuen tontorretan kokatuta 

daude, Lemoatxa eta Urragikoatxa esaterako, leku askotatik ikusten direnak. 

Goi tentsioko dorreak eta lineak ere, Eremu Funtzionalaren leku askotatik 

ikusten dira.  
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Lemoatxako antenak 

 

Landa-eremua, zenbait aldagaik eragina duten leku konplexua da, beraz, 

etorkizunean izango duten bilakaera jakitea ez da erraza. Hiriaren hedapena 

da landa-eremuan dagoen presio handienetariko bat. Alde horretatik, aurretik 

aipatu den bezala, azken krisi ekonomikoaren aurreko eredu hedatzailearen 

ondorioz, indarrean dagoen plangintzan garatzeke dauden eremu 

urbanizagarri ugari daude. 

 

Litekeena da landa-izaerako auzoetan aldaketa handiak ez egotea. Honi 

dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiko Landa-guneen inbentarioan (2016) 

jasotako eta kanpoan geratzen diren guneen arteko desberdintasuna egitea 

garrantzitsua da (Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 

arabera, Eremu Funtzionalean, landa-guneen kopurua 51etik 26ra jaitsi da), 

azken hauetan okupatutako azalera handitu ahal izanik. Inbentariatutako 

landa-guneetan, eraikin-tipologia errespetatzen ez duten eta jarduera nagusia 

nekazaritza ez duten familia bakarreko etxebizitzak ugarituz gero, neurri 

batean berezko esentzia galtzeko arriskua dago. 
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Testuinguru honetan, lurrak uztearen ondorioz egondako nekazari eta 

abeltzain kopuruaren beherakadak, nekazal lurren jaitsiera suposatuko du. 

Joera honek, baserri tradizional ekoizkorra etxebizitzarako baserriaren 

mesedean galduko dela adierazten du. Horrela, lorategiez inguratutako 

baserrietan bihurtuko dira eta nekazal-jarduera, gehien bat, aisialdiko 

baratzetara murriztuko da. 

 

Belaunaldien arteko erreleboaren ondorioz, bertako basoen azalera koniferoen 

arteko lursailetan handitu liteke. Alde batetik, jabe belaunaldi berriek baso-

ekoizpenean duten ikuspegia aldatu da eta beste alde batetik, langile 

nahikorik ez dagoenez, baso-ustiategiak uzten dira. Jabea zahartzen doan 

heinean, basoa garbitzeko eta banatzeko jarduerak egitea zailagoak izaten 

dira eta lan hauek azpikontratatu behar ditu, ustiategiaren errentagarritasuna 

murriztuz. Beraz, egurraren prezioa baxua izaten jarraitzekotan, litekeena da 

koniferoen birlandaketen azalera ez handitzea. Hala ere, erabilitako 

espeziearen aldaketa eman daiteke, pinuen landaketatik eukaliptoetara, azken 

urteetan, antza, gertatzen ari den bezala.  

 

Laburpen modura, hurrengo taulan, Igorreko Eremu Funtzionaleko landa-

paisaian eta paisaia naturalean dauden mehatxuak eta aukerak jaso dira. 
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. Telekomunikazio antena gehiago mendi tontorretan. 

. Baserri tradizionalak ekoizkortasuna galtzen du, egoitzarako lekua bihurtuz. Hirietako 

ezaugarriak dituzten elementuak agertzen dira, artifizializazioa egotera eta paisaiaren 

egitura sinplifikatzera lagunduz. 

. Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko baso-landaketak ugaritzea, honek 

dakarren landazabaleko paisaia kultural bereizgarriaren galerarekin batera.  

. Errepide azpiegitura berriak (Boroa-Igorre) eta goi-tentsioko lineak (Gueñes-Itxaso). 

. Egoitzarako eta jarduera ekonomikoetarako HAPOetan eta Igorreko LPPam aurreikusitako 

garapenek Eremu Funtzionalaren paisaian erasan txarra izango dute eta nekazaritzarako 

lurzoru onak galtzea ekarriko du. 

. Hauskortasun bisual handia duten mendiak eta gailurrak. 

. Ekosistema sentikorren gainean txangozaletasunaren eta aisi jardueren presioa. 

. Familia bakarreko etxebizitzak ugaritzea. 

. Landa-gune tradizionalen forma aldatzea. 
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. Naturaltasun handiko lekuak. 

. Arratiako harana ia-ia ixten duten bi Parke Naturalak. 

. Populazioak ezagututako eta balioetsitako paisaia. 

. Paisaia-baliabideei lotutako landa-turismoaren garapena. 

. Ondare naturalari balioa ematea. 

. Arratia ibaiaren ibai-korridore paisajistikoa (Igorreko LPParen proposamena). 

. Jarduerarik ez duten harrobien berriztapena egiteko planak egiten (Lemoa). 

. Landa-inguruetan dauden harrobien eta jardunean dauden zabortegien eta betelanen 

ikusgaitasun eskasa (Apario, Lemoa, Bildosola). 

. Industria hondarren birsorkuntza eta landa-lurrean dauden jarduera industrialak paisaian 

integratzea. 

. Nortasun handia eta paisaia eta aisiarako balio handiak dituzten landa-guneak. 

. Urkiolako Parke Naturala paisaia- eta kultura-interes eremuetan handitzea. 

. Eremu Funtzionalean inbentariatutako landa-gune kopuruaren murrizketa (51etik 26ra), 

lurraldearen artifizializazioaren joera murriztuz. 

. Gizarteak ingurugiroarekiko duen sentsibilitate handiagoa. 

. Balio handiko lurzoruak irautea. 

. Erabilera tradizional batzuen mantentzea (belardiak, larreak eta baratzak). 

. Ibai inguru batzuk egoera onean. 

 

Aipatutako dinamikak, hurrengo orrietan agertzen diren ortoargazki 

historikoetan (1945 eta 1985) eta egungo ortoargazkian (2016) ikus daitezke. 

Adibide bezala aukeratu diren lekuak, Undurragako (Zeanuri) eta Baltzolako 

(Dima) inguruak dira. 

 



 

 

  

 

 
Undurragako paisaiak, nekazaritzakoa izaten jarraitzen du, nahiz eta orain dela 75 urteko 

paisaiarekin alderatuz, oso desberdina izan. 

 

Ortoargazkiak begiratuz, urtegiak (1973an eraikita) Arratiako goi-ibarraren azalera handia urpetu 

duela ikus daiteke. Azpiegitura honez gain, basoaren azaleraren handiagotzea nabarmena da, 

lehenengo denboraldian (1945-83) batez ere. Joera hau orain arte jarraitu du, baina motelagoa 

izan da.  

 

1945ean, lurraldea zatitzen duten tamaina txikiko eta forma irregularreko lursail asko ikus 

daitezke, malda bizietara moldatutakoak eta bazkalekuetaraino igotzen direnak. Leku gehienetan, 

basoak kendu dira eta bertako hostozabalen zuhaiztiak diruditen zenbait orban geratzen dira 

bakarrik. Paisaia hau, nekazaritza-ekonomia tradizionalaren adibide da, non nekazaritza eta 

abeltzaintza, mendiaren ustiapenarekin nahasten diren (goi-larreak eta egurra).  

 

1983an, koniferoen baso-landaketek lurraldearen gehiengoa hartzen dute, populazioaren egitura 

ekonomikoaren ondorioz nekazaritzaren presioa baxuagoa delako: lehen sektorea utzi da 

industriaren eta zerbitzuen mesedean edota; denbora osoa behar ez duen nekazaritza agertzen da, 

nekazaritza eta beste jarduera ekonomikoekin batera, ardura gutxiago behar duten baso-erabilerei 

bideratua. Landa-eremua abeltzaintza- eta baso-paisaian bihurtzen dela esan daiteke, nekazaritza, 

baserrien inguruetako baratz txikietara murriztuz. 

 

2016an, baso-izaerako lurralde homogeneorako joera agertzen da, erabilera honen igoerarekin eta 

belardien murrizketa txikiarekin. Auzoen tamainak 1945-2016 urteetan zehar berdintsu jarraitu du. 

 

Undurraga 1945 Undurraga 2016 

Undurraga 1983 

UUNNDDUURRRRAAGGAA  EETTAA  IINNGGUURRUUAAKK  DDEENNBBOORRAANN  ZZEEHHAARR  

EENNTTOORRNNOO  AA  LLOO  LLAARRGGOO  DDEELL  TTIIEEMMPPOO  



 

 

  

 

 

XX. mendearen bigarren erdian eta mende honen hasieran landa-paisaiatik baso-erabilerara 

aldatzeko egon den joera, Baltzolako (Dima) ortoargazkietan ere nabaritzen da. 

 

1945ean, mendietako larreak, abeltzaintza nagusi den paisaian gailentzen dira. Ia ez dago basorik, 

gehienak moztu direlako; zutik jarraitzen dutenak, aldiz, malda bizienak dituzten lekuetan eta 

errekastoen inguruetan kokatzen dira, zuhaitzez sortutako korridore txikiak osatuz. 

 

1983an eta 2016an, aldaketa sakona dago. Irudietan agertzen den bezala, baso-landaketak modu 

geldiezinean handitzen dira, lurralde homogeneoa sortuz. Ez dira bertako baso eta belardi asko 

antzematen; saroiak, aldiz, errazago ikus daitezke.  

 

 

Baltzola 1945 Baltzola 2016 

Baltzola 1983 

BBAALLTTZZOOLLAA  EETTAA  IINNGGUURRUUAAKK  DDEENNBBOORRAANN  ZZEEHHAARR  
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9.3. DPSIR eredua 

 

Aurreko ataletan ikusi den bezala, paisaia sistema konplexua da, garai 

historiko bakoitzean dagoen lurralde-sistemaren funtzionamenduaren emaitza 

eta, erlazionatuta dauden eragile, prozesu eta faktoreez osatua dagoena. 

 

DPSIR ereduaren bitartez (Eragileak (D), Presioak (P), Ondorioak (S), 

Inpaktuak (I) eta Erantzunak (R)), aldaketak eragiten dituzten indarrak eta 

paisaian sortutako inpaktuak eta/edo ondorioak taula batean laburbiltzen dira. 

 

Eredu hau, Ingurumenaren Europako Agentziak bultzatu zuen gizakiaren 

jarduerak eta ingurua erlazionatzeko asmoarekin. Eragile edo faktore zehatz 

batzuek, lurraldearen edo dagokion eremuaren egoera aldatzen duten 

presioen arduradunak direlako ideian oinarritzen da. Era berean, gizarteak, 

sortutako inpaktuak arintzeko, berrizteko edo leheneratzeko neurriak hartzen 

ditu. Paisaiari dagokionez, eredu honek, paisaia-dinamiketan esku hartu 

lezaketen faktoreen arteko erlazioak aztertzeko esparrua ematen du. 
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ERAGILEAK PRESIOAK ONDORIOAK INPAKTUAK ERANTZUNAK 

Nekazaritza eta 

abeltzaintza 

sektorea 

Gero eta hiritarragoa den gizarte batera 

aldatzea eta lehen sektore 

tradizionalaren lehiakortasuna 

murriztea, balio ekonomiko handiagoa 

duten erabilera eta jardueren aurrean 

(egoitza, zerbitzuak, industria, etab.). 

Belardiak, larreak eta/edo sastrakak, 

txanda motzeko basoek ordezkatuak. 

Hiriaren hedapena. 

Larreentzako eta laborantzako 

lurrak uztea, eta horrekin 

batera, sastrakadien 

areagotzea. 

Baso-landaketen areagotzea. 

Garapen urbanistikoen 

ondorioz, nekazal-lurrak 

hartzea. 

Nekazaritza-erabiletarako azalera 

murriztea. Euskadiko landa-paisaia 

kulturala galtzea. 

Paisaiaren konplexutasuna 

sinplifikatzea eta 

homogeneitasunerako joera. 

Landa-paisaiak mantentzea laguntzen duten 

nekazaritza-mosaikoak nabarmendu. 

Tokiko, gertuko eta kalitatezko nekazal produktuen 

kontsumoa sustatu, ingurumen, gizarte eta paisaia 

onurak dituztenak. 

Gazteak nekazaritza/abeltzaintzara sartzea 

sustatu. 

Baso sektorea 

Azken urteetan, egurraren prezioaren 

beherakada.  

Lursailak uztea. 

Espezie bakarreko landaketak. 

Baso laborantza berrien 

sarrera, eukaliptoak adb. 

Baso-paisaiaren naturaltasunaren 

galera. 

Paisaiaren homogeneizazioa. 

Ebakien ostean, lurraldean orbain 

handiak (denboraldi baterako). 

Bertako basoa eta landaredia birsortzeko laguntza 

eman, mendi publikoetan eta udalerriko mendietan 

batez ere. 

Basoa kudeatzeko eta ustiatzeko eredu 

jasangarriak. 

Erauzketa eta 

hondakinak 

kudeatzeko 

jarduerak  

Eraikuntza eta/edo beste erabiletarako 

materialaren beharra.  

Hiri-hondakinak sortzea, eraikuntzakoak 

eta industriakoak. 

Geomorfologian eta erliebean 

aldaketak. 

Baliabideen kontsumoa. 

Paisaian orbainen areagotzea (ikus-

inpaktua). 

Hiri-hondakinen sorrera. 

Biztanleentzako eragozpenak sortzea, 

kamioien trafikoa, hautsa eta zarata. 

Ageriago dauden eta jarduerarik ez duten 

harrobiak zaharberritu eta ezkutatu. 

Hondakinen kudeaketaren ekonomia zirkularra 

(sehaskatik sehaskara). 

Aisialdiko 

jarduerak 

Lurraldeko zenbait eremu eta 

ibilbideetan jende asko egotea. 

Landa-lurretan jarduera berriak 

(ostatua, abentura kiroletarako 

instalazioak, etab.). 

Lurraldean sartzean eta 

paisaiaren pertzepzioan 

laguntzea. 

Nekazaritzarako lurzoruak 

hartzea. 

Bisitarien areagotzea. 

Lurralde sentikorretan erasan 

handiagoa.  

Flora eta faunarengan erasana.  

Hondakinak eta trafikoa areagotzea. 

Kontenplazio puntuen / begiratokien eta jende 

gutxiago duten intereseko eremuak sustatu.  

Ekipamenduen egokitzapena. 

Paisaia sentikorrak babesteko disuasio-neurriak 

hartu. 
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ERAGILEAK PRESIOAK ONDORIOAK INPAKTUAK ERANTZUNAK 

Eraikuntza 

sektoreko lekuko 

eragileak / 

Udalerrien hiri-

antolamendua 

Lurzoru urbanizagarri asko garatzeke. 

Basorako edo nekazaritzarako bokazioa 

duten lurretan urbanizazioa garatzea. 

Landa lurren murrizketa.  

Dentsitate baxuko eta 

ertaineko etxebizitzen 

areagotzea. 

Paisaiaren profilak eta landa-

paisaiaren nortasun eta estetika 

izaerak aldatzea. 

Ibai-bazterrak artifizialak egitea. 

Etxebizitza eta urbanizazio berrien formak, 

koloreak eta materialak paisaian integratu. 

Hirigintza trinkotu, hutsik dauden hiri-lurretan 

eraikiz. 

Eraikitako ondarearen birsorkuntza, birgaitzea eta 

berriztapena. 

Azpiegitura 

linealak 

Errepide berriak eraikitzea. 

Goi tentsioko linea berriak eraikitzea. 

Telekomunikazio antenak areagotzea. 

Paisaia haustea.  

Baso inguruetan zortasun 

eremuak sortzea. 

Ekosistemak haustea eta animalien 

hilkortasunaren areagotzea. 

Paisaia-intrusioa eta paisaiaren 

andeatzea.  

Naturaltasunaren galera. 

Faunarako pasabideak (ekoduktoak). 

Kable-sarea lurperatzea. 

Paisaian integratzeko neurriak. 

Paisaia-inpaktu gutxiagoko eremuetan azpiegitura 

desberdinak elkartzea. 

Bigarren sektorea 

– industria 

Herri kanpoetan industrialde berrien 

proposamena. 

Ibaiertzak hartzea. 

Nekazaritzako eta bertako 

basoen lurren galera. 

Sarbideak eraiki edo 

egokitzea. 

Paisaia-intrusioa.  

Jarduerei eta trafikoari lotutako 

zarataren igoera. 

Eraikinak ezkutatu. Erabilerarik ez duten 

pabilioietan jarduera ezarri. 

Lur berrien okupazioaren aurrean, birgaitzea eta 

zaharberritzea lehenetsi. 

Eremu 

Funtzionaleko 

biztanleak 

Bizimodu herritarretara aldatzea. 

Orokorrean, lehen sektorea 

uztea, bigarren eta hirugarren 

sektorean jarduteko. 

Zahartze demografikoa. 

Ondare kulturalaren galera. 

Ustiapenari lotuta ez dagoen 

etxebizitza (txaleta) areagotzea, 

baserria uztearen aurrean. 

Nekazal jarduera ez galtzeko, erakundeek 

laguntzak / erraztasunak ematea. 

Etxebizitza, zerbitzuak eta lana erraztea, gazteak 

herriak ez uzteko. 

Paisaian aldaketak eragiten dituzten agenteen arteko erlazioa, hauen efektu eta inpaktuekin batera (DPSIR eredua) 
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10. PAISAIA-UNITATEAK 

 

 

Azterlanaren fase honetan, Igorreko Eremu Funtzionalaren paisaiak 

identifikatu eta katalogatuko dira, berezko izaera duten eta desberdinak eta 

bereziak diren eremuak mugatuz (paisaia-unitateak). 

 

90/2014 Dekretuak, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-

antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa, paisaia-

unitatetzat joko dira paisaiaren aldetik koherenteak izanik, paisaia babestu, 

kudeatu edo antolatzeko araubide espezifiko bat, partez edo osoki, hartzeko 

gai diren eremuak.  

 

Beraz, paisaia-unitateak, nagusitasun espaziala aurkezten dute, hurrengo 

alderdietan oinarritzen diren barruko kohesioaren emaitza: 

- Lurraldea egituratzen duten elementuak: litologia, orografia, 

hidrografia, landaredia, ikus-arroak… 

- Erabilerak zehazten dituzten elementuak: Egitura, forma eta 

kolorearengatik… pertzepzio desberdintasunak dituzten nekazaritza-, 

abeltzaintza-, baso-, hiri- edo industria lurzoruak. 

- Lurraldearen egungo irudia aldatu eta aldatzen duten dinamikak. 

- Paisaia eta biztanleen arteko erlazioak balioztatzeko laguntzen duen 

kultura eta historia tradizioa: gertutasuna, emozioak, bertakoa izatea… 

 

Paisaiaren katalogoak lurralde antolamendurako tresna denez, eskala 

espaziala kontuan izan behar du. 

 

Paisaia-unitateak, nolabaiteko xehetasunarekin lantzen dira, dena den, 

antzekotasun formalei eta funtzionalei dagozkienez, Eremu Funtzionalaren 

paisaia antzekoak daude. Beraz, Bizkaia edota EAE mailan paisaia 

katalogatuko duten proiektuetan, hau guztia kontuan hartu beharko lirateke. 
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Hau ez da berria. Honen adibidea, Españako Paisaien Atlasa da, paisaia-

unitateak definitzen dituena edo oinarrizkoak, bereizgarriak eta paregabeak 

diren paisaiak, besterik ez. Hala ere, zenbait alderdi errepikatzen direla 

hausnartzen du, eskala txikiago batean paisaia, zehaztasun gutxiago duten 

paisaia mota eta paisaia moten elkarteetan batzeko aukera ematen duena. 

 

Beraz, eskala txiki eta ertainetan, paisaiak, abstrakzio maila altua izateagatik 

bereiztu behar dira, askotan, lekuko faktore klimatikoetan eta 

morfoestrukturaletan oinarrituta. Honi dagokionez, eta hasierako hurbilketa 

bat izanik, Igorreko Eremu Funtzionalak, paisaia menditsu atlantiko eta 

hezeen barruan sartu litekela esan daiteke. Aipatutako Atlasak xehetasun 

handiagoa ematen du: 

 

Elkartea Mendizerra eta mendi atlantikoak eta subatlantikoak 

Mota 
Kantauriar mendikatearen eta euskal eta nafar mendien 

ekialdeko mendilerro eta mortuak 

Paisaia Gorbeiako mendiak 

Paisaia Urkiolako mendizerra 

Elkartea Mendi eta ibar atlantikoak eta subatlantikoak 

Mota 
Euskal, Trebiñuko Konderriko eta Nafarroako Pirinioko mendi 

eta ibarrak  

Paisaia Igorreko mendiak eta ibarrak 

Españako Paisaien Atlasa (2013) 

 

Bertan, argi bereiztu daitezkeen bi eremu agertzen dira, eremu garaiak, 

Gorbeiako eta Urkiolako mendizerrei dagozkienak, eta ibarreko unitatea, 

Igorre gune nagusitzat duena. 

 

Erreferentzia hau izanik eta xehetasun handiagoarekin, Eremu Funtzionalean 

hiru paisaia-domeinu daudela hausnartu da, askotan Bizkaian eta EAEan 

errepikatzen direnak. 

 Isurialdeak banatzen dituzten mendiak 

 Baso-nekazaritza mosaiko atlantiarra 

 Ibar-hondo atlantiarrak 
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Paisaia-domeinu handi hauen barruan, eskualde-eskalan leku zehatz 

bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuz, Paisaia-Unitateak mugatu dira. 

 

Beraz, Igorreko Eremu Funtzionala 3 Paisaia-Domeinuetan mugatzen da, 10 

Paisaia-Unitate hartzen dituztenak (10. mapa ikusi): 

 

Domeinuak Paisaia-Unitateak 

Isurialdeak banatzen 

dituzten mendiak 

1.1.PU Gorbeia 

1.2.PU Urkiola 

Baso-nekazaritza 

mosaiko atlantiarra 

2.1.PU Barazar-Lapurriketa 

2.2.PU Indusiren goi-ibarra 

2.3.PU Arratiaren goi-ibarra 

2.4.PU Dima 

2.5.PU Basoa 

2.6.PU Lemoatxa 

Ibar hondo atlantiarrak 
3.1.PU Arratia ibaia 

3.2.PU Ibaizabal ibaia 

 

Behin domeinuak eta unitateak mugatuta, bakoitzaren azalpena egin da, 

dituzten balioak eta arriskuak, etorkizuneko baldintzatzaileekin batera banaka 

ezagutuz. II. Eranskinean, domeinu eta unitate bakoitzari dagokion fitxa 

jasotzen da. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko paisaia-domeinuak eta unitateak 
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10.1. Isurialdeak banatzen dituzten mendien paisaia-

domeinuak 

 

Karakterizazioa  

Haranaren mugak osatzen dituzten eta hondo-eszenikoa diren mendizerren 

gailurrak dira. Gailurrak, paisaia-zedarriak eta begiratokiak dira, ikuspegi 

ahalmen handia dutelako. Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturalen gailur 

arrokatsuek osatzen dute. Eskuagatx, Aramotz eta Gorbeiako arroka biluziak, 

mendi-hegaletako bertako landarediaren aniztasun handiarekin batera 

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

dituzte. Horregatik, gailurretako paisaia hauek, Igorreko Eremu Funtzionaleko 

leku baliotsuenak eta nortasun handienekoak direla hausnartu da.  

 

Paisaiaren osagarriak eta egitura 

Kareharrizko oinarri litologikoan, orokorrean, E-M norabidea duten mendiak 

daude, 1.500 m-ko altueren ingurukoak eta Euskal Autonomi Erkidegoan 

zehar. Lurraldean, erlieberik nabarmena Gorbeiako Mendigunea (1.484 m) da, 

1.000 m-tik gorago dauden landekin. Ekialdean, Eskuagatx eta Aramotz 

mendizerrek, xumeagoak eta Urkiolako mendi-multzoaren inguruan 

daudenak, HE-IMko norabidea dute. Altueren, mendi-hegalen desnibelen eta 

tamaina gutxiagoko altueren artean gailentzearen ondorioz, ikusgaitasun 

altua dute. Arroka biluziak, profil iraunkorreko paisaia indartsua marrazten 

du, egoera atmosferikoek uzten badute.  

 

Abeltzaintza erabilerak ahalbidetzeko sortu diren altuerako larreek eta 

pagadiek, haritzek eta artadi kantauriarrek osatutako bertako landaredia 

mantentzeak, pertzepzioa aberasten dute, kolore, tonu eta ehundura 

desberdinak dituztelako eta urtean zehar aldatzen direlako. Hilabete hotzetan 

dagoen elurraren presentziak, ikuspegia are gehiago goresten du. 

 

Gizakiaren aldaketa eskasa eta orekatuaren ondorioz, paisaiaren esentzia 

mantendu da, balio naturalak nabarmenak dira, eta horregatik, gune 

babestuak dira. 
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Aipatutako paisaia hauek osatzen dituzten elementu multzoek, balioztatze 

altua izateak eta erraz ezagutzen diren lekuak izateak, populazioak bisitatzea 

eragiten dute irisgarritasun erraza ez izan arren. 

 

Domeinu honen barruan bi paisaia-unitate mugatu dira:  

- 1.1. Gorbeia 

- 1.2. Urkiola 

 

1.1. PU Gorbeia 

Unitate honen paisaia, Gorbeiako Parke Naturalaren 

barruan, altuera ertaineko mendi atlantikoaren 

bereizgarria da. Inguru naturalaren elementuak eta 

artzaintza oinarri duen aldaketa eskasa eta 

atsegina dira nagusi. 

 

Eremu garaienetan, abeltzaintzaren presioak 

ahalbidetu dituen larre leunetako azalerak daude. 

Hauen gainetik, paisaiari kalitate eszeniko 

handiagoa ematen dioten gailur arrokatsuak daude. 

Altuera jaisten doan heinean, maldak handiagoak 

dira eta hostozabalen baso naturalak azalera 

irabazten du. 

 
 

Egitura-formak 

Gorbeiako mendigunea, paisaia honen egituratzailea da. 1.000 eta ia 1.500 

metro arteko kotak ditu (Gorbeia 1.484 m). IM-HE norabidea duten 

goraguneen segidek, Kantauri itsasoaren (iparraldean) eta Mediterraneoaren 

(hegoaldean) isurialdeen arteko muga ezartzen dute. Ekialdera eta 

mendebaldera jarraitzen duen mundu atlantikoaren eta subatlantikoaren 

arteko muga da. Kareharrizko litologia, morfologia karstiko desberdinetan ikus 

daiteke eta gailur arrokatsuek, paisaiari indarra ematen diote. 

 

Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Gailurretan, abeltzaintzarako belarkaren larre zabalak nabarmentzen dira; 

horren lekuko, txabola ugariak dira. Berde biziak nagusitzen diren mendietako 

larreak dira. Hala ere, urtaro desberdinetan zehar, koloreak aldatzen direla 
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nabaria da (hilabete hotzetan kolore horixkak eta udaberrian larreen 

loratzea). Leku hauek aberastuz, zenbait txilardi eta elorri agertzen dira, 

malda biziagoko lekuetan dentsitate handiagoa hartzen duten landak sortzen 

dira, abeltzaintzaren presioa urriagoa delako. Larreen artean dauden zenbait 

zuhaitz sakabanatuk, paisaia betetzen dute. 

 

Zelaien gainetik eta zeruertza itxiz, kolore argi eta forma bihurrituak dituzten 

gailur kareharritsuak daude. Bertan, artadi kantauriarra kokatzen da eta 

forman (biribildua) eta kolorean (iluna) kontrasteak sortzen ditu. 

 

 

Altueran jaitsiz, maldak handiagoak dira eta zuhaitzak dira nagusi. Pagadia, 

gailentzen den espezie naturala da; leku baxuagoetan, honekin batera, baso 

misto atlantikoaren zenbait orban daude. Lurraldea hartzen joan diren pinuen, 

altzifreen eta laritzen landaketak dira nagusi. Inguruak itxiagoak dira, 

koloreak eta formak desberdinak dira zenbait espezie daudelako eta 

urtaroetan kolore berde, marroi eta horiekin aldatzen doalako. 
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Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Araba eta Bizkaia arteko Lurralde Historikoen muga. EAE osoan asko 

ezagutzen da eta jende asko doan paisaia da. Gorbeia, gainera, Bizkaiko 

Batzar Nagusietara joateko deia egiten zuten deiadar-mendietako bat da eta 

bere gurutzea, 17 m baino gehiago dituenak, erreferentzia sinboloa da. 

 

Nahiz eta naturaltasun maila altuko paisaia izan, azken mendean gizakiak 

egindako eraldaketek aztarna utzi dute. Hasiera batean, baso naturalaren 

kaltean larreetarako eremuak handituz, eta azken hamarkadetan, larreak, 

koniferoen baso-landaketez ordezkatuz. 

 

Balio naturalak 

Paisaia-unitate honen balio natural eta ekologikoengatik, Parke Natural 

izendatu da eta Natura 2000 Sarearen barruan dago. Aipatu beharra dago 

unitatearen mugak ez direla babestutako eremuaren berdinak, baso-

landaketak nagusi diren leku baxuenenen paisaia-ezaugarriak, baso-

nekazaritza mosaiko atlantiarraren paisaia-ezaugarriekin antzekotasun 

handiagoa dutelako. 

 

Ikusgaitasuna 

Arratiaren goi-ibarrean kokatua dagoenez eta garaia denez, asko ikusten den 

paisaia-unitatea da. Lurraldea begiztatzeko begiratoki paregabea da. Horren 

lekuko, eremuan dauden behaketa puntu ugariak dira. 

 

Ikus-esposizioa, jakina, oso altua da, haraneko puntu askotatik, errepide eta 

bideetatik eta beste leku garaietatik ikusten den hondo eszenikoa delako. 

 

Haranaren orientazioak, eszenografia ederrak sortzen dituen argi-esposizioa 

izatera laguntzen du. Hala ere, lekuko meteorologia ez da beti egokiena, 

askotan mendiko lainoak daudelako. 
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1.2.PU Urkiola 

Eremu hau Urkiolako Parke Naturalaren 

mendebaldeko sektoreari dagokio. Mendi 

atlantiarraren paisaia orekatua da. Bertan, 

agerian dagoen kareharria asko nagusitzen da. 

Honen gainean baldintza berezi hauetara 

moldatuta dagoen landaredia hazten da; Artadi 

kantauriarrak, elorriak, txilardiak eta larreak 

dira adibideetako batzuk.  

 

Arrokaren gainean lurzoruaren garapen urriek 

eta malda biziek, eremu honen balio natural eta 

paisajistikoak mantentzea ahalbidetu dute. 

 

Egitura-formak 

Iparraldean, IM-HE noranzkoa duen Aramotzeko mendizerrak, altuera 

pixkanaka hartzen du, 700 m-etatik 1.000 m-ra arte (Leungana 1.007 m). 

Isurialdeak banatzen dituzten mendien barruan, hego-ekialdera jarraitzen du, 

Anboton (1.331 m) bukatuz. Hegoaldera dagoen beste mendigune txikiak, 

Eskuagatx (1.017 m), Eremu Funtzionalaren sortaldeko muga ixten du.  

 

Mendi hauen kareharrizko pakete handiak, itxura sendoa ematen die. Bertan, 

morfologia karstikoak ugariak dira, azaleratzen diren lapiazak batez ere. 

Ibarrera jaisten diren mendi-hegalen maldak handiak dira. Gailurretan, 

erliebea zaila bihurtzen da, askotan, hormatzar itxura duen arrokarengatik. 

 

Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Forma malkartsu eta bihurrituak dira nagusi. Arrokaren presentziak, tonu 

argiekin (grisa eta zuria), argitasuna ematen dio. Inguru honetan dagoen 

landarediak, aldiz, aldakortasun kromatiko handia ematen dio, artadi 

kantauriarraren berde ilunak batez ere. 

 

Baso-dentsitate baxuek eta tamaina txikiagoko espezieek (txilardiak, 

arantzadiak eta larreen belarkarak, adb.), eremu zabalak egotea laguntzeaz 

gain, gailurretako paisaia hau egituratzen bukatzen dute. 
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Bestalde, ibarretik gertuago dauden mendi-hegaletan, baso-masa handiagoak 

daude. Aniztasuna, zuhaitzen formek eta koloreek ematen dute: arteak, 

haritzak, pagoak, beste hostozabal batzuk eta koniferoak. 

 

 

 

Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Paisaia honetan ez da gizarteak eragindako aldaketa asko egon, mendiko larre 

gehiago egotea salbu. 

 

Balio naturalak 

Paisaia-unitate hau, gehien bat, Urkiolako Parke Naturalaren mugekin bat 

dator, Natura 2000 Sarean dagoena. Hala ere, Aramotzeko artadia barne 

egon ahal izateko, unitatearen mugak handitu dira eta beste leku batzuetan 

murriztu dira. Balio natural nagusien artean, morfologia karstikoaren adibide 

bikainak, artadi kantauriarraren, haritzaren eta pagoaren zuhaiztiak eta sai 

arrea (interes berezia), ugatza (galtzeko zorian) eta sai zuria (kaltebera) 

bezalako hegazti babestuak daude. 
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Ikusgaitasuna 

Bai Aramotzeko kareharrizko aurrealdeak, baita Eskuagatxek ere, 

ikusgaitasun altua dute. Lehenengoa, herrigune jendetsuenetatik eta trafiko 

asko dabilen errepide batzuetatik ikus-erreferentzia da; bigarrena, aldiz, 

ezkutatuago dago eta Indusi bailararen barruan hautematen da. Bestalde, 

leku garaia sakonune karstikoa denez eta inguruetako gailurrek ixten dutenez, 

ikusgaitasuna askoz itxiagoa da. 

 

Talaia hauetatik, Eremu Funtzionalaren zati handi batzuk hartzen dituzten 

panoramikak daude. Hala ere, horretarako egokituta dagoen begiratoki 

bakarra Saibi mendiaren gailurrean dago, Eremu Funtzionaletik kanpo. 

 

Mendi atlantiarren inguruneetan gertatzen ohi den bezala, askotan, nahiz eta 

egun argietan orientazio eta argitasun ona izan, baldintza meteorologikoek ez 

dute paisaia ikusten laguntzen. 

 

10.2. Baso-nekazaritza mosaiko atlantiarraren paisaia-

domeinuak 

 

Karakterizazioa  

Baso-nekazaritza paisaia da, Eremu Funtzionalean azalera handienak hartzen 

ditu ere. Mendi-hegalen erdialdean kokatutako koniferoen baso-landaketez 

osatuta dago, landa-gune sakabanatuen inguruetan dauden belardi eta 

larreekin nahastuta. Neurri batean, eremu hauek euskal landazabalaren 

paisaia kulturalaren barnean daude, belardiei lotutako baserriekin, baratzekin 

eta bertako zuhaitzen orban txikiekin. Tradizionalki, lurzoruaren erabilera hau, 

baserriko nekazaritza jardueran eta abeltzaintza estentsiboan oinarritu da, 

balio handiko nekazaritza- eta abeltzaintza-mosaikoa sortzen duena. 

Denboran zehar, erabilera hauek galtzen joan dira, baserriari lotutako 

jarduerak pixkanaka utzi direlako eta baso-birlandaketak (koniferoak batez 

ere) areagotu direlako. Azken hauek, Igorreko Eremu Funtzionalaren hondo-

eszenikoan nagusi dira eta honen bereizgarri dira, paisaian monotonia handia 

sortuz. Labur esanda, gaur egun, baso-nekazaritza paisaiaren izaera sortzen 

dutenak, batez ere, koniferoen birlandaketak dira (pinuak, altzifreak, laritzak, 

etab.). 
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Paisaiaren osagarriak eta egitura 

Euskadiko kantauriar isurialdeen paisaien ezaugarri bat, mendien eta bailaren 

arteko segida da. Ibar-hondo sakonez (200 m baino gutxiago) eta altuera 

baxuko eta ertaineko mendiez (600-300 m) osatuta dagoen orografia 

konplexua nabarmentzen da eta bien artean, desnibel eta malda handiak 

daude. Zenbait material mota daude, baina gogorrenak nabarmentzen dira 

(orokorrean, kareharrizko litologiak) eta bigunenak, ibaiak higatzen dituzte. 

Garrantzi gutxiko errekak eta Arratia eta Indusi ibaien goi-ibarrak itxiak dira, 

behera doazen heinean, aldiz, irekitzen doaz. 

 

Erliebe malkartsu honen gainean, gizakiak lurraldean ezartzearen ondorioz 

sortu diren erabilerak daude, baita landarediaren ekosistemak ere. Guztien 

artean, baso-nekazaritza mosaiko deritzon paisaiaren itxura zehazten dute. 

 

Nekazaritza izaera duen ingurua da, non baserria eta nekazaritza-jarduera 

tradizionalek aztarna uzten joan diren. Berde ilun eta freskoa, baserriez 

osatutako auzoetatik gertu kokatutako belardien lursailek ematen dute. 

Lursailen mugaketak, egurrezko, alanbrezko eta landaredizko zutoinen 

bitartez egin da eta, azken urte hauetan, plastikoekin edo metalezkoekin 

egiten dira. ez dago laborantza askorik eta etxeen ondoan baratz txikiez eta 

fruta-arbolez osatuak daude, kolore eta ehundura aniztasuna ematen 

dituztenak. Bestalde, paisaian hain ugariak diren basoak, azalera handituz 

joan diren koniferoen baso-landaketez osatuta daude; lurraldearen erabilera 

nagusia bihurtu dira eta gero era handiagoa den homogeneotasunaren 

sentsazioa sortzen dute. Basoen ustiapen moduek paisaian arrasto handiak 

utzi ohi dituzte. Gainerako zuhaiztiek lurraldearen fisionomia aberasten dute, 

bertako espezie desberdinen baso txikiek beste erabilerekin nahasten 

direlako, era askotariko ehundura eta kromatismoak emanez.  

 

Nahiz eta lurraldean sakabanatuta egon, habitata etxebizitza multzo txikietan 

bilduta dago. Eraikuntza tradizionala euskal baserria da, tamaina handikoa, bi 

uretako teilatua du eta orokorrean, bi solairu izaten ditu. Eraikuntza berrietan, 

normalean, egitura hau errespetatu da, hala ere, auzo handietan, altuera 

handiagoko etxebizitzak ugaritu dira. 
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Komunikazio azpiegiturek sare garrantzitsua sortu dute eta herrigune 

desberdinak eta lursailak lotzeko aukera ematen dute. 

 

Honen emaitza, kalitatezko paisaia heterogeneoa da, ezagutu daitekeena 

baina lurzoruaren erabilerei dagokienez, homogeneoa izateko joera duena.  

 

Domeinu honen barruan sei paisaia-unitate mugatu dira:  

- 2.1. Barazar-Lapurriketa 

- 2.2. Indusiren goi-ibarra 

- 2.3. Arratiaren goi-ibarra 

- 2.4. Dima 

- 2.5. Basoa 

- 2.6. Lemoatxa 

 

2.1.PU Barazar-Lapurriketa 

 

Mendateetako unitate honek, kontraste gutxiko 

erliebea izateagatik nabarmentzen da, ia 

aldaketarik gabeko altuerarekin eta malda 

baxuarekin. Larreak, koniferoen landaketekin 

eta hostozabalen basoekin tartekatzen dira, 

abeltzaintza eta baso mosaikoa osatuz. Honek 

guztiak, ikusgaitasun baxua ematen dio. 

 

Isurialde atlantikoaren eta mediterraneoaren 

arteko igarotze eremua dela esan daiteke, 

Gorbeiako Mendigunearen eta Urkiolako Parke 

Naturalaren artean, hitz batez, Bizkaia eta Araba 

artean. 

 

Egitura-formak 

Mendateak dauden eremua da, Barazarrek (Zeanuri) eta Lapurriketak (Dima), 

Gorbeiako Mendigunea (mendebaldean) eta Urkiolako Parke Naturalaren 

mendilerroak (ekialdean) lotzen dituzte. Bataz besteko altuera 600 m 

ingurukoa da, malda leunen artean 800 m-ra iristen ez diren zenbait 

goragune nabarmenduz. Hegoaldera begira dago eta urak Zadorra ibaira 

isurtzen dira, mediterranear isurialdean. 
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Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Abeltzaintza eta baso erabilerak nahasten diren paisaia hau, landazabaleko 

paisaiaren bereizgarria da. Zuhaitzei dagokienez, espezie desberdinetako 

koniferoen landaketak dira nagusi: altzifrea, laritza eta pinu desberdinak. 

Hemen, intsinis pinua ez da hain ugaria.  

 

Hostozabal batzuekin batera (pagoarekin batez ere), forma eta kolore anitzak 

sortzen dira, paisaiari aberastasuna ematen diotena: intentsitate 

desberdineko berdeak, hilabete hotzetan hostozabalen kolore marroiak, 

gorriak eta horiak, koniferoen mota desberdinak, hostozabalak, zuhaitz 

motzak, mota guztietako zuhaixkak eta larreak. 

 

Lursailek ere, zenbait berezitasun aurkezten dituzte. Gainerako Eremu 

Funtzionalarekin alderatuta, tamaina apur bat handiagoa da eta korten 

berezitasuna dago, inguru honetan oso ugariak direlarik. Forma biribilak izan 

ohi dituzten lursailak dira eta jatorrian, abeltzaintzarako erabiltzen ziren. 

Asko, baso-landaketen artean desagertu dira. 
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Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Komunikazioetarako eremua da, Araba eta Bizkaia arteko igarobidea eta 

EAEan ezagunenak eta bisitatuenak diren eremu naturaletarako sarbidea da. 

Lurraldearen eraldaketa hurrengo elementuetan ikus daiteke: abeltzaintza eta 

baso erabileretan eta bertako baso potentzialaren azaleraren murrizketan 

(larreen eta koniferoen landaketen mesederako). 

 

Dimako aerodromo zaharra zedarri garrantzitsua da. Gerra Zibilean erabili zen 

eta Gernikako bonbardaketarako laguntzazkoa izan zen. 

 

Balio naturalak 

Nolabaiteko naturaltasun maila mantentzen da, eremu antropizatu gutxi 

daudelako eta Gorbeiako Parke Naturalaren barruan dagoelako. 

Inbentariatutako zenbait hezegune (Saldropoko zohikaiztegiaren zingirak), 

Otzarretako pagadiaren zuhaitz motzak edo Ugunako ur-jauzia nabarmentzen 

dira. 

 

Ikusgaitasuna 

Orografia leuna denez eta basoa nagusi denez, unitate honen ikusgaitasuna 

baxua edo oso baxua da. Malda duten eremu ireki batzuetan bakarrik 

ikusgaitasuna handitzen da. 

 

Hala eta guztiz ere, trafiko handia duen paisaia da (N-240 errepidean batez 

ere eta neurri txikiago batean, BI-2543 errepidean). Beraz, oso agerian dago 

eta behatzaile potentzialak ugariak dira. Ibilbide asko daude gainera, GR-282 

“Artzaintza Naturbidea” nabarmentzen da, bi Parke Naturalak eremu honetatik 

lotzen dituena. Paisaia-sarbideak ondo egokituta daude, Saldropo eta 

Zumeltza bezalako atsedenleku hornituekin; hauek gailurretako paisaia-

unitateen ikuspegi panoramikoak dituzte. Paisaia eragozten duten alderdiei 

dagokienez, errepideetatik gertu dauden goi-tentsioko lineak eta Barazar 

mendatearen eremuan gutxi zaindutako lekuak nabarmentzen dira. 

 

Sarritan ematen diren zenbait baldintza meteorologikoek (lainoak adibidez) ez 

dute paisaia ikusten laguntzen. 
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2.2.PU Indusiren goi-ibarra 

Baso-paisaiaren adibidea da. Malda 

handiagoko eremuetan, koniferoen 

landaketak dira nagusi eta malda leunagoko 

eremuetan, baserriek osatutako auzo txikiak 

nabarmentzen dira, belardiez inguratuta. 

 

Indusi ibaia da desnibel handiko haran estu 

hau egituratzen duena. Kultura eta paisaia 

erakargarritasuna duen karstak ixten du 

harana. 

 

Egitura-formak 

Indusiren goiko tartea da. Ibarrak HE-IMko norabidea du eta nahiko estua da, 

mendi-hegalak gainera, malda handikoak dira, itxura itxia emanez. Ibarraren 

goiko aldean eta isurialdeen banalerroan 600 m-ko altuerak daude, Bentatxuri 

auzoan dagoen kareharrizko itxiera pasatu ostean, aldiz, 200 m daude. Indusi 

eta Olabarria artean, haran-hondoa lauagoa denez, baserriez osatutako gune 

txikiak garatu dira. 

 

Geologiari dagokionez, Geologia Interesdun Lekua den Indusiko Karsta 

nabarmentzen da. Bertan, interes handiko formazioak daude, Baltzolako 

kobazuloa eta Abaroko tunela, adibidez. Morfologia litologiko hauek lurraldean 

nabarmentzen dira eta paisaiari itxura politagoa eta basatiagoa ematen diote. 

 

Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Ibar honetan, basoak dira nagusi. Koniferoen landaketek, intsinis pinuarenak 

batez ere, paisaiaren tarte askotan, itxura berdina ematen dute. Mozketak 

dauden lursailetan bakarrik agertzen dira desberdintasunak, sasiek (iratzeak, 

laharrak eta oteak) lurrak hartzen dituztelako, paisaiari kolorea emanez. 

Dimako mendatetik gertu, pagadien eta baso misto atlantiarraren zenbait 

orban mantentzen dira, paisaiari kolore aniztasuna eta bizitasuna ematen 

diotelarik. 
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Unitatearen iparraldean, aniztasun eszeniko handiagoa dago. Kareharri 

biluziaren kolore grisak eta forma ikusgarriak nabarmentzen dira. Honen 

gainean, askotan, artadi kantauriarraren orban txikiak daude; lur gehiago 

dauden lekuetan hariztiak eta baso mistoak eta ibaitik gertu haltzadiak. 

Zuhaixkei dagokienez, sasi desberdinekin batera, eremuari kolorea ematen 

dioten txilardiak nagusitzen dira. Azkenik, malda gutxieneko lekuetan 

baserrien auzoekin batera, heskai biziez banatutako zenbait larre daude. 

 

Beraz, berdeak dituen bizitasun desberdinak dira nagusi, eta urtaroen arteko 

desberdintasunak hostozabalek eta zuhaixken loratzeek ematen dituzte. 

Arroka biluziak argitasuna eta ehundura desberdinak ematen ditu; baserriek 

ere, paisaiari aniztasuna ematen diote. 

 

 

Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Zama kultural garrantzitsua duen paisaia da. Axlor Aterpeko aztarnategia, 

musteriense garaitik egon den kokaleku jarraitua da eta, neardentalen 

presentzia garrantzitsua izan du. 
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Euskal mitologiarekin lotuta dagoen sinbolismoa, paisaian agertzen diren 

elementuetan gauzatzen dira: Jentilzubi, Abaroko Tunela edo Baltzola 

Kobazuloak, jeinu eta jainkoen bizilekua. 

 

Paisaiaren eraldaketei dagokienez, azken hamarkadetan, koniferoen baso-

ustiapenen gorakada handia egon da, larreen eta nekazaritza-kultura 

tradizionalei lotutako laborantza txikien tamainaren murrizketa ekarriz. 

Eraikinen pixkanakako gorakadak, gehienetan, paisaiaren artifizialtasuna 

sortzen du, hiri-izaerako itxierak jarri ohi direlako baserri tradizionaleko 

eraikinak izan arren. 

 

Balio naturalak 

Kasu honetan, kareharrien formazioak asko dira, Indusiko Karstak Geologia 

Interesdun Lekua izendapena. Era berean, paisaia honen zati bat Urkiolako 

Parke Naturalaren barruan dago.  

 

Gainerako eremuan, itxura naturalagoa ematen dioten elementu biotikoak 

dira nagusi, baso-jarduerekin batera. Beraz, baso mistoa, hariztia, pagadia, 

artadia eta txilardiak, paisaian gehien nabarmentzen diren landaredia dira. 

 

Ikusgaitasuna 

Ibarraren barrualdea eta ibarra mugatzen duten eremu garaiak bereizten dira. 

Barrualdeko eremuak, forma ahurra eta estua duenez eta malda handiak eta 

baso ugari dituenez, ikusgaitasun baxua du. Mugek, aldiz, kokapena eta 

altueragatik, ikus-esposizio altua dute, Leungana menditik San Lorentzora 

jaisten den mendilerroa eta Urragikoatxara jarraitzen duena, batez ere. 

 

Paisaiarako sarbideak, Indusi ibaiaren paraleloan ibarra igarotzen duen       

BI-2543 errepidetik, Indusitik Baltzolara igotzen den PR-BI-41 ibilbide 

mitologikotik edo, baserriez osatutako auzoetatik egiten dira batez ere. Hala 

ere, leku honen ikusgaitasuna oso txikia da, Urragikoatxa edo bestelako leku 

garaietatik egiten ez bada. Urragikoatxatik ibarraren ikuspegi panoramikoa 

dago. 

 

Paisaian bat ez datozen elementuetako batzuk hurrengoak dira: haranaren 

zati bat zeharkatzen duten goi tentsioko lineak, Urragikoatxaren tontorrean 

dagoen komunikazio-dorrea eta, batez ere, erabateko mozketak (arrasekoak). 

Azken hauek, lurraldean ebaki handiak egiten dituzte. 
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2.3.PU Arratiaren goi-ibarra 

 

Euskal mendien paisaia tipikoa da, mendiko 

abeltzaintza eta basogintza mosaikoaz osatua. 

Arratiaren goi-ibarra eratzen duen orografia 

malkartsua du. 

 

Egitura-formak 

Forma biribilduko arroa da. Arratiaren goi-

ibarraren hegoaldeko mugak Gorbeiako 

mendigunea eta Barazarko mendatea dira. 

Erreka batzuk, 1.000 m-etatik Arratia ibairaino 

jaisten dira, sare detritikoa sortuz. Desnibel 

handia dago, 300 m baino gutxiagoko 

altueretara 5 km-etan besterik ez iritsiz. Undurragako urtegiak, inguruetako 

mendietatik datorren ura biltzen du. 

 

Orografia konplexuaren ondorioz, profil askotariko magalak daude, sargune 

eta irtengune jarraituekin, desnibel handiekin eta ordekekin batera.  

 

Ipar-ekialdean, ibaia, Indusi arrotik banatzen duen ibaiarte batekin topatzen 

da. 

 

Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Paisaia menditsu honek hartzen duen itxura, lurraldean dauden erabilera 

desberdinek zehazten dute, interes handiko mosaiko anitza sortuz. Basoa da 

ugariena eta malda handietan eta eremu garaienetan kokatzen da. Koniferoen 

landaketak dira nagusi, hauen artean intsinis pinua gailentzen delarik. 

 

Pagadien azalera Gorbeiako Parke Naturalaren inguruko eremu garaietara 

murriztua dago. Sakabanatuta, baso mistoen eta hariztien orban txikiak 

agertzen dira. Arratia ibaiaren eta ibaiadarren ertzetan lerro jarraitua osatzen 

duen haltzadi kantauriarra, paisaian nabarmentzen da. 
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Basoak baino azalera gutxiago izan arren, belardiek eta larreek azalera 

garrantzitsua hartzen dute. Orokorrean, malda baxuetan eta auzoetatik gertu 

kokatzen dira. 

 

Landutako eremua eskasa da, abeltzaintza ustiategien osagarri. Baserrien 

ondoan autokontsumorako baratz txiki eta zenbait fruta-arbola daude. Sasi 

baxuen eremu txiki eta sakabanatuak daude ere. 

 

Azkenik, unitate hau bereizten duen habitata, penintsularen iparraldekoa da: 

kontzentratuta dauden biztanleak eta herri sakabanatuak. Sakabanatutako 

herri txikiak edo auzoak daude; argia aprobetxatzeko, hegoaldera begira 

dauden magaletan. Orokorrean, euskal baserriaren morfologia errespetatzen 

duten etxeak dira, harriz eginak eta bi solairukoak eta lurraldean bananduta. 

Zeanuriko alde zaharrean, eraikinen dentsitatea handiagoa da eta 

ekipamenduren bat dago. 

 

Baso-landaketek, paisaiari monotonia eta homogeneotasun apur bat ematen 

diote, nahiz eta paisaia osatzen duten beste elementuek berdintasun hori 

apurtzen duten. Pinuen berde iluna belardien freskotasuna eta bizitasunarekin 

eta urtaroetan zehar aldatzen diren beste zuhaitzen koloreekin tartekatzen 

da.  

 

Forma eta ehundura desberdinak dituen orografia bihurritu batez itxita 

dagoen paisaia da: zuhaitzen morfologia konikoak eta biribilduak, belarrek 

sortzen dituzten soilguneak edo baserriek eta baratzek sortzen dituzten 

formak.  
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Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Azken mendean egondako paisaia-dinamika nagusiak, lurzoruaren 

erabileretan aldaketak aurkezten dituzte. Duela 100 urte baino gutxiago, 

belardiak ziren nagusi, gaur egun, aldiz, koniferoen baso-ustiategiak dira 

nagusi. 

 

Balio naturalak 

Basoak gailentzen direnez, paisaiak, naturaltasun itxura faltsua du; hala ere, 

mendiko landa-inguruko baldintza zailei moldatzearen ondorio da. Hegoaldera 

begira dauden leku garaienek, Gorbeiako Parke Naturalaren barruan 

daudenak, zenbait baso natural mantentzen dute, pagoak batez ere. 

 

Ikusgaitasuna 

Haran-hondoaren ikusgaitasuna baxua da, estua delako eta malda biziak 

dituelako. Hala ere, mendi-hegaletan gora egin ahala, ikusgaitasuna asko 

handitzen da. Beraz, Gorbeiako Parke Naturaletik gertu dagoen eremuak, 
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ikusgaitasun eta esposizio altua du, haraneko leku desberdinetatik hauteman 

daitekeen hondo-eszeniko nabarmena sortuz. N-240-tik gertu dauden 

lekuetan antzekoa gertatzen da, nahiz eta kasu honetan, askotan ikuspegia 

oztopatzen duten basoak egon. 

 

Panoramikez gozatzeko aukera ematen duten lekuak nabarmentzen dira: 

Larreder, Gorbeia inguruan Pagomakurrera igotzen dagoena eta parkearen 

leku garaiaren sarrera garrantzitsua; Altzusta auzoa, magal erdian kokatua, 

hegoaldera begira eta leku irekia belardiei esker. Atsedenleku batzuek, 

Egileor-San Justo esaterako, paisaiarako sarrera geldiagoa eta ikus-irismen 

txikiagoa eskaintzen dute, inguruetan dauden basoak direla eta. 

 

Errepideen sarbideei dagokienez, N-240ak lurraldea iparraldetik hegoaldera 

zeharkatzen du eta, nahiz eta paisaia azkar ikusten den, trafiko handia 

duenez, pertsona askorentzako lehenengo kontaktua da. 

 

Paisaiari bizitasuna kentzen dioten ebakiondoak agertzen dira, goi-tentsioko 

lineen dentsitate altua, koniferoen mozketak, N-240 errepideak sortzen duen 

inpaktua eta Zeanuriko biaduktua esaterako. Undurragako urtegiak, aldiz, 

jatorri antropikoa izan arren, ikuspegi erakargarria sortzen du. 

 

2.4.PU Dima 

Nekazaritza eta abeltzaintza landazabal 

atlantikoaren paisaia bukolikoa da. Pinuen eta 

belardi atlantikoen mosaikoa da nagusi eta 

baserriez osatutako auzoak modu orekatuan 

agertzen dira.  

 

Eremu zabala eta argia da, forma muinotsuak 

eta ezaugarri atlantiko handiak dituenak. Pinuen 

eta larreen kolore berdeak nabarmentzen dira, 

hostozabalen zuhaixkek urtaroetan zehar 

dauzkaten aldaketekin aberastua. 
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Egitura-formak 

Unitatea, Indusiren behe-ibarrean eta Arratiara urak isurtzen dituzten 

magaletan dago. Altuera gutxiko eremua da, 200-400 m artean, orokorrean 

irekia den paisaia ixten duten zenbait mendixka gailentzen direlarik (Ilunbe 

447 m). Malda desberdineko morfologia muinotsua du; Ugaranan ibar-hondoa 

laua da eta mendi-magalen maldak %30 baino handiagoak dira. 

 

Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Nekazaritza eta baso mosaikoak, paisaian heterogeneotasun aberatsa ematen 

du. Berde ilun koloreko eta linea zuzeneko intsinis pinuaren lursail jarraituak 

daude. Hauen artean, kolore aldaketak dituzten baso misto atlantikoen eta 

haritzen orban txikiak daude, artadi kantauriarrarekin batera (kareharria 

dagoen lekuetan). Eremu hauek, normalean, malda handiagoko eremuetan 

agertzen dira. 

 

Beti berde dauden belardiek, azalera handia hartzen dute, askotan heskaiez, 

sasiez edo eremu baxuetan eta magaletan kokatutako baso txikiez mugatuta 

dagoena. Gainera, argitasun handiagoa eta eremua handiagoa dela ematen 

du. Baserrien ondoan dauden labore txikiak, morfologia aldakorrak dituzten 

baratzak dira, hauen artean paisaia aberasten duten zenbait fruta-arbola 

daudelarik. Iturriotz auzoan, inguruetan ezohikoa den mahastien laborantza 

gailentzen da. Populatze sakabanatua duen landa-inguru atlantiko tipikoan, 

Artaun eta Oba bezalako auzoek, euskal baserriaren itxura tradizionala 

errespetatu ohi dute. Ugaranan bakarrik, dentsitate handiena duena, eraikin 

altuagoak daude, tipologia eta material aldetik, aniztasun handia duen 

hirigintza osatuz.  

 

Eremu honetan dauden elementu desberdinek sortutako konbinazioak kalitate 

eszeniko nabaria eskaintzen du. 
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Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Landa-eremu honetan, beste paisaia-unitateetan izan diren eraldaketen 

antzekoak gertatu dira. Orain dela mende bat, belardiek, landa-lurraren 

erabilera intentsiboa erakusten zuten, XIX. mendearen azken herenean, aldiz, 

baso ustiaketez ordezkatuz joan da, intsinis pinua nagusi izanik. Gune 

batzuen hedapenak, nahiz eta neurriz kanpokoa ez izan, herri-bilbeen eta 

eraikinen morfologien aldaketak sortu ditu. Artaun eta Oba bezalako auzoek, 

iparraldean hain bereizgarria den nekazaritza- eta abeltzaintza-landazabal 

ederra mantentzen jarraitzen dute. 

 

Burdinolak, errotak, elizak eta baselizak, paisaiari balio handia ematen dioten 

ondasun elementuak dira. 

 

Balio naturalak 

Ez dago babestutako eremuen barruan, baina balio nagusiak inguru 

atlantikoan baso naturalak (artadi kantauriarrak edo haritzak adibidez) 

mantentzearen ondorio dira. 
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Ikusgaitasuna 

Eremu honen ikusgaitasunak, altuerarekin erlazio estua du. Ibar-hondoa, 

malda handiko magaletatik gertu dago eta, gutxien ikusten den eremua da, 

Indusi harana Ugarana inguruan adibidez. Leku garaienak, aldiz, Oba ibarreko 

Aramotz mendizerraren magala batez ere, ikusgaitasun handieneko lurrak 

dira. 

 

Lurraldea zeharkatzen duten errepideek ez dute trafiko dentsitate altua; 

paisaiarako sarbide iheskortzat BI-2543 errepidea hartu daiteke. 

Gainerakoetan, paisaia lasaiago ikus daiteke, auzoak bide korapilotsuekin 

lotzen dituztelako. Ibilbide labur batzuek, paisaia honetatik aldamenekoetara 

igarotzen dira, euskal paisaia kulturalaz patxadaz gozatzeko aukera 

handiagoa izatera lagunduz.  

 

Eremu paregabean kokatuta dauden Artaun eta Obako guneak, ikuspegi 

panoramikoei esker, Aramotzera doazen ibilbideengatik eta paisaia 

kalitateagatik nabarmentzen dira. 

 

Paisaiaren pertzepzioan modu negatiboan eragina duten elementuak goi-

tentsioko lineak, pinudien mozketak eta zenbait eraikin berri edo itxierak dira. 

Azken hauen morfologia ez da egokia eta horregatik, paisaia orekatuaren 

barruan nabarmentzen dira. 

 

2.5.PU Basoa 

 

Malda handiz eta basoz osatutako mendi 

paisaia da. Eremu Funtzionalean dauden 

herri gehienen hondo eszenikoa da. 

 

Intsinis pinuen hazkunde desberdinen baso-

landaketengatik, zenbait baso atlantikoen 

orbanengatik eta gutxi artifizializatu diren 

lurzoruengatik bereizten da. 
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Egitura-formak 

Lurralde honen iparraldea Igorreko Unitate Tektonikoaren barruan dago, 

Arratian bi sektoreetan banatuta dagoena. Ekialdekoa, Anboto eta Aramotz 

mendien jarraipena da eta mendebaldekoa, Mandoia. Hego-mendebaldeko 

mendiak, Gorbeiako mendigunearen inguruan daude. 

 

IM-HEko norabidea duten erliebeak dira, kasu honetan, 600 m-ren inguruan 

(Mandoia 637 m). Hala ere, desnibelak nabarmenak dira, 100 m-tik hasten 

direlako. Orografia zaila da eta zenbait errekek, haranak sortu gabe, Arratia 

edo Ibaizabal ibaietara isurtzen dute. 

 

Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Paisaia nahiko homogeneoa da, azaleraren gehiengoa intsinis pinuen 

landaketek hartzen dutelako. Honi dagokionez, berde ilunak, koniferoen linea 

zuzenek eta lursailek, itxura monotonoa ematen diote. Ehundura honetan 

dagoen aldakortasun bakarra, mozketen ostean gertatzen da, lur biluzia edo 

landaketa gazteak agertzen direlako, baita zuhaixka, sasi edo iratzeak ere. 

Hauek, baso-ustiapenen ondorioz dauden ebakiondoak agerian usten dituzte. 

 

Eremu honetan, bertako basoen (hariztiak, baso mistoak edo artadi 

kantauriarrak) zenbait orban nabarmentzen dira. Altueran dauden txilardiekin 

batera, paisaian ehundura, forma eta kolore desberdinak ematen dituzte.  

 

Noizbehinka, zuhaitzen artean larreak daude, askotan, baserriei lotuta. Eraikin 

gutxi dago eta landa-izaera handiko auzo txikietan batzen dira.  
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Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Inguruetan bezala, paisaian egon diren aldaketak, XX. mende erdialdetik 

egondako koniferoen birlandaketa prozesuari lotuta daude. 

 

Balio naturalak 

Eremu honen balio naturalak, lurraldean sakabanatuta agertzen diren bertako 

basoekin erlazionatuta daude. Koniferoen ugaritasunak, naturaltasun itxura 

faltsua eman dezake. 

Arlanpeko haitzak nabarmentzen dira, bertan sai zuriak habia egiten du eta 

kobazuloez beteta dago. Era berean, Lekubasoko urtegia eta inguruak, 

gainerako unitatetik bereizten da eta balio paisajistiko handia dute. 

 

Ikusgaitasuna 

Kanpotik, mendi gehienen ikusgaitasuna oso altua da, haraneko herri askoren 

hondo-eszenikoa baitira. Hala ere, paisaia honen barrualdea ikusgaitasun 

baxukoa edo oso baxukoa da, orografiak eta zuhaitzek ezkutatzen dutelako.  
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Eremu Funtzionalaren mugan, Bikotzgane dago, unitate honen begiratoki 

nagusia eta garrantzi berezikoa, BI-3513 errepidetik erraz iristeko aukera 

dagoelako. Hemendik gertu, Gorbeia inguruetan, paisaian poliki sartzeko 

aukera ematen duten ikuspegi panoramikoko begiratokiak eta atsedenlekuak 

daude. Unitatearen iparraldean, aldiz, ez dago honelako lekurik. 

 

Iparraldean dagoen irisgarritasuna ez da ona; hegoaldean ibilbide gehiago 

daude (errepide edo bide “motelak”). Landarediak, askotan, ikusgaitasuna 

oztopatzen du.  

 

M-E norabidea duen goi-tentsioko lineak, paisaian inpaktua sortzen du eta 

Güeñes-Itsaso linearekin (proiektu fasean), okerrera egingo du, unitate hau 

iparraldetik zeharkatuko duelako. Era berean, basoaren ustiaketa 

intentsiboak, pinuena batez ere, paisaian aztarnak uzten ditu (mozketak, lur 

biluziak, pista berriak, etab.). 

 

2.6.PU Lemoatxa 

Mendiko paisaia da, zenbait lurzoruren erabilerek 

finkatzen duten egitura eta kolore mosaikoaz 

osatua dagoena. Basoa eta belardiak, eta batez 

ere, harrobi abandonatua dira nagusi, artadi 

kantauriarraren orban garrantzitsua duena.  

 

Batez ere, unitatearen ikusgaitasun handia 

nabarmentzen da. 

 

Egitura-formak 

364 m-ko altuera duen Lemoatxa/Gantzabal 

muinoa, Ibaizabaleko eskumako ertzean dago, 

haranaren E-M norabidea jarraituz. Desnibel 

handiak ditu 100 m-tik hasten delako. Kareharrizko litologia, aspalditik 

zementuko industriak erabili izan du. 
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Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Eremu txiki honetan erabilera desberdinak daude. Berriro ere, intsinis eta 

itsas pinuen landaketek azalera handiena dute. Hauen artean, garrantzizko 

baso mistoen eta artadi kantauriarren orbanak daude. Zuhaixkei dagokienez, 

txilardiak dira nagusi eta belarkarei dagokienez, zenbait larre daude. 

 

Emaitza, landaredi desberdinen mosaikoa da, era askotariko koloreekin (nahiz 

eta berdeak nagusi izan) eta formekin (landaredi espezie eta maila 

desberdinak). 

 

Hauen artean, berriztapen prozesuan dagoen harrobia, eremuari berezitasuna 

ematen dio. 

 

Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Gertaera historiko nagusia, 1937 urtean muinoa hartzeko egon zen bataila da, 

Gerra Zibileko bi bandoak aurka jarriz. Epe honetakoak, bertan aurkitu 

daitezkeen lubakien hondarrak dira. 
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Paisaiaren bilakaerari dagokionez, nahiz eta azken mendean baso-erabilerak 

belardien kalterako handitu, zuhaitzak garrantzitsuak izan dira beti. Gaur 

egun erabilerarik ez duen eta berriztapen plan bat duen harrobiak, porlanezko 

fabrikarekin batera (2017an 100 urte bete ditu), pasaden mendeaz geroztik, 

Lemoako ikur nabarmena dira.  

 

Balio naturalak 

Paisaia honen garrantzi naturala, iraunarazten duten artadi kantauriarreko 

orbanak eta hostozabalen baso txikiak dira. 

 

Ikusgaitasuna 

Lurralde honen balio nagusietako bat ikusgaitasun nabaria da. Mendi hau, 

Eremu Funtzionaleko leku askotatik ikusten da, Arratia haranaren bukaeran 

eta Ibaizabalekin elkartzen den tokian kokatutako goragunea delako. 

 

N-240 errepideak harana iparraldera zeharkatzen duenean, erreferentzi 

eszenikoa da. Beraz, harrobiaren aurrealdeak paisaian duen inpaktu 

handiarengatik, ia nonahi dagoen lekua da. 

 

Gailurra eta San Antolin baselizako inguruak, ibarra ikusteko begiratoki 

paregabeak dira. Zenbait bide dira hona sartzeko aukera ematen dutenak eta 

barrutik, ikuspegia itxia da zuhaitz ugari dagoelako. 

 

Jarduerarik ez duen harrobiaz gainera, eremu honetan inpaktu garrantzitsuak 

diren beste elementu eta azpiegiturak honakoak dira: goi-tentsioko lineak, 

abiadura handiko trena egitea eta iparraldeko magalean dagoen zabortegia. 

 

10.3. Ibar-hondo atlantiarren paisaia-domeinuak 

 

Karakterizazioa  

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

kanpoko eremuek eta azpiegiturek osatzen dute. Arratia eta Ibaizabal ibaiek, 

paisaia desberdinak dituen lurraldea zeharkatzen dute. 

 

Ibar-hondoa, orokorrean, komunikabideetara eta Ibaizabal eta Arratia 

ibaietara lotuta dagoen urbanizazio ia jarraitua izateagatik bereizten da. 
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Bertan, egoitzek, industriek, erauzketa jarduerek, azpiegiturek eta 

ekipamenduek, aldatuta dagoen paisaia osatzen dute. Artea eta Areatzan ez 

ezik, errepide ardatz nagusian (N-240) zehar garatzen dira, paisaia gogorrak 

eta harmonia gutxikoak eratuz. Zenbait herrigune zatituta geratzen dira 

errepideen azpiegiturak erditik igarotzen direlako. 

 

Paisaiaren osagarriak eta egitura 

Orografia menditsuaren eta kantauriar isurialdeko malda bizien ondorioz, ibar-

hondoak, asko estimatzen diren lekuak dira. Erabileren konpetentzia handia 

dago herrigune nagusiak, jarduera ekonomikoak eta azpiegiturak kokatzen 

baitira. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean, nolabait, zabalak diren bi ibar daude: 

Arratiakoa, H-I ardatz luzearekin lurraldea egituratzen duena eta 

Ibaizabalekoa, perpendikularrean, E-M norabidearekin eta 6 km-ko lurraldea 

zeharkatzen duena. Orografia nahiko laua da, 200 m baino gutxiagokoa eta 

ondoko erliebeen desberdina da. Ez dira oso haran zabalak eta litologia, ibai-

sistemak egindako lan geomorfologikoari lotuta dauden metaketa berriez 

osatuta dago.  

 

Ahalmen hobeak dituzten lurrak aprobetxatuz, paisaian erabileren mosaikoa 

agertzen da, batzuetan, lurraldean gutxi integratuta dagoena. Bilbe trinkoa 

eta definituta duten finkapenak eta; dentsitate gutxiko, arduragabeko eta 

loturarik gabeko urbanizazioak daude. Eraikinen morfologia tradizionalak, 

beste morfologia modernoekin batera daude, baserri tradizionalak, familia 

bakarreko etxebizitzekin, etab. Herri-kanpoko eremuak, askotan 

ekipamenduak, eta batez ere, jarduera industrialak jartzeko uzten dira.  

 

Era askotariko forma eta tamainako enpresa isolatuak eta industrialdeak 

daude. Hala ere, tamaina handiko eta solairu bakarreko pabilioiak dira nagusi, 

paisaian gutxi integratutako material eta koloreekin. Hauen ondoan, itxura 

kaltetzen duten eta materialak pilatzeko edo aparkalekuetarako erabiltzen 

diren zabaldegiak egon ohi dira. Erauzketa jarduerek eta zabortegiek lurralde 

honetan garrantzia dute, harrobiak dauden lekuetan mendiak husten direlako 

edo zabortegi eta betelanen kasuan, lurraldearen morfologia aldatzen delako. 
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Komunikazio azpiegiturei jarduerek eta finkapenek, esker, ia lotuta dagoen 

jarraipena eratzen dute, N-240 errepidea, bi ibarren arteko lotura delarik. 

Gainerako lurraldearen itxura landatarragoa da, herrien ondoan kokatutako 

lursail txiki eta itxiak dituzten belardi atlantiarren nagusitasunarekin, kasu 

batzuetan fruta-arbolak edo berotegiak dituzten baratzak daude; ehundurak 

zatituta daude. Bertako basoen orban gutxi (ibai-bazterreko basoa batez ere) 

eta koniferoen landaketaren bat daude. 

 

Erabilerek, batzuetan atsegina ez den paisaia zatitzen dute. Jende asko 

dagoen paisaia da, Eremu Funtzionaleko biztanleria gehiena hartzen duelako 

eta komunikabide ardatzengatik jende asko igarotzen delako. 

 

Domeinu honen barruan bi paisaia-unitate mugatu dira:  

- 3.1. Arratia ibaia 

- 3.2. Ibaizabal ibaia 

 

3.1.PU Arratia ibaia 

 

Arratiaren ibar-hondoak malda leuneko 

paisaia dauka eta bertan herrigune nagusiak 

kokatzen dira. Hauen artean, lurzoruaren 

erabilera ezberdinak agertzen dira 

(laborantzak, larreak eta zenbait zuhaizti, 

jarduera industrialekin eta baserriez eta 

etxebizitza isolatuez osatutako auzoak). 

 

Egitura-formak 

Paisaiak, harana egituratzen duen Arratia 

ibaiarekin erlazio estua du. Paisaia-unitate 

hau, ibaiaren erdiko tartean kokatuta dago 

(Areatza eta Arantzazu artean) eta, Igorren, zabalduz doan hondo laua du. 

Forma izurtuak dituzten magaletan ez ezik, ez dago malda askorik. 

 

Altuerak 100-200 m artean daude eta litologia gainazaleko metaketa 

alubiarrez osatuta dago. 
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Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Lurzoruaren artifizializazioaren arabera, bi eremu bereizten dira: hiri- eta hiri-

kanpoko eremua eta landa ingurua. 

 

Lehenengoan, hiri-lurrak, ibaitik gertu kokatuta daude eta eraikinez, kaleez, 

plazaz, ekipamenduez eta zerbitzuez osatutako hiri-jarraitua eta multzokatua 

da. Eraiki ziren garaiaren araberako eta morfologiaren araberako bilbe 

desberdinak bereizten dira. Gune historikoak nabarmentzen dira, Areatzakoa 

batez ere, trinkoa eta Erdi Arokoa. Hauetan, eraikinek, inguruan ondo 

integratuta dituzten formak eta tamainak izan ohi dute. Herri-gune 

tradizionalaren ondoan, eraikinen morfologia desberdinak dituzten zabaltze 

batzuk agertzen dira. Eraikin batzuen materialengatik edo tamainarengatik, 

bilbea apurtzen da. 

 

Tipologia desberdinetako urbanizazio sakabanatuak ere ohikoak dira, batzuk 

herri-kanpoaldean edo landa-inguruetan tartekatzen direlarik. Hauetako 

batzuk, forma tradizionalak errespetatu dituzte eta garai berrietara moldatu 

dira, beste batzuek, paisaia apurtzen dute. Kirol-eremuak bezalako 

ekipamenduek ere, inguruko eraikinetatik gailentzen dira. 

 

Herri-kanpoan eta errepideetan zehar, jarduera industrialak agertzen dira. 

Antolamendu gutxirekin eta modu isolatuan edo industrialde handiak sortuz 

agertzen dira. Igorre eta Dima artean eta Artean dauden industrialdeak, 

tamainagatik bereizten dira. Industriak, inguruetako herri txikien artean 

nabarmentzen dira. Forma zuzenak eta era askotako kolore eta materialak 

dituzten pabilioiak egon ohi dira, inguruekin nabarmenduz. Askotan, hauen 

ondoan, materialak pilatzeko edo aparkalekuetarako erabiltzen diren 

zabaldegiak egoten dira. Industria edota pabilioi batzuk utzi izanak, paisaia 

narriatzen du.  
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Landa-ingurua, belardiak nagusitzen diren landa-paisaia atlantikoa da. Lursail 

asko ditu, tamaina txikiko ustiategiekin eta abeltzaintza izaerakoa. Berdea da 

nagusitzen da eta formak irekiak dira.  

 

Hesiak, material desberdinekoak dira, egurrezko hesolak eta metalezko hesiak 

dira nagusi, nahiz eta tarte batzuetan, heskai biziak izan. Ustiategietara lotuta 

dauden eraikin ugari dago. Landutako eremua txikia da eta gehiena, 

herrietatik gertu dauden baratz txikiak dira; hauek, forma eta ehundura 

desberdinekoak dira, zenbait kasutan, berotegiekin. Zuhaitzen azalera bertako 

espezieen orban txikiak, koniferoen zenbait landaketa eta ibaiertzeko basoa 

dira. Azken hau, ikusgaitasunean erabakigarria da. 

 

Azken finean, erabilera desberdinei (hirikoak, landakoak, etab.) lotutako 

forma, kolore eta ehundura askotariko mosaikoa da. 
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Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Paisaiak izan duen bilakaera oso lotuta dago herriguneen garapenarekin. 

Iraganean, gehien bat, nekazaritzako jarduerak zeuden eta larreen azalera 

handia zen. Gaur egun, nahiz eta erabilera horiek izaten jarraitu, hiri- eta 

industria-eraldaketak egon dira. 

 

Balio naturalak 

Jarduera industrialen eta etxebizitzen onurarako asko eraldatu den paisaia da; 

ez dago balio natural askorik, ondo zainduta dauden Arratia eta Indusi ibaien 

tarte batzuk eta bertako basoez osatutako zenbait orban izan ezik. Ilunbe 

mendia hondo-eszenikotzat duten Artea eta Areatza arteko baratzak, paisaia-

balio naturala izateagatik nabarmendu behar dira. 

 

Ikusgaitasuna 

Ibar-hondoan dagoenez eta mendiek inguratzen dutenez, ikusgaitasuna oso 

txikia da. Distantzia luzean pertzepzioa asko mugatzen duten eremu lauak eta 

izurtuak dira nagusi. Gainera, edozein oztopok, eraikin bat edo landaredia, 

adibidez, traba bisual handia suposatzen du. Beraz, inpaktu bisualak 

absorbatzeko gaitasun altua du; hau esanguratsua da, paisaian eragina duten 

jarduera industrial batzuk kokatuta daudelako. Bildosolako (Artea) edo Igorre 

eta Dima arteko industriguneak honen adibide dira; azken hau, Dimara doan 

errepidean dago eta urtearen gehiengoan, ibaiertzeko landarediak estali 

egiten du.  

 

Hala ere, paisaia hau da egunero erabiltzaile gehien dituena, Eremu 

Funtzionaleko biztanle gehienak hemen bizi direlako eta komunikazio ardatz 

gehienak igarotzen direlako, hauen artean, bailara osoa zeharkatzen duen eta 

trafiko handia duen N-240 errepidea. 

 

Atsedenleku batzuk eta udalerriak ibaiertzetik lotzen dituen oinezkoentzako 

ibilbidea, paisaia astiro begiratzeko leku garrantzitsuenak dira. Badira 

hemendik Eremu Funtzionaleko beste unitateetara doazen ibilbide batzuk. 

 

Eremu honek jasaten dituen paisaia-inpaktu nagusiak hurrengoak dira: 

industriak, utzita daudenak batez ere, narriatutako eremu batzuk, goi-

tentsioko lineak, harrobi txiki batzuen aurrealdea eta komunikazio 

azpiegiturak.  
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Paisaian eragin handia duten beste elementu batzuk, Aparion dauden 

zabortegia eta harrobia dira; hala ere, populazio gehien dagoen lekuetatik eta 

trenbide eta errepideetatik ez dira ia ikusten. 

 

3.2.PU Ibaizabal ibaia 

 

Ibar-hondoko industria paisaia da. Eremu artifizial 

jarraitu baten moduan agertzen da. Industriaz, 

erauzketa jarduerez eta era askotariko egoitza-

eremuez osatuta dagoena. 

 

Egitura-formak 

Arratia ibaiaren azken tartean dago, 

Ibaizabalekin elkartzen den eremuan. Bi 

haranen tarte baxuetako eremu laua da eta 

paisaia ixten duten mendiez inguratuta dago. 

Altuera 100 m baino txikiagoa da, Arraño 

inguruetan ez ezik, bertan 300 m-ko altuerak 

daude, desnibel handia dago eta erauzketa 

jarduerak kokatzen dira. 

 

Haran-hondoko material alubiarrak, sistema flubialek sortutako metaketa 

gazteak dira. Eremu garaietan, kareharrien eta tupen segida dago. 

 

Ehundurak, formak, koloreak eta lurzoruaren erabilerak 

Eremu honetako lurrak aldaketa antropiko handiak izan ditu eta zenbait 

erabilera bereizi daitezke (egoitzak, industriak, erauzketak eta nekazaritza eta 

abeltzaintza), bakoitzak, ikuspegi desberdina sortuz. 

 

Hirietako erabilerek, errepideei eta bi ibaiei lotuta daudenak, forma 

desberdinak dituzte. Lemoako erdigunea trinkoa da, eraikin altuen dentsitatea 

garrantzitsua da eta itxuraz zabala da; Bediak, aldiz, egitura heterogeneoa 

eta lasaia du, zenbait eraikin bloke, familia bakarreko etxebizitzak eta baserri 

taldeak daude. Lurraldean sakabanatuta, landa paisaiarekin lotura handiagoa 

duten zenbait auzo eta eraikin daude; hauen artean, zubi erromatarra dagoen 

Larrabeiti auzoa. Beraz, hiri-morfologia desberdinak daude. 
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Industriek hartzen duten azalera handia da. Ibaizabalen E-M ardatza jarraituz, 

eremu industriala dago, ekialdera (Amorebieta) eta mendebaldera (Usansolo) 

jarraitzen duena. Gehienak, tamaina eta kolore desberdinetako pabilioiak dira, 

angeluzuzen formakoak eta hormigoizko, adreiluzko eta metalezko ehundurak 

dituztenak. Materialak uzteko edo aparkaleku bezala erabiltzen diren 

zabaldegiak izan ohi dituzte. Lemoako zementera, asko nabarmentzen da. 

Urkizu auzo igorreztarrak ere, itxura industriala dauka. 

 

Aparioko eta Monte Murgiako erauzketa jarduerak (Lemoan biak) 

nabarmentzen dira, mendia biluzi eta hustuaren itxurarekin. Hala ere, 

Aparioko (Igorre) zabortegiarekin bezala, orografiak estaltzen ditu. 

 

Landa eremuari lotuta dagoen gainerako lurzorua belardien mosaikoa da, 

morfologia irregularreko lursail txikietan, koniferoen baso ustiategietan, baso 

mistoetan eta lurraldean hedatutako baserri eta baratzetan banatuta. Ibaien 

inguruetan, paisaiari balioa eta aberastasuna ematen dion ibar basoko lerro 

estua mantentzen da. Baso honek, industrialdeak ezkutatzen ditu.  
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Paisaiaren garrantzi historikoa eta kulturala 

Paisaiaren bilakaera, garapen industrialarekin batera izan da, haran-hondoan 

nekazaritzarako ziren lurrak hartuz, orografia harrobiekin eraldatuz eta 

Lemoan batez ere, urbanizatutako lurrak handituz. 

 

Balio naturalak 

Eremu honen balio naturalak Arratia eta Ibaizabal ibaien eta erreken 

inguruetara mugatuta daude. 

 

Ikusgaitasuna 

Mendiez inguratutako haran-hondoan kokatuta dagoenez, ikusgaitasuna oso 

baxua da, horizontea inguruetako erliebeek sortzen dute. Eraikuntzak, 

industriak eta landaredia ezkutatze prozesuan garrantzitsuak dira.  

 

Eguneroko erabiltzaileak asko dira. Lemoa eta Bediako biztanleek eta N-

240an eta trenean egiten diren mugimenduek, paisaia oso begiratua izatea 

suposatzen dute, baina baliteke gutxi hautematea, aztertzen den denbora 

eskasa baita. Haran-hondoa zeharkatzen duen eta herri guztiak Bediaraino 

lotzen dituen oinezkoentzako ibilbidea, paisaiaren eta biztanleen arteko lotura 

nagusia da. 

 

Paisaia aldatu dituzten elementu asko daude, askotan narriadura handikoak. 

Hala ere, hauetako asko ez dira ikusten orografiak, landarediak edo eraikinek 

estaltzen dituztelako. Industria-paisaiak gogorrak direla esan daiteke. 

Nabarmenen artean harrobiak, Aparioko zabortegia, industria batzuk, 

eraldaketa zentroak, utzitako eremuak edo komunikabideen azpiegiturak dira. 
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11. PAISAIA-INTERES BEREZIKO EREMUAK (PIBE) 

 
 

90/2014 Dekretuak, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-

antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa, Paisaia 

Katalogoek, Paisaia-Interes Bereziko Eremuak identifikatu behar dituztela 

ezartzen du, honako irizpide hauetako bat edo batzuk erabiliz: 

1) Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun 

edo adierazgarritasunagatik. 

2) Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri 

eta landa arteko trantsiziokoak, ibaiertzetakoak edo industria-

eremuak. 

3) Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik 

4) Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik. 

5) Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren 

osagaiek edo giza osagaiek elkarri eragiten dioten modu bereziaren 

ondorioz. 

 

Beraz, Paisaia-Interes Bereziko Eremuak, arazo edo zailtasunen bat dutenak, 

bereziak izateagatik nabarmentzen direnak, agerian daudenak edo hauskorrak 

direnak izango dira, baita adierazgarriak eta identitatea duten eremuak ere. 

Gainera, aipatutako 90/2014 Dekretuaren 6.2. artikuluaren arabera, 

identifikatutako PIBEak esku-hartzeetarako bitartekoak dira Paisaiaren Ekintza 

Planetan (PEP). Igorreko Eremu Funtzionalean, hurrengo eremuak identifikatu 

dira: 
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1. PIBE. Paisaia naturalak → balio natural bikainak izateagatik nabarmenduak  

 

1.1. PIBE Gorbeiako Parke Naturala: Gorbeia eta Itxina, balio 

naturalen eta paisaia-balioengatik aitortutako bi eremu dira. 

1.2. PIBE Urkiolako Parke Naturala: Aramotz eta Eskuagatx 

mendizerrak Urkiolako Parke Naturalean daude, balio naturalen 

eta paisaia-balioengatik nabarmendutako paisaia. 

1.3. PIBE Indusiko karsta: geologia, arkeologia eta nortasunarekin 

lotutako balioak dituen paisaia karstikoaren adibide bikaina da.  

1.4. PIBE Aramotzeko artadi kantauriarra: hedaduragatik, 

irisgarritasunagatik eta agerian egoteagatik, artadiaren adibide 

ona. 

1.5. PIBE Ilunbeko artadi kantauriarra eta karsta: substratu 

karstikoaren gainean kokatutako artadiaren adibidea, bertako 

biztanleek ezagutzen dutena. 

1.6. PIBE Arlanpeko harkaitzak: Aramotzeko mendizerraren mendi-

adarra. Kareharrizko harkaitzak eta kobazulo ugari 

nabarmentzen dira. Sai zuriaren habitata da gainera. 

 

 

1.6. PIBE. Arlanpeko harkaitzak, Igorre 

 

1.5. PIBE. Ilunbeko artadia eta karsta, Dima 
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2. PIBE. Uraren paisaiak → ibai-inguruko paisaiak, non eszenografiak 

eginkizun garrantzitsua duen 

 

2.1. PIBE Ondo kontserbatutako ibaiertzak: ibar-hondoan kokatutako 

eremua, ibaiertzeko zuhaizti txikiak mantentzen dituena; 

morfologia heterogeneotasunagatik eta ikus-gaitasunagatik, 

dudarik gabeko balio ekologiko eta paisajistikoa du (Arratia, 

Indusi, Ibaizabal eta ibaiadarrak). Ur-jauzi puntualak ikus- eta 

soinu-erakarpen lekuak dira. 

2.2. PIBE Narriatutako ibaiertzak: ibaiertzeko landaredia gutxi duen 

eremua edo naturaltasun baxua duten ibaiak. 

2.2.A. PIBE. Undurragako urtegiaren atzealdea 

2.2.B. PIBE. Arratia Areatzan 

2.2.C. PIBE. Arratia Igorren 

2.2.D. PIBE. Arratia Urkizun (Igorre) 

2.2.E. PIBE. Indusi Ugaranan (Dima) 

2.2.F. PIBE. Ibaizabal Lemoan 

2.3. PIBE Urtegiak: bare dauden ur-masak eta inguruak, eszenografia 

nabarmena dutenak:  

2.3.A. PIBE. Undurraga 

2.3.B. PIBE. Lekubaso 

 

 

2.2.A. PIBE Undurragako urtegiaren atzealdea 

 

2.2.B. PIBE Arratia Areatzan 
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3. PIBE. Nekazaritza paisaiak → abeltzaintza-, nekazaritza- eta baso-

balioengatik nabarmentzen diren landa-paisaiak 

 

3.1. PIBE Euskal paisaia kulturala: belardien, larreen, baratzen, 

heskaien, baserrien auzuneen eta zuhaitzen orbanen 

(orokorrean koniferoen landaketak dira nagusi) arteko oreka 

mantentzen duen paisaia tradizionala.  

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

3.1.B. PIBE. Altzuste (Zeanuri) 

3.1.C. PIBE. Zulaibar (Zeanuri) 

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

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

3.1.F. PIBE. Elorriaga (Lemoa) 

3.1.G. PIBE. Arraño (Lemoa) 

3.1.H. PIBE. Utxarain (Bedia) 

3.2. PIBE Nekazaritzako ibar-hondoa: Ibaizabal, Arratia eta Indusi 

ibaien eta ibaiadarren inguruetan nekazaritza ahalmen altuko 

lurzoruen erreserba, laborantzak, baratzak, belardiak eta 

larreak dituztenak, eta baserri tradizionalez eta hiri-izaera 

handiagoa duten eraikin berriez tartekatuta. 

3.2.A. PIBE. Arratiako ibar-hondoa 

3.2.B. PIBE. Indusiko ibar-hondoa 

3.2.C. PIBE. Ibaizabaleko ibar-hondoa Lemoan 

3.2.D. PIBE. Ibaizabaleko ibar-hondoa Bedian 

3.3. PIBE Bildosolako larreak: irisgarria eta paregabea den larre-

paisaia, zaldi- eta behi-azienda dituena, ibar-hondoko hariztien 

orbanekin eta harrizko eraikin zaharrekin batera.  

 

 

3.1.H. PIBE. Utxarain, Bedia 

 

3.2.A. PIBE. Arratiako ibar-hondoa 
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4. PIBE. Paisaia antropikoak → antropizazio-maila altua duten eremuak, 

erabilerak eta jarduerak nahasten dira 

 

4.1. PIBE Areatzako Herrigune Historikoa: Erdi Aroko hiri-egituraren 

adibide paregabea. 

4.2. PIBE Herri eta herri-ingurune jarraia (Bedia-Lemoa): N-240n 

zehar, Bedia eta Lemoa artean. Morfologia desberdineko hiri-

erabilerak, ekipamenduak, azpiegiturak era industria eta 

nekazaritza jarduerak era zehaztugabean nahasten dira.  

4.3. PIBE Narriatutako industria-guneak: aldendutako industria-

guneak; industrialdeak edo hustutako edo gutxi zaindutako 

eremuak osatuz eta egoerarengatik, tamaina edota 

ikusgaitasunagatik gailentzen direnak. 

4.3.A. PIBE. Bolunburu (Lemoa) 

4.3.B. PIBE. Urkizu (Igorre) 

4.4. PIBE Harrobiak, zabortegiak eta betelanak: paisaian erasan 

handia duten agregakinen erauzketa-eremuak eta mota 

desberdineko hondakinen biltegiak. 

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

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

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

Lemoa) 

4.4.A.4. PIBE. Bildosolako betelanak 

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

betelanak (Bedia-Lemoa) 

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

Dima) 

 

4.2. PIBE. N-240, Bedia-Lemoa 

 

4.4.A.3. PIBE Atzealdean, Apario harrobia, Lemoa 
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5. PIBE. Ageriko paisaiak → garrantzia bisualarengatik nabarmentzen direnak 

 

5.1. PIBE Errepide inguruak: ibilgailu gehien dituzten errepideen 

inguruak, paisaiaren lehenengo sarbidea suposatzen dutenak.  

5.1.A. PIBE. N-240 ingurua Areatzan 

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

5.2. PIBE Oso agerian dauden lekuak: altuera erlatiboarengatik 

nabarmentzen direnak eta Eremu Funtzionalaren hondo-

eszenikoak osatzen dituztenak (Lemoatxa, Aramotz, Artaungan, 

Murga, Urrekoatxa, Zanburu, Lekanda, Aldamin eta Gorbeia).  

 

 

5.1.A. PIBE. N-240 ingurua Areatzan 

 

5.2. PIBE. Oso agerian dauden lekuak 

(Urrekoatxa eta Gorbeia, atzealdean) 

 

 

Eremu guztien mugak 11. mapan ikus daitezke.  



 

 

PIBE 
Berezitasuna, 

hauskortasuna edo 
adierazgarritasuna 

Hondatuta edo 
narriatuta 

Agerian dagoen 
eremua 

Norasunezkoa Bikainak 

1.1. PIBE Gorbeiako Parke Naturala ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

1.2. PIBE Urkiolako Parke Naturala ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

1.3. PIBE Indusiko karsta ✔ 
  

✔ ✔ 

1.4. PIBE Aramotzeko artadia ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

1.5. PIBE Ilunbeko artadia eta karsta ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

1.6. PIBE Arlanpeko harkaitzak ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

2.1. PIBE Ondo kontserbatutako ibaiertzak ✔ 
   

✔ 

2.2. PIBE Narriatutako ibaiertzak 
 

✔ ✔ 
  

2.3. PIBE Urtegiak ✔ 
 

✔ 
 

✔ 

3.1. PIBE Euskal paisaia kulturala ✔  
 

✔ ✔ 

3.2. PIBE Nekazaritzako ibar-hondoa ✔  ✔ ✔ ✔ 

3.3. PIBE Bildosolako larreak 
 

✔ ✔ 
 

✔ 

4.1. PIBE Areatzako Herrigune Historikoa ✔ 
  

✔ ✔ 

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

✔ ✔   

4.3. PIBE Narriatutako industria-guneak 
 

✔ ✔   

4.4. PIBE 
Harrobiak, zabortegiak eta 
betelanak  

✔ ✔ ✔  

5.1. PIBE Errepide inguruak 
 

✔ ✔ 
 

 

5.2. PIBE Oso agerian dauden lekuak ✔ 
 

✔ ✔ ✔ 

Igorreko Eremu Funtzionalean, Paisaia-Interes Bereziko Eremuak (PIBE) aukeratzeko irizpideak  
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12. PAISAIA-KALITATEKO HELBURUAK  

 

 

12.1. Sarrera eta definizioa  

 

Paisaia-Kalitateko Helburuak (PKH), Paisaiaren Europako Hitzarmenak 

zehazten duen bezala, kolektibitateak bere inguruko paisaiaren ezaugarriei 

buruz dituen nahiak herri-administrazioaren aldetik adieraztea da. PKH 

orokorrak Eremu Funtzional osorako zehaztu dira, baita Paisaia-Domeinu 

bakoitzerako ezartzen diren helburuen xedapena ere. 

 

PKHekin batera, helburu hauek lortu ahal izateko babes-, antolamendu- eta 

kudeaketa neurriak edo ekintzak proposatu dira. Helburu hauek gauzatzeko 

beharrezkoak diren baldintzak islatzen dituzten irizpide desberdinak zehaztu 

dira PKH bakoitzean. Era berean, Igorreko Lurraldeko Plan Partzialean jasoko 

diren Zehaztapenak egiteko oinarria dira. 

 

PKH hauen azkeneko xedea Eremu Funtzionaleko paisaia hobetzea eta 

zaintzea da, Euskadiko paisaia-kalitateko helburu orokorrekin koherentzia 

izanik. 

 

Paisaia-kalitateko helburuen formulazioa, paisaiaren egoerari buruzko 

aurretiko ondorioetan, eraldaketaren dinamiketan, eta zehaztutako paisaia-

domeinu edota unitate bakoitzaren izaeran oinarritu da. Emaitza, lantalde 

teknikoaren proposamenak eta biztanleen parte-hartzearen bidez lortutako 

informazioa batuz egin da, azken honek, gizarteak paisaiaren pertzepzioari 

eta mantentzeari buruzko nahiak adierazten ditu. 

 

Igorreko Eremu Funtzional osorako egin den laburpen mapan, zehaztutako 

paisaia-kalitateko helburuen kokapena agertzen da. 
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12.2. Eremu Funtzionalerako orokorrak diren PKHen 

formulazioa eta deskribapena 

 

Igorreko Eremu Funtzional osorako baliozkoak diren hurrengo paisaia-

kalitateko helburuak egin dira. Hauen helburua, Eremu Funtzionalaren 

kalitate-paisajistikoa hobetzera eta mantentzera bideratuta dauden nahien 

laburpena egitea da: 

 

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

egokikoak eta beti ere finkatu gabeko, narriatutako edota erabilerarik ez 

duten lurzoruak bete eta berroneratu ondoren, inguruarekin bat datozen eta 

ikusizko inpaktu baxua duten eraikin motak sustatuz. 

2 PKH 
Jarduera ekonomikoetarako eremuak hiri eta hiri-inguruko paisaian 

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

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

3 PKH  Herrigunetako sarbideen zaharberritzea eta hobekuntza landa paisaia eta 

hiri eta hiri-inguruko paisaiaren arteko trantsizio harmonikoa ahalbidetuz, 

eta giza kokaguneak inguruko paisaian integratu eta artikulatu kalitatezko 

paisaiak emango dituzten parke eta espazio publiko sare baten bidez. 

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

telekomunikazio-azpiegituren paisaia-integrazioa.  

5 PKH Hondakinen kudeaketarako azpiegituren (zabortegiak eta betelanak, 

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

paisaia-integrazioa, jatorrizko paisaia berreskuratuz edo, hau ezinezkoa 

denean, behin jarduerak etendakoan paisaia berriak sortuz. 

6 PKH Landa-guneak eta barreiatutako eraikinak inguruan integratu 

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

7 PKH Nekazaritza eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak babestu 

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

laborantza tradizionalak, hostozabalen basoak…), nekazaritza eta 

abeltzaintza jardueran mantendu eta sustatuz. 

8 PKH Paisaia dibertsitatea eta dibertsitate biologiko handiagoa, azalera 

handiko espezie bakarreko landaketak mugatuz landaketa mistoen bidez 

eta bertako baso orbanak eta nekazal paisaiak tartekatuz. 
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9 PKH Hezegune, ibai, erreka eta ibaiertzen kontserbazioa edota 

birnaturalizazioa, izan hiri edo hiri kanpoaldeko eremuetan zein landa 

eremuetan, herritarren erabilera eta gozamenarekin bateragarria. 

10 PKH Paisaia naturalen babesa eta kontserbazioa, baliabide naturalen erabilera 

eta ustiapenarekin eta baita hauetarako sarrera, pertzepzioa eta 

gozamenarekin ere bateragarria izango dena. Era berean, ikusmen eta 

nortasun erreferentzia diren hondo-eszenikoen babesa. 

11 PKH Lurraldean dauden eta Eremu Funtzionalarentzat erreferentzia diren 

ondare-elementuak kontserbatu, berriztu eta balioan jarri, erabilera 

berriak edota turismoari lotutako jarduerak baimenduz. 

12 PKH Eremu Funtzionaleko paisaia esanguratsuenak balioan jarriko dituen paisaia-

ibilbide, ekipamendu eta begiratokien sarea mantendu eta hobetu. 

13 PKH Eskumena duten administrazioen arteko lankidetza indartu eta 

paisaiaren kontserbazio eta hobekuntzari buruzko dibulgazioa, heziketa, 

sentsibilizazioa eta herritarren erantzunkidetasuna sustatu. 

 

Ondoren, taula honetan jasotako helburu bakoitzaren deskribapen zehatzagoa 

egingo da. Helburuetan inpaktu zuzena edo zeharkako inpaktua izan 

ditzaketen politikak eta tresnak aipatzen dira, baita helburua gauzatzeko 

ezarri behar diren irizpideak ere. 

 

Helburuen mugaketa 12. mapan jasotzen da. 
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1. PKH. Egoitzarako hiri-garapen berriak paisaian integratu, 

trinkoak, dimentsio egokikoak eta beti ere finkatu gabeko, narriatutako 

edota erabilerarik ez duten lurzoruak bete eta berroneratu ondoren, 

inguruarekin bat datozen eta ikusizko inpaktu baxua duten eraikin 

motak sustatuz 

 

 

 

 

Arantzazuko herrigunea 

 

Urbanizazioa eta herrigunea, Igorre 

 

Arratiako harana osatzen duten udalerrien hiri-garapenek, haranen eta 

komunikabideen ibilbideak jarraituz joan ziren, lur emankorrenak eta lautada 

alubialak betez. 

 

 

 

Egoitza guneak 



 

Igorreko Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoa. 2017ko abendua 208 

 

Azken hamarkadetan, Eremu Funtzionaleko hiriguneek, hirigintza-, populazio, 

gizarte- eta ekonomia-dinamiken ondorioz, aldaketa nabarmenak izan dituzte. 

Unitate trinkoak eta tamaina txikikoak izatetik, udalerri askotan dentsitate 

baxuko ereduak eta produkzio- eta etxebizitza-sektoreen sakabanaketa 

dituzten unitate zabaletara pasa dira (5.1.3.1. Herriko eta herri-inguruko 

paisaiak eta landa paisaiak atala ikusi).  

 

Barreiatze honen ondorioz, lurzoru gehiago kontsumitzen da eta paisaia 

naturala gehiago zatitzen da. Horrela, hiriaren eta landaren arteko bereizpena 

desagertzen da eta hiri-paisaia ezerezten eta pobretzen da. 

 

Biztanleriaren eta etxebizitzen azkeneko zentsuen arabera (INE, 2001 eta 

2011), Lemoa, Dima eta Arantzazu dira mende honen hasieratik 

proportzionalki populazioren gorakada handiena izan duten udalerriak. 

Etxebizitzen areagotzea XXI. mendeko lehen hamarkadan esanguratsua izan 

da, Lemoa eta Arantzazu nabarmenduz (higiezinen parkearen %40 inguru 

areagotu da). 

 

Dinamika honen ondorioz, herrien hazkuntzek tradiziozko herriak aldatzera jo 

dute eta paisaian aldaketa nabarmenak egin dituzte. Sakabanatutako eta oso 

trinkoak ez diren urbanizazioak, azpiegiturez osatutako hiri-jarraiak, egoitza 

eremuak eta herrien sarbideetan zehar jarduera ekonomikoak eta zerbitzu-

jarduerak (Artea, Bedia, Lemoa, Igorre, Dima) sortzen dira. Azken hauek, 

herrigune desberdinak lotzen dituzte ere, Bedian eta Lemoan gertatzen den 

bezala. 

 

Finkatutako lekuetan, ageriago dauden hiriko eremuetan paisaia-hobekuntzak 

sartzen saiatuko da. Garapen berrietako finkapenei, berezko nortasuna 

ematen saiatuko da. Hondo-eszenikoen paisaia-zedarrien bisualak 

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

eta beti ere finkatu gabeko, narriatutako edota erabilerarik ez duten lurzoruak bete eta 

berroneratu ondoren, inguruarekin bat datozen eta ikusizko inpaktu baxua duten eraikin motak 

sustatuz 

ERAGILEAK 
Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

IRIZPIDEAK 

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

txikiena duten eremuetan kokatzea, narriadura maila handiena dutenak 

lehenetsiz eta herriguneen hazkunde trinkoak sustatuz. 

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

kontuan hartuz kokatzea, hondo eszenikoetaranzko eta nortasunezko eta 

ondare diren eremuetaranzko ikuspegiak errespetatu eta balioan jarriz. 

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

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

paisaia gogoangarriez eta ondare elementuez gozatzea zailduko duten 

jarduerak saihestuz. 

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

gabeko kokaguneen egokitasuna berraztertzerakoan aukeren analisian 

paisaia irizpideak txertatzea. Era berean, eremu hauen paisaia-

integraziorako neurri eraginkorrak ezartzea, ikusizko eragina txikituz eta 

itxurari berezko nortasuna emanez. 

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

berrikuntza prozesuak martxan jartzea, hiri-irudia zuzenean hobetuz. 

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

hirigintza-araudi zehatza definitzea. 
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2. PKH. Jarduera ekonomikoetarako eremuak hiri eta hiri-inguruko 

paisaian integratu, paisaia-hauskortasun txikiko eremuetan kokatuz, 

paisaia-intrusio handiko elementuen sarrera saihestuz (formak, 

koloreak, materialak…) 

 

 

 

 
Bolunburu industrialdea, Lemoa 

 

 

Urkizu sektorean erortzear dagoen industria, Igorre 

 

 

 

 

 

 

 

Jarduera ekonomikoak 
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Jarduera ekonomikoen eta industrialen eremuak, batez ere bide-sarean zehar 

kokatuta daude; inguruarekin alde handia duten hiri-inguruetako eremuak 

sortuz. Eremu Funtzionalean paisaia-erasan handienak sortzen dituzten 

eremuak zaharrenak dira, ordenarik gabeko hazkundea eta egoitza 

erabilerekin nahastuta daudenak; betiere Lemoako harrobi zaharra eta 

zementerak paisaian duten intrusioaren salbuespenarekin. 

 

Bedian, Lemoan eta Igorren merkataritza eta industria jarduerek osatzen 

dituzten sarbideak nabarmenenak dira eta herriguneetako sarreren irudia 

baldintzatzen dute. 

 

Ibaizabal (Lemoa), Indusi (Dima) eta Arratia (Artea) ibaien ondoan 

kokatutako eremuek paisaian erasan txikiagoa dute, ibaiertzeko landarediak 

ezkutatzen dituelako. Hala ere, ibaien inguruei lotutako erasan handiak 

dituzte.  

 

Paisaiaren gehiegizko artifizializazioa eta ezereztea ekiditeko lehenengo 

neurria, gaur egungo jarduera ekonomikoen lurzoruak optimizatzea izango da. 

Hori lortzeko, ez dira lur berriak hartuko, dauden guztiak betetzen ez diren 

arte eta industria zehatz batzuen (Dima) eta trenean eta errepideetan zehar 

kokatuta egoteagatik, irisgarritasun bisual handiena duten industrialde 

zaharrenen (Bedia, Lemoa, Igorre) integrazio paisajistikoa egingo da. 
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2. PKH Jarduera ekonomikoetarako eremuak hiri eta hiri-inguruko paisaian integratu, 

paisaia-hauskortasun txikiko eremuetan kokatuz, paisaia-intrusio handiko elementuen sarrera 

saihestuz (formak, koloreak, materialak…) 

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

Jarduera ekonomikoen politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

2.A. Egungo jarduera ekonomikoetako lurzoruen okupazioa optimizatzea, 

daudenak guztiz bete arte lurzoru berrien kolonizazioa saihestuz eta 

lurzoru kutsatuak dituzten eremuak berroneratuz. 

2.B. Jarduera ekonomikoetarako garapen berrien balizko kokapenak 

aukeratzerakoan, edota oraindik garatu gabeko kokaguneen egokitasuna 

berraztertzerakoan, paisaia-inpaktua ebaluatu.   

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

Cementera eta Bolunburu Lemoan; Urkizu eta Basauntz Igorren eta 

Ziarrusta Igorre eta Dima artean) eta trenbide inguruan (Bolunburu, 

Cementera eta Zubieta Lemoan) egonagatik oso agerikoak diren industria 

eta industrialde zaharren berroneratzea eta paisaia-integrazioa sustatzea. 

2.D. Paisaia-kalitatean eragin nabarmena duten industria eta jarduera 

ekonomikoetarako eremuak bisualki hobetzea (espazio publikoa eta 

herrigunetako sarrerekin duten harremana hobetzea, ur ibilgu eta 

ibaiertzeko landarediarekin duten harremana orekatzea, etab.). 

2.E. Ahal den heinean, lagapen azalerak jarduera ekonomikoetako eremuen 

perimetrora eramatea landare hesiak jartzea ahalbidetzeko. 

2.F. Dauden industria-ondare elementuak balioan jarri. 

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

estetika bateratu bat mantenduz eta bat ez datozen elementuak sartzea 

saihestuz. 

2.H. Jarduera ekonomikoetako eremuen paisaia-integrazioari buruzko 

hirigintza-araudi zehatza definitzea. 
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3. PKH. Herrigunetako sarbideen zaharberritzea eta hobekuntza 

landa paisaia eta hiri eta hiri-inguruko paisaiaren arteko trantsizio 

harmonikoa ahalbidetuz, eta giza kokaguneak inguruko paisaian 

integratu eta artikulatu kalitatezko paisaiak emango dituzten parke 

eta espazio publiko sare baten bidez 

 

 

 
Hiri jarraia Lemoan 

 
Hiri jarraia Bedian 

Herriguneetatik hautematen den lehenengo gauza sarbideak dira, beraz, 

landa-eremuaren eta hiri-eremuaren arteko integrazio orekatua izatera 

laguntzen duten eta, era berean, Igorreko Eremu Funtzionalaren udalerri 

bakoitzaren nortasun izaera indartzera laguntzen duten antolamendu 

paisajistikoari buruzko irizpideak beharrezkoak izango dira. 

 

 

Hiri-lurzorua eta urbanizagarria 
 
Hiri eta hiri-inguru jarraia 
 
Errepideak 
 
Trena 
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Arratiako udalerrien gehiengoan, Bedia eta Lemoan batez ere eta neurri 

txikiago batean Igorren, sarbideen paisaia, lerro forma duen hiri-tipologia 

izateagatik bereizten da. Sarbide hauek, N-240 eta Amorebietara doan BI-635 

errepideetan zehar kokatzen dira; bertan, egoitza guneak merkataritza- eta 

zerbitzu-jardueren, industrialdeen eta isolatutako industrien ondoan jarri dira. 

 

Bilbo-Donosti eta Bilbo-Bermeo trenen erabiltzaile ugariek Bedia eta Lemoako 

sarbideetan hautematen duten paisaia, etxebizitza eraikinen, industrialde 

zaharren (batzuk Ibaizabalen ibilgua jarraituz kokatuak, beste batzuk 

erabateko gainbeheran), eta bestelako eremu narriatuen (isurketa guneak, 

egoera txarrean dauden ibaiertzak, etab.) nahasketa izateagatik bereizten 

diren paisaia-kalitate baxuko hiri-atzealdeak osatzen dituzte. “Atzealde” 

hauen hobekuntzak, biztanleen bizi-kalitatean eta eremu hauetatik igarotzen 

diren pertsonen pertzepzioan eragin positiboa izango du. 

 

Bi kasuetan eta orokorrean, itxura aldetik erakargarriak ez diren sarrerak 

dira, nortasunik eta paisaia-inguruarekin koherentziarik gabekoak. Bizkaiko 

eta EAEko herri askotan antzekoa den paisaia errepikakorra eta berdintsua 

da.  

 

Herriguneetako sarbideetan paisaia-erasanei aurre egiteko eta landa eta 

herriguneen lotura leunagoak sortzera laguntzeko helburuarekin, zuhaitzak 

dituzten pasealekuak sortu edo dauden lekuetan sustatu behar dira; hauek 

egituratzaileak izango dira eta udalerrietako sarrerak definituko dituzte. Aldi 

berean, herrietako eremu berde publikoekin lotuta dauden arteria berdeak 

egin daitezke, baita udalerriari berezitasuna eta nortasuna ematen dioten 

paisaia berriak sortze daitezen lagundu ere. Testuinguru honetan, udal-

plangintzak, paisaiaren ikuspuntutik hiriaren eta landa-eremuaren loturan 

irtenbide interesgarriak lortzeko zeregin handia dauka.  
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Hiri-habitatetik landa-habitatera igarotze atsegina duten eremu hauek, ibai-

eremuekin eta eskala handiagoko eremu naturalekin batera, azpiegitura 

berdearen sarean sartuko lirateke, trantsizioak harmonizatuz eta hiri-

garapenek eta azpiegitura grisek sortutako paisaiaren zatiketa arinduz. 

 

3. PKH. Herrigunetako sarbideen zaharberritzea eta hobekuntza landa paisaia eta hiri eta 

hiri-inguruko paisaiaren arteko trantsizio harmonikoa ahalbidetuz, eta giza kokaguneak inguruko 

paisaian integratu eta artikulatu kalitatezko paisaiak emango dituzten parke eta espazio 

publiko sare baten bidez 

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

Tren eta bideen politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

3.A. Igorreko Eremu Funtzionala osatzen duten herri bakoitzaren izaera eta 

nortasuna indartzen lagunduko duen herri eta landa eremuen arteko 

trantsizio orekatua bultzatzea, hiri-jarraitu berriak sortzea ekidinez. 

3.B. Herriguneetako sarbide eta herri kanpoaldeko eremuen paisaia hobetzeko 

neurriak ezartzea, besteren artean, urbanizazioaren kalitatea hobetuz 

eta, beharrezkoa izanez gero, paisaian eragina duten ortu eta hauei 

lotutako eraikinak berroneratuz (itxidurak, txabolak, etab.).  

3.C. Trenetik ikus daitezkeen paisaia-kalitate baxuko hiri-atzealdeak hobetzea. 

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

sarea artikulatu, hiri- eta hiri-kanpoaldeko paisaiari balioa erantsiko 

dioten elementu sinboliko, historiko edo naturalak barneratuz, herritarren 

gozamenerako balioko duten trantsizio eremu erakargarriak sortuz eta 

herrietako sarbide bakoitza besteengandik bereiziz. 

3.E. Herriko espazio publiko berdeekin lotuta egongo liratekeen eta zuhaitzez 

hornitutako bide, pasealeku eta eremuak txertatu edo dauden tokietan 

indartu, azpiegitura berde moduko bat eratuz. 

3.F. Herriguneetako sarbideetako argiteria hiri-argiteriatik bereizita 

diseinatzea, herrietako sarrerak identifikatzeko balio arren landa 

eremuko gau paisaia eraldatu eta argi kutsadura eragin gabe. 

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

seinaleen diseinua arautuko duten udal-ordenantzak idaztea sustatzea. 
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4. PKH. Azpiegitura linealen (energetikoak, errepideak eta 

trenbideak) eta telekomunikazio-azpiegituren paisaia-integrazioa 

 

 
Dorrea eta kableak, Bedia  

 

Lurraldean instalazio hauek kokapen-neurri egokiak kontuan hartu gabe duten 

sakabanatzeak (goi-tentsioko lineak, telekomunikazio antenak leku 

garaienetan, etab.), hauekin erlazionatutako azpiegiturekin batera (bideak 

zabaldu, transformazio-estazioak, etab.) inpaktu paisajistiko handia 

suposatzen dute, oso agerian dauden elementuak agertzen direlako. 

Urragikoatxan eta Lemoatxan kokatutako antenak erraz ikusten dira, koloreak 

eta tamaina direla eta. Errepide eta tren azpiegiturek, bestalde, oztopo bat 

dira eta normalean, hiri- eta landa-eremuen zatiketa suposatzen dute. 

 

 

Errepideak 
 

Trena 
 

Goi tentsioko lineak 
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Eremu Funtzionaleko bi udalerri (Bedia eta Lemoa) zeharkatzen dituen 

trenbideak, Ibaizabalen ibilgua jarraitzen du eta zati batean ez da ikusten 

ibaiertzeko landarediak ezkutatzen duelako, beraz, leku zehatzetan ez ezik, ez 

du paisaia-erasan nabarmenik. Igorre eta Zeanuriko saihesbideek, Lemoaren 

iparraldetik igarotzen den abiadura handiko lineak eta Arteako Bildosola 

industrialdearen sarbideek, aldiz, inpaktu paisajistiko handia azaltzen dute, 

nahiz eta udalerri hauen inguruetatik bakarrik ikus daitezkeen. AHL, Galdakao 

eta Amorebieta-Etxano artean dagoen Kortederra auzotik bakarrik ikus 

daiteke (5.1.3.4. Errepide sarea atala ikusi). 

 

Zaila da Eremu Funtzionalean dauden azpiegitura guztiak paisaian 

integratzea. Esku-hartze artistikoak alde batera utzita, gehienez jota erasan 

paisajistikoari dagozkion neurriak hartu ahal izango litezke dauden 

errepideetako tarte batzuetan, nahiz eta oso eraginkorrak izango ez diren. 

Helburu hau, aldiz, Eremu Funtzionaletik igaroko diren energia- eta bide-

azpiegitura berriak direla eta, garrantzitsua izango da integrazio paisajistiko 

eraginkorra lortzeko eta konponezinak diren beste inpaktu paisajistiko batzuk 

dituzten elementu gehiago ez sartzeko, balio paisajistiko handiena duten 

bisualetan batez ere. 

 

Paisaian inpaktu handiena izan lezaketen aurreikusitako azpiegitura berrien 

artean, Boroa-Lemoa arteko saihesbidea eta Güeñes-Itxaso arteko Goi-

Tentsioko Linea identifikatu dira. Saihesbidearen ibilbidearen gehiengoa 

tunelean izango da, beraz, inpaktu paisajistikoa murriztuko da; bigarren 

azpiegitura, aldiz, airetik joango da, Bedia, Lemoa eta Igorreko paisaietan 

erasan handia sortuz. Hala ere, beste bide batzuen proposamenak daude, 

baina ez dago hauen ezarpenaren berri (Dimako saihesbidea eta Bedia eta 

Artea inguruko errepidea). 

 

Nahiz eta parke eolikoak edo eguzki-instalazio handiak kokatzeko 

aurreikuspenik ez egon, gauzatzerako orduan, ikus-arro zabalen gaineko edo 

paisaia-zedarrien gaineko edo paisaia sinbolikoen gaineko panoramiken 

gaineko erasana saihestu beharko da. 
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Egin litezkeen energia azpiegiturei dagokienez, Igorreko LPPak, hurrengoa 

jasotzen du: “Energiari loturiko sareak ibiltzeko bideen aurreikuspena egitea. 

Igarobide horiek, berriz, udalerriz gaindiko Egitamu Bereziaren bidez egin 

behar dira, eta horrek zaindu egin beharko ditu LZEak identifikaturiko balio 

naturaleko eremuak”.  

 

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

azpiegituren paisaia-integrazioa 

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

Politika sektorial energetikoa 

Telekomunikazioen politika sektoriala 

Tren eta bideen politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

4.A. Eremu Funtzionala zeharkatuko duten energia eta garraio azpiegitura 

berrien paisaia-integrazio hobeak sustatzea, paisaia eragina ahalik eta 

txikiena izatea eta nagusiki hauskortasun txikiena duten eremuetatik 

pasatzeko beharra azpimarratuz. 

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

elementuen sarrera saihestea (telefono antenak, errepikagailuak, 

aerosorgailuak, etab.), batez ere, paisaia balio handieneko bisualetan, 

ahal denean, hauetako elementu ezberdinak elkartzea ahalbidetuz. 

4.C. Komunikabide nagusien paisaia-integrazioa, ondorengo azpiegituren 

Paisaiaren Integratzearen Azterlanei esker: Igorreko saihesbidea, 

Zeanuriko saihesbidea, Aparioko harrobi eta zabortegirako sarbideak, 

Bildosolako industrialderako sarbideak (Artea/Arantzazu) eta Lemoako 

iparraldetik pasatzen den Abiadura Handiko trenbidea. 

4.D. Egindako saihesbideen ondorioz gaur egun trafiko gutxiago duten bigarren 

mailako errepide tarteak paisaia hauteman eta gozatzea erraztuko duten 

ekobulebar bilakatzea Igorre-Arantzazu eta Artea-Zeanuri udalerrien 

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

azpiegituren paisaia-integrazioa 

IRIZPIDEAK 

4.E. Eragingo luketen paisaia-inpaktua kontuan hartuz planteatuta dauden 

azpiegitura berrien beharra berraztertzea (Dimako saihesbidea eta N-240 

errepidearen egokitzapena Bedian, adibidez). 

4.F. Energia eta telekomunikazio azpiegiturak lehendik dauden azpiegituren 

inguruan kokatzeari lehentasuna eman edo, beharrezkoa izanez gero, 

azpiegiturak kontzentratzeko korridoreak sortzea, beti ere ikusgaitasun 

txikiko eremuetan. Paisaia-inpaktu handia duten kasuetan, azpiegitura 

lurrazpian sartzeko aukera aztertzea. 

4.G. Linea elektriko eta telekomunikazio azpiegituren Paisaian Integratzearen 

Azterlanak egitea, besteak beste, ondorengo neurriak dituztenak:  

o Natura edota paisaia-balio handiko eremuetan eragiten duten 

linea elektriko edo telekomunikazio lineak lurrazpian sartzearen 

bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren azterketa.  

o Bertan behera utzi edo dagoeneko erabiltzen ez diren azpiegitura 

elektrikoak kentzea. 

o Azpiestazio elektriko eta telekomunikazio antenak paisaian 

integratzeko neurriak. 

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

euren paisaia eragina txikitzeko helburuarekin. 
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5. PKH. Hondakinen kudeaketarako azpiegituren (zabortegiak eta 

betelanak, hondakin-uren araztegiak, garbiguneak, etab.) eta 

erauzketa jardueren paisaia-integrazioa, jatorrizko paisaia 

berreskuratuz edo, hau ezinezkoa denean, behin jarduerak etendakoan 

paisaia berriak sortuz 

 

 

 

 

Urkizuko harrobia eta inguruak, Igorre 

 

 

Atzealdean, Bildosolako betelanak, Arantzazu 

 

Eremu hauek, paisaian intrusio handia suposatzen duten jarduerekin 

erlazionatuta daude, bai tamainagatik, baita uzten dituzten aztarnengatik eta 

paisaian sortzen dituzten aldaketa morfologikoengatik ere.  

 

 

Garbigunea 
 

H.U.A. 
 

Harrobiak 
 

Kutsatuta egon daitezkeen 
lurzoruak 
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Igorreko Eremu Funtzionalaren barruan, erauzketa jarduerak dira lurraldearen 

morfologian eta paisaian eragin handiena dutenak, ezkutatu ezin diren 

aztarna handiak sortuz. Hiru harrobi handienetatik (denak Lemoan), 

kareharrizko Peña Lemoa harrobia (gaur egun jarduerarik gabe eta 

berriztapen prozesuan) bakarrik dago ikusgaitasun altuko eremu batean eta 

Arratia haraneko leku garaienetatik eta Bedia, Lemoa e Igorretik ikus daiteke 

(5.1.3.5. Paisaia-erasana duten jarduerak, azpiegiturak eta eremu narriatuak 

atala ikusi). 

 

Nahiz eta beste harrobi zahar batzuk erakarpen-bisualeko eremuak izan, ez 

dute paisaia-erasan handirik, inguruko paisaian integratu samar daudelako 

eta aurrealde arrokatsuak zahartuta daudelako. 

 

Aparion (Igorre) dauden bi zabortegiak -bat itxita eta beste bat jarduerarekin- 

eta Bildosolako betelana (Arantzazu), leku garai konkretuetatik bakarrik 

hauteman daitezke eta paisaian integratzeko neurriak onartzen dituzte. 

Bistibietako zabortegia (Lemoa) eta AHTren betelanak (Lemoa-Bedia) aldiz, 

AP-8 autobidetik eta N-634 errepidetik ikus daitezke. Harrobien eta 

zabortegien bizitza erabilgarriaren bukaeran eta jardunean dauden 

betelanetan egingo diren berriztapen planak, elementu hauek inguruko 

paisaian neurri handiagoan ala txikiagoan integratzeko garrantzitsuak izango 

dira. 

 

Txikiagoak izan arren, hondakinen kudeaketarako aintzat hartu behar diren 

beste azpiegitura batzuk daude: hondakin-uren estazio araztaileak (Bedia eta 

Zeanurin) eta Igorren kokatutako garbigunea, Arantzazuko mugan. 

 

Igorreko Lurralde Plan Partzialak proposatutako lurralde ereduak, ingurune 

fisikoan, Ingurumen-Hobekuntzako eremuen barruan, jardunean ez dauden 

harrobiak berreskuratzea da, hauen artean, Peña Lemonako harrobia Lemoan, 

Garakoiko harrobia Igorren eta Zeanuriko nahiz Dimako bi harrobitxoak 

(jardunean ez daudenak). 
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5. PKH. Hondakinen kudeaketarako azpiegituren (zabortegiak eta betelanak, hondakin-uren 

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

berreskuratuz edo, hau ezinezkoa denean, behin jarduerak etendakoan paisaia berriak sortuz 

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

Meatzaritza jardueren politika sektoriala 

Hondakinak kudeatzeko politika sektoriala 

Urak kudeatzeko politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

5.A. Harrobi, zabortegi eta betelan jarduerak amaitutakoan aurrera eraman 

beharreko lehengoratze planak eraginkortasunez betetzea.  

5.B. Harrobi zaharrak paisaian integratzea, ahal denean jatorrizko paisaia 

berreskuratuz edo erabilera zehatz batzuekin bateragarriak izango diren 

paisaia berriak sortuz (aisialdi jarduerak, ekipamenduak…). 

5.C. Zabortegi, hondakindegi edota betelan gisa diharduten edo jardun zuten 

eremuen paisaia lehengoratzea. baita hondakinen kudeaketarako 

bestelako azpiegituretan ere (transferentzia instalazioak, gaikako bilketa 

puntuak, hondakin-uren araztegiak, etab.), egungo funtzioarekin 

bateragarriak diren neurrien bidez landare hesiak, sarbideen paisaia-

integrazioa etab. 

5.D. Balizko azpiegitura berrien kokapena ikusgaitasun txikiko eta aurrez 

narriatutako eremuetan lehenestea, paisaia pisuzko aldagai gisa izan 

duen aukeren azterketa baten ondoren.   

5.E. Hondakinen kudeaketarako azpiegituretatik eta erauzketa jardueretatik 

datozen zarata mailak, hautsen emisioa eta usainen kontrola ziurtatzea, 

azpiegituretan bertan eta baita sarbideetan ere, inguruko paisaiaren 

pertzepzioan eragin nabarmena duten faktoreak dira eta. 
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6. PKH. Landa-guneak eta barreiatutako eraikinak inguruan 

integratu nekazaritza-kultura eta nortasun-paisaiak babestu eta 

balioan jarriz 

 

 

 

Bikarregi auzoa, Dima 
 

 

 
Altzuaga auzoa, Zeanuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landa-guneak 
 

Eraikinak 
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Arratiako eraikin tradizionalak (tipologia desberdineko baserriak, 

kirikiñaustiak, bordak, harrizko hormak) ondare arkitektoniko, paisajistiko eta 

kulturalak dira, nahiz eta baserri tradizional asko, nekazaritzari eta 

abeltzaintzari lotuta ez dauden etxebizitzetan bihurtu. 

 

Zenbait ikerketaren arabera, 24 euskal baserri mota daude, 10 Bizkaian eta 

hauetako bat Arratian (etxe kubiko arratiarra). Ia Arratiako udalerri guztietan 

intereseko baserriak daude. Arantzazun adibidez, estilo desberdineko 

baserriak daude, XVI. eta XIX. mendeen artean eraikiak, bi solairukoa eta 

kanpotik eskailera duen baserria gailenduz. Baserri zaharrenetarikoak 

Errandonea baserria, Ipiñaburun eta bi isuriko teilatuarekin; Urberka baserria 

(erdieraitsia) eta Zulaibar baserria dira, denak Zeanurin. 

 

 

Erronka nagusia nekazaritza paisaiak balioan jartzea, babestea eta, behar 

izatekotan paisaia hauek arkitektura tradizionalarekin bat berriztatzea da. 

Balio hauek eraldatu dezaketen eraikin berriak saihestu eta intereseko 

arkitektura ugaria duten, paisaia-interes altua duten eta agerian dauden 

herrigune edo auzoak lehenetsi behar dira. Gune hauek duten erakarpen 

ahalmenak tokiko ekonomiak suspertu ditzake ere. 
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6. PKH. Landa-guneak eta barreiatutako eraikinak inguruan integratu nekazaritza-kultura 

eta nortasun-paisaiak babestu eta balioan jarriz  

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

Nekazaritza-politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

6.A. Jatorrizko arkitektura kontserbatzea eta, behar izanez gero 

berreskuratzea, nekazal paisaiei lotutako ondare arkitektonikoa 

distortsionatu dezaketen eraikin berriak saihestuz eta landa inguruneari 

lotutako ekipamendu edo azpiegitura berriak martxan jartzerakoan 

dauden eraikinak berrerabiliz edo birgaituz. Bestalde, Eremu 

Funtzionaleko baserrien azterketa tipologiko bat egitea gomendatzen da 

dagokien udal-plangintzetan irizpideak finkatzeko. 

6.B. Kontserbazio neurriak ezartzerakoan intereseko jatorrizko eraikin ugari 

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

landa-guneak lehenestea. 

6.C. Landa-guneak eta inguruan integratutako eraikinak nekazaritza sektoreari 

lotutako jarduera ekonomikoaren sorrerarekin eta arkitektura eta 

nortasun balioak babestu, berreskuratu eta indartzearekin uztartzea. 

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

dentsitateak, bolumen zehaztapenak eta gune bakoitzari berezkoak 

zaizkion lursailen baldintzak mantenduko ditu.   

6.E. Nekazaritza eta abeltzantzarako pabilioi handiak edota industria-

negutegiak ipintzerakoan paisaia-eragina kontuan hartzea, oso agerikoak 

diren eremuetan edo paisaia-zedarriak edo hondo eszenikoak oztopatuz 

kokatzea saihestuz. 

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

saihestea (landa-paisaiaren naturaltasuna hondatzen duten edonolako 

lursailen itxidura trinkoak, eremuaren jatorrizko topografia aldatzen 

duten inausketa handiak, hormigoiz prefabrikatutako elementuak, 

metalezko estaldurak, etab.). 

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

plangintza berezia definitzea, baita balizko eraikin berriak eta hauei 

lotutako itxidurak paisaian integratzeko ere. Duten ekarpen estetiko eta 

basoko faunarentzat babesleku gisa duten eragin positiboa dela eta, 

itxidura gisa zuhaixka ezberdinekin sortutako heskai biziak lehenetsiko 

dira. Alanbrezko itxidurak ganadua kontrolatzeko erabiliko dira bereziki. 



 

Igorreko Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoa. 2017ko abendua 226 

 

7. PKH. Nekazaritza eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak 

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

harrizko hesiak, laborantza tradizionalak, hostozabalen basoak…), 

nekazaritza eta abeltzantza jardueran mantendu eta sustatuz 

 

 

 

 

Larreak, Zeanuri 

 

 
Nekazaritza eta abeltzaintza ustiategia, Artea 

 

 

 

 

 

 

 

Nekazaritza gune nagusiak 
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Abeltzaintza- eta nekazaritza-jarduera Arratiako paisaia denboran zehar 

moldatu duen eragile nagusienetakoa izan da. Lurraldearen nortasuna osatzen 

duten elementu nagusiak hurrengoak dira: zuhaixken eta zuhaitzen heskaien 

bidez bananduta dauden larreak, laboreak, baratzak eta frutarbolak; 

eraikuntza tradizionalak (baserriak); magaletan eta ibar-hondoetan nahastuta 

dauden hostozabalen zuhaiztiak eta; nekazaritza-jarduerekin erlazionatuta 

dauden urtaroen eta ehunduren aldaketak. Guzti hauek, hain bereizgarria den 

euskal paisaia kultural atlantikoa sortzen dute.  

 

Landa-paisaiak mantentzen dituzten inguru nabarmenenak Paisaia-Interes 

Bereziko Eremu bezala “3. PIBE. Nekazaritza paisaiak” jaso dira: Altzuste, 

Ipiña-Lanbreabe eta Zulaibar, Zeanurin, Artaun-Oba Diman, Igartza-Ibarretxe 

Artean, Elorriaga eta Arraño Lemoan eta Utxarain Bedian dira. 

 

“9.2. Landa-paisaiaren eta paisaia naturalaren dinamikak” atalean jaso den 

bezala, landa-paisaia hauen azalera murrizten doa, herriguneen, azpiegituren, 

dentsitate baxuko urbanizazioen eta eraikin neoruralen hedapenarengatik. 

Beste arrazoi batzuk baserriak uztearen eta belaunaldi-erreleboa ez egotea, 

abeltzaintza estentsiboaren murrizketa, labore berriak sartzea (mahastiak) 

eta espezie bakarreko baso-birlandaketen hedapena eta nabarmentze 

handiegia dira. 

 

Paisaia kontserbatzeari dagokionez, “landa-paisaia tradizional” hauek 

mantentzea da erronka. Aldi berean, nekazaritza- eta abeltzaintza-

baliabideetan oinarritutako jarduera ekonomiko eraginkorrei garrantzia 

ematea bermatu beharko da. Horrela, populazioa mantentzen lagunduko du 

eta lanpostuak eta landa-eremuko bizi-kalitatea eta ongizatea sustatuko ditu. 

Era berean, beste jarduera batzuk aldi berean egin ahal izatea, landa-

turismoarekin lotutakoak adibidez, bermatu beharko da.  

 

 

 

 

 

 



 

Igorreko Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoa. 2017ko abendua 228 

 

7. PKH. Nekazaritza eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak babestu (belardi 

mosaikoak, larreak, zuhaixka heskaiak, abelbideak, harrizko hesiak, laborantza tradizionalak, 

hostozabalen basoak…), nekazaritza eta abeltzantza jardueran mantendu eta sustatuz 

ERAGILEAK 

Nekazaritza- eta landa-garapeneko politika sektoriala 

Baso politika sektoriala 

Politika sektorial turistikoa 

IRIZPIDEAK 

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

oinarri hartuz, landa inguruneko biztanlegoa mantendu eta lana, 

ongizatea eta bizi kalitatea sustatuko dituen jarduera ekonomiko 

eraginkor batekin uztartuz. 

7.B. Ondo kontserbatutako nekazaritza paisaiak eraginkorki kudeatzea, 

baliabideen ustiaketa paisaiaren babesa, turismoa eta herritarren 

gozamenarekin uztartuz. 

7.C. Agerikoenak diren eta herritarren errotzea indartzen duten nekazaritza 

paisaia eta paisaia-zedarri esanguratsuenak kontserbatzea, berezko 

nortasuna ematen dioten elementuen aniztasuna mantenduz. 

7.D. Lurzoru urbanizaezinean egon behar diren nekazaritza eta abeltzantza 

baliabideen ustiaketari lotutako elementuak paisaian integratzea, diseinu 

eta kokapen egokien bidez (pabilioiak eta nekazaritza eta abeltzantza 

industriak, industria-negutegiak, etab.), ahal den guztietan ageriko 

lekuetan kokatzea saihestuz. Inpaktua gutxitzeko landare-pantailak 

erabili ahalko dira adibidez. 

7.E. Nekazal lursailen okupazioa saihestea dentsitate baxuko egoitza 

erabilerentzat. 

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

herri-bideak, lursailen arteko heskaia biziak, harrizko hormak, zuhaitz eta 

zuhaixka orbanak eta abar mantenduz. 

7.G. Intentsibitate txikiagoa duten eta jasangarriagoak diren nekazaritza eta 

abeltzantza tekniken erabilera sustatu, jatorrizko nekazaritza paisaiak 

babesten lagunduz (laborantza anitzagoak eta espezie bakarreko 

landaketen azalera txikitzea, landa-zabaleko abeltzantzarako belardi eta 

larreak, etab.). 
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8. PKH. Paisaia dibertsitatea eta dibertsitate biologiko 

handiagoa, azalera handiko espezie bakarreko landaketak mugatuz 

landaketa mistoen bidez eta bertako baso orbanak eta nekazal paisaiak 

tartekatuz 
 

 

 

Baso-paisaia Areatzatik 

 

 
Pinu-landaketa moztu berriak 

Ekoizpeneko baso-landaketak, gehienak intsinis pinuez osatuak (Pinus 

radiata), XX. mendearen erdian garatzen hasi ziren, belardien eta larreen 

kaltean eta potentzialki hostozabalen bertako basoei dagozkien lekuak hartuz. 

 

Konifero bakarreko birlandaketa hauek Eremu Funtzional osoan nonahikoak 

dira eta, horregatik, landa-paisaian protagonista nagusiak dira. Gaur egun 

pinuaren egurrak duen kotizazioaren ondorioz eta izurrien ondorioz, 

eukaliptoen birlandaketak azalera gehiago hartu du.  
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Nahiz eta paisaian aniztasuna sortu, baso ekosistemetan sortzen dituzten 

ondorio kaltegarriak asko dira (9.2. Landa-paisaiaren eta paisaia naturalaren 

dinamikak atala ikusi). 

 

Eukaliptoen landaketa gehiago Bedian eta Lemoan (22 eta 16 hektarea 

hurrenez hurren) daude. Udalerri handienak (Dima eta Zeanuri) dira baso-

landaketa azalera gehien dutenak, 3.000 hektarea baino gehiago izanik. Hala 

ere, ehunekoetan ikusita, Areatza lehenengo postuan kokatuko litzateke, 

azaleraren ia %80a baso-landaketak direlako; Bedia bigarrena izango 

litzateke ia %70arekin.  

 

Paisaiaren ikuspuntuari dagokionez, espezie bakarreko baso-landaketek 

paisaiaren aniztasunaren galera suposatzen dute, beste baso-kudeaketa 

batekin murriztu daitekeena. Kudeaketa honek ez lituzke arraseko mozketak 

egingo eta oso agerian dauden paisaietan eta natura- edo paisaia-

zedarrietatik gertu dauden lekuetan batez ere, espezie desberdinak 

tartekatzea sustatuko luke, bai ekoizpenerako, baita kontserbaziorako ere. 

 

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

espezie bakarreko landaketak mugatuz landaketa mistoen bidez eta bertako baso orbanak 

eta nekazal paisaiak tartekatuz 

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Naturaren kontserbaziorako politika sektoriala  

Baso politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

8.A. Produkziorako baso-landaketen itxura hobetu, arraseko mozketarik 

gabeko eta baso-espezie ezberdinak (produkziokoak edota 

babesekoak) tartekatuko dituen baso-kudeaketa batekin, batez ere, 

oso agerikoak diren edo paisaia- edota natura-zedarri 

esanguratsuenen inguruko eremuetan.  

8.B. Higadura arazo nabarmenak dituzten edo arrisku natural nagusiak jaso 

ditzaketen eremu guztietan birlandaketa eta lehengoratzeak burutzea. 

8.C. Bertako hostozabalen baso orbanen azalera handitzea, batez ere, 

ibarretan eta naturgune nagusien arteko lotura eremuetan, korridore 

ekologiko moduan duten ahalmena handituz eta paisaia zatiketa 

ekidinez. Arreta berezia jarriko da Mendi Publiko eta Ondare 

Mendietan. 

8.D. Baso-kortek osatzen duten partzela-egitura berezia balioan jarri. 



 

 2017ko abendua 231 

 

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

birnaturalizazioa, izan hiri edo hiri kanpoaldeko eremuetan zein landa 

eremuetan, herritarren erabilera eta gozamenarekin bateragarria 

 

 

 

Undurragako urtegia, Zeanuri 

 

 
Indusiren ibaiertzak, Dima 

 

Ibaiak, prozesu dinamikoen bidez orografia aldatzen duten eragileak dira eta 

lurraldearen antolamenduan eta gaur egungo paisaiak eratzeko eragin 

erabakigarria dute; gainera, mendeetan zehar, gizakien kokalekuak ezartzeko 

erabakigarriak izan dira. Bestalde, ibaiak lurraldearen ardatz naturalak dira 

eta lotura ekologikorako funtsezko osagaiak dira (5.1.1.3. Uraren paisaiak 

(Hidrografia) atala ikusi). 

 

Eremu Funtzionala, lurraldea egituratzen duten hiru ibai nagusik zeharkatzen 

dute: Indusi, Arratia eta Ibaizabal.  
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Arratia ibai nagusia da, hegoaldetik iparraldera doa eta bailarari izena ematen 

dio. Ibaiek duten presio antropikoa nabarmena izan da eta asko dira, neurri 

handian, ibar-basoak eta naturaltasuna galdu duten ibai-tarte bideratuak. 

 

Ibai nagusiak, errekekin, ibaiadarrekin eta isurketekin batera, Eremu 

Funtzionaleko paisaian osagai garrantzitsuak dira, eremu naturalen eta haran-

hondoko eremu antropizatuen arteko lotura eta elkarreragina egiten dutenak. 

Era berean, dinamika eta ezaugarri berezi eta propioak dituen berezko paisaia 

(ibaiertzekoa) zehazten dute. 

 

Paisaia interesekoa den beste alderdi bat, historian zehar egindako ibaien 

ustiapena da, bai herriguneak kokatzeko, baita ahalbidetu duten garapen 

industrialagatik ere (errotak, burdinolak, ura edota isurketak behar dituzten 

era guztietako industriak, zubiak, presak, zentral hidraulikoak, etab.). 

 

Hezeguneei dagokienez, Undurragako eta Lekubasoko urtegiak eta 

Altunganako zingirak nabarmentzen dira, gainerakoak Gorbeia eta Urkiolako 

Parke Naturalen barruan daudelako (Zeanuri, Areatza eta Urkiolako zingirak, 

garai bateko Saldropoko zohikaiztegia eta Iondegortako urtegia). 

 

Lekubasoko urtegia zuhaitzez inguratuta eta atsedenleku baten ondoan dago. 

Altunganako zingirak, Zadorrako Unitate Hidrologikoan eta Barazarreko 

mendatetik gertu daudenak, uretako landaredia dute eta zuhaitzez inguratuta 

daude (pagoak, haritzak eta koniferoen landaketak). Undurragako urtegia 

handiena eta gehien ikusten dena da, beraz, emarian gertatzen den edozein 

aldaketak, uraren maila adierazten duen linea ikusteak ekarriko du. Honek, 

ur-xaflaren pertzepzioan eragin handia du. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean gizarteak ibaiei buruz duen iritzia, orokorrean, 

oso ona da, horregatik, lekuko nortasun-osagai erreferenteak dira. Hortaz, 

ibaiak eta inguruak babesteko, birnaturalizatzeko eta balioa handitzeko 

helburua funtsezkotzat hartu beharko da, populazioaren gozamenerako eta 

aisialdirako eremuak izateko ahalmen handia dutelako ere. 

 

LPPak, Paisaiari loturiko Ibai Ibilbidea zehazten du. Bertan, ondo zaindutako 

tarteak eta birjaso beharrekoak, neurri handi batean ezaugarri naturalak 

mantentzen dituzten tarteak eta antropizazio maila altua duten tarteak 

identifikatzen ditu.  
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Azken hauen artean, herriguneak zeharkatzen dituzten ibaien ibilbideak daude 

(Arratia Areatzan, Zeanurin, Igorren eta Urkizu auzoan (Igorre); Indusi, 

Ugarana auzoan (Dima) eta Dimako industrialdean eta Ibaizabal, Lemoan eta 

Bedian.  

 

Korridore honetan Igorreko LPPak Arratia eta Ibaizabal ibai-ardatzean zehar 

eta lehendik dauden bideetan oinarrituta, paisaiari loturiko Ibai Ibilbidea 

jasotzen du. Bi helburu ditu, populazioak leku honetaz gozatzea ahalbidetzea 

eta aukerako mugikortasunerako ardatz bat garatzea. Bestalde, Igorren, 

Artean, Zeanurin eta Bedian ibilguari loturiko jolas eremuak eta Zeanurin, 

Artean, Diman eta Igorren udako igerilekuak jasotzen ditu. Proposamen 

hauek, erasan paisajistikoa eta ekologikoa kontuan izan beharko dute. 

  

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

hiri edo hiri kanpoaldeko eremuetan zein landa eremuetan, herritarren erabilera eta 

gozamenarekin bateragarria 

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

Uren kudeaketarako politika sektoriala 

Naturaren kontserbaziorako politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

9.A. Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzea Eremu Funtzionaleko 

paisaia egituratzen duten elementu gisa, ibai eta erreken balio 

ekologiko eta paisaia-balioen babesa eta ingurumen hezkuntza, aisialdia 

eta gozamenari lotutako jarduerak uztartuz (paisaiari loturiko ibai-

ibilbidea, atsedenlekuak, udako igerilekuak, etab.). 

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

paisaiak babestu, baita hauekin lotutako landaredia ere. 

9.C. Bioingeniaritza tekniken bidez funtzio ekologikoa galdu duten ibaiertzak 

birnaturalizatu edota lehengoratuz ibai-paisaiak hobetzea. 

9.D. Ibaien presentzia berreskuratzea herriguneetan, ahal den guztietan 

estaldurak kenduz eta honela uraren paisaia ezkutuak agerian utziz. 

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

isurketarik edota araztu gabeko hondakin-uren isurketarik ez dagoela 

egiaztatuz. 

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

balioan jarri (errotak, burdinolak, zubiak, presak, etab.), duten balio 

sozial eta historikoa azpimarratuz. 

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

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

artean kalitatezko eremuak sortuz.   
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10. PKH. Paisaia naturalen babesa eta kontserbazioa, baliabide 

naturalen erabilera eta ustiapenarekin eta baita hauetarako sarrera, 

pertzepzioa eta gozamenarekin ere bateragarria izango dena. Era 

berean, ikusmen eta nortasun erreferentzia diren hondo-eszenikoen 

babesa 

 

 

 

Aramotz mendigunea, Dima 

 
Indusiko karsta, Dima 

 

Ondo kontserbatutako paisaiak, babestuta ez egon arren, Eremu 

Funtzionaleko gune libreen sistema eratzen duten eremu nagusiak dira. 

Hauek, batez ere, erliebe menditsuetako eremuez osatuta daude eta bertan 

basoen matrizea da nagusi; zenbait lekutan nekazaritza-eremuak eta tamaina 

txikiko landa-guneak tartekatzen dira. Hauekin batera, Arratiako harana 

hegoaldetik eta ekialdetik ixten duten irtengune arrokatsuak daude, paisaia-

erakarpeneko zedarriak direnak. 

Paisaia naturalak 
 

Ikusgaitasun altuko eremuak 
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Hondo-eszenikoak, morfologia edo ezaugarriengatik, paisaiaren ikuspegi 

orokorra mugatzen eta osatzen dituzten lurraldearen elementuak dira. 

Paisaiaren pertzepzioan eragin handia dute, ikusten den hondo-eszenikoaren 

arabera, lurraldearen kalitate bisuala handitu edo murriztu daitekeelako. 

Lemoan, nonahi ikus daitekeen harrobia, eskualdeko hondo-eszenikorik 

txundigarrienetariko bat da; gainerako Eremu Funtzionalean (Indusi eta 

Arratia haran itxiek eratutakoa), hondo-eszenikoak, batez ere, balio ekologiko 

handieneko eremuekin bat datoz, bi Parke Naturalak eta mendietako haitzak 

adibidez. 

 

Intereseko elementuen artean, Eremu Funtzionalaren hondo-eszeniko 

nagusiak eratzen dituzten euskal mendigune nagusietako bi (Gorbeia eta 

Urkiola); galeriak dituzten konplexu karstikoak (Itxina, Indusiko karsta 

Abaroko tunelarekin, Ilunbeko karsta, Arlanpeko haitzak, etab.) eta hezegune 

bezala berritu den Saldropoko zohikaztegia daude. Babesari dagokionez, leku 

hauek guztiek lurraldearen berezitasunak osatzen dituzte eta era berean, 

balio paisajistikoak sustatzen dituzte (5.1.1. eta 5.1.2. atalak ikusi). 

 

Nahiz eta baso matrizean baso-birlandaketak nagusi diren, bertako basoaren 

orbanek paisaian egiten duten ekarpenagatik nabarmentzen dira (Aramotz eta 

Ilunbeko artadiak, Otzarretako pagadia, hariztiak, etab.). Balio naturalen 

aintzatespena Eremu Funtzionalean dauden babes figura desberdinak dira: 

 Natura 2000 Sarea: Urkiola, Gorbeia, Zadorrako Urtegiak. 

 Zuhaitz Apartekoak: Aginarte eta Aginalde haginak, biak 

Arimekortako landetan kokatutakoak. 

 Interes Geologikodun Tokiak: Itxinako Karsta, Indusiko Karsta eta 

Arteako Weald beltzeko seriea. 

 Toki mailan eta Igorreko LPPean babestutako beste elementu 

batzuk: Geretalegoateko Atxa kobazuloa, Atxarteko haitzuloa 

Igorren, Eguzkiola kobazuloa Zeanurin, Axlor Aterpea Diman.  

 

Gaur egun, Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturalen kudeaketa eta 

antolamendu planak berrikusten ari dira, eremu hauetarako dagoen araudi 

guztia bateratzeko helburuarekin. 
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10. PKH. Paisaia naturalen babesa eta kontserbazioa, baliabide naturalen erabilera eta 

ustiapenarekin eta baita hauetarako sarrera, pertzepzioa eta gozamenarekin ere bateragarria 

izango dena. Era berean, ikusmen eta nortasun erreferentzia diren hondo-eszenikoen babesa 

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

Naturaren kontserbaziorako politika sektoriala 

Baso-politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

10.A. Aparteko balio duten paisaia naturalak eta mendi eta gailur bikainak 

kudeatu, dituzten balioak babesteaz gain sarbidea, erabilera eta 

gozamena baimenduz. 

10.B. Arreta bereziki presio handiena jasaten edota narriatuak izateko arrisku 

handiena duten paisaien babes eta kudeaketa egokian jartzea. 

10.C. Izaera inbaditzailea duten landare exotikoen sarrera eta ugaltzea modu 

eraginkorrean kontrolatzea. 

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

eta oso agerikoak diren paisaietan birlandaketa eta lehengoratzeak 

burutzea. 

10.E. Bertako basoak kontserbatzea eta lehengoratzea tokian tokiko 

ezaugarrietara egokitutako espezieak erabiliz. 

10.F. Multzo geomorfologiko esanguratsuak eta erreferentzia bisual eta 

nortasunezkoak diren hondo-eszenikoak, era berean Eremu 

Funtzionaleko paisaiaren egituratzaileak ere badirenak, babestu eta 

balioan jartzea 

10.G. Eraikin edo azpiegiturek hondatu dituzten hondo-eszeniko eta paisaia-

zedarrien berreskurapena sustatzea. 

10.H. Paisaia hauskortasun handiko eremuetan paisaia-intrusio handia eragin 

dezaketen elementuak jartzea saihestea (formagatik, bolumenagatik, 

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

egitea beharrezkoa den kasuetan promotoreari paisaia-eraginaren 

ebaluaketa egitea eskatuko zaio. 

10.I. Interes Geologikodun Tokiak balioan jartzea eta jendarteratzea, EAEko 

Geodibertsitatearen Estrategian jasotakoak bereziki: Arteako Weald 

beltzeko seriea, Itxinako kasta y Indusiko kasta. 

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

hirigintza-plangintzaren bidez babestea. 

 



 

 2017ko abendua 237 

 

11. PKH. Lurraldean dauden eta Eremu Funtzionalarentzat 

erreferentzia diren ondare-elementuak kontserbatu, berriztu eta 

balioan jarri, erabilera berriak edota turismoari lotutako jarduerak 

baimenduz 

 

 

 

 

San Migel baseliza, Artea 

 
Pedro Deuna eliza eta hilerria, Dima 
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Mendeetan zehar eraikitako paisaiaren barruan, balio historiko, arkeologiko 

eta arkitektoniko handia duen ondare kultural ugari eta anitza dago: landa-

eraikuntza tradizionalak (baserriak, bordak), erlijio eraikinak (baselizak, 

elizak), Erdi Aroko herriguneak (Areatza), dorretxeak, azpiegitura hidraulikoak 

(burdinolak eta errotak), harrizko horma zaharrak, zubiak, paisaia egituratzen 

duten bide historikoak (Erromatar Bidea), iturriak, latsarriak, etab.  

 

Hauek kontserbatzea eta balioan jartzea funtsezkoa da, paisaia kulturalean 

egiten duen erakarpenagatik. Balio identitario, sinboliko eta paisajistiko altua 

duten ondarearen elementu hauek, herri-inguru hutsalenetan eragin positiboa 

egotea ahalbidetzen dute eta ondorioz, biztanleen bizi-kalitatean ere. 

 

Ondarearen elementu garrantzitsuenak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Eusko 

Jaurlaritzak edo tokiko mailan, inbentariatuta edo katalogatuta dituzte. 

Paisaiaren ikuspuntuari dagokionez, ondarearen elementu nabarmenek 

dituzten babes mailez gainera, hauen ikusgaitasuna eta bertatik dauden 

ikuspegiak kontuan izan behar dira. 

 

Ondare kulturaleko elementuak dituzten paisaia hauek kontserbatzeko, 

balioztatzeko eta berriztatzeko ekintzak sustatzea beharrezkoa da, 

ikusgaitasun edo irisgarritasun bisual handienekoetan batez ere (ibilbide 

paisajistiko nagusietatik edo begiratokietatik, gehien erabiltzen diren 

errepideetatik, herriguneetatik gertu, etab. ikusten direnak), eraikin berriak 

balio hauek desitxuratzea ekidituz. Balio paisajistikoa indartzen duten 

ondarearen elementu hauek, ahalmen turistiko handiko kultura-erakarpen 

lekuak bilakatu daitezke 

 

Eremu Funtzionaleko udalerri bakoitzean babestutako, inbentariatutako edo 

katalogatutako ondare kulturalaren elementuak 5.1.3.2. Ondare kulturala 

atalean jaso dira. 
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11. PKH. Lurraldean dauden eta Eremu Funtzionalarentzat erreferentzia diren ondare-

elementuak kontserbatu, berriztu eta balioan jarri, erabilera berriak edota turismoari lotutako 

jarduerak baimenduz  

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Ondasun kulturaleko politika sektoriala 

Politika sektorial turistikoa 

IRIZPIDEAK 

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

arkeologiko, etnografiko, sinboliko, etab.) garrantzitsuenak eta 

paisaiaren ikuspegitik esanguratsuenak direnak kontserbatu, behar 

izanez gero zaharberritu eta balioan jartzea, erabilera berriak edota 

adibidez turismoarekin lotutako jarduerak baimenduz. 

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

dauden ikuspegi-zuzenak kontserbatzeko babes-neurriak ezartzea. 

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

seinaleztatu eta balioan jartzeko jarduketak sustatzea bereziki ikusgarri 

edo agerikoenak direnak (paisaia-ibilbide, proposatutako begiratoki edo 

gehien erabiltzen diren errepideetatik gertu dauden edo ikusgarriak 

direnak, etab.), balizko erabileren aldaketa edo eraikin berriek balio 

hauek desitxuratzea saihestuz. 

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

sustatzea eta kontrolatzea (Zeanuri, Areatza…). 
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12. PKH. Eremu Funtzionaleko paisaia esanguratsuenak balioan jarriko 

dituen paisaia-ibilbide, ekipamendu eta begiratokien sarea 

mantendu eta hobetu 

 

 

Seinaleak Zeanurin 

 

Saldropo-Zeanuriko atsedenlekua 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean dagoen bide eta ibilbide sare zabalak, 

populazioari naturaz, ondare kulturalaz eta paisaia desberdinez gozatzeko 

aukera ematen dio. Hauetako batzuek potentzial eszeniko handia dute edo 

paisaia-berezitasunak dituzten eremuetatik igarotzen dira. Eremu 

Funtzionalak dituen berezitasun geomorfologikoek eta hondo-eszenikoek, 

Arratiako paisaia osatzen dute eta nortasuna, berezitasuna eta sinbolismoa 

ematen diote. 
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Gorbeiako gurutzea, Itxina, Aramotz, Lemoatxa, Urragikoatxa, Arlanpeko 

harkaitzak, Ilunbe eta Undurragako urtegia, besteak beste, paisaia-zedarriak 

dira eta hondo-eszenikoen parte dira, Arratiako bailarari nortasuna ematen 

dioten elementuak izanik. 

 

Paisaiaren kudeaketa arduratsua eta zaindaria beharrezkoa da baliabidearen 

balioa galdu barik, paisaiak kontserbatzeko eta hauetara sartzeko erraztasuna 

egoteko.  

 

5.2. Paisaiarako sarbideak atalean, Eremu Funtzionalean paisaiara sartzeko 

dauden elementuak deskribatu dira: begiratokiak, ikuspegi panoramikoak, 

atsedenlekuak eta oinezkoentzako eta ibilgailuentzako ibilbide desberdinak, 

hauen artean Bide Historikoa-Erromatar Bidea.  

 

12. PKH. Eremu Funtzionaleko paisaia esanguratsuenak balioan jarriko dituen paisaia-ibilbide, 

ekipamendu eta begiratokien sarea mantendu eta hobetu  

ERAGILEAK 

Lurralde antolamendua 

Hirigintza antolamendua  

Naturaren kontserbaziorako politika sektoriala 

Politika sektorial turistikoa 

IRIZPIDEAK 

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

duten ardatz gisa. 

12.B. Eremu Funtzionaleko paisaia esanguratsu eta berezienak balioan jarriko 

dituzten begiratoki eta paisaia-ibilbideen sarea mantendu. 

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

dituzten eremuetan dauden ondare-elementuak, balioan jarri eta hauetaz 

gozatzea baimenduko duen seinaleztapena sortzea, bide batez, 

herritarrak paisaia errespetatzera eta bere kontserbazioaren balioaz 

sentsibilizatzera bultzatuz. 

12.D. Paisaia esanguratsu hauetarako sarbideak erraztea baliabidearen balio 

galera ekarri gabe. Hau da, duen hauskortasuna eta harrera gaitasuna 

kontuan hartuz, balio handiko paisaiak kontserbatzeko helburuaz. 

12.E. Landa ingurunean dauden begiratoki eta ibilbideetan landa-altzariak 

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

inguruneari dagozkion material, diseinu eta koloreak eraldatuago dauden 

eremuetara mugatuz. 
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13. PKH. Eskumena duten administrazioen arteko lankidetza 

indartu eta paisaiaren kontserbazio eta hobekuntzari buruzko 

dibulgazioa, heziketa, sentsibilizazioa eta herritarren 

erantzunkidetasuna sustatu 

 

Eremu Funtzionala sustatzeko eta zaintzeko, ezinbestekoa da biztanleak eta 

bisitariak, paisaia ondasun garrantzitsua dela kontzientziatzea, publikotik 

paisaia babestu era leheneratzeko egiten diren neurriez haratago. 

 

Horretarako, Arratiako paisaia zehazten duten balioak (naturalak, estetikoak, 

ekonomikoak, kulturalak) dibulgatzea ezinbestekoa izango da, ezagutza 

balorazioaren eta kontzientziazioaren oinarria baita. Gainera, zerbait 

positiboki balioesten denean da babesteko eta mantentzeko neurriak hartzen 

eta lehenesten direnean. 

 

13. PKH. Eskumena duten administrazioen arteko lankidetza indartu eta paisaiaren 

kontserbazio eta hobekuntzari buruzko dibulgazioa, heziketa, sentsibilizazioa eta 

herritarren erantzunkidetasuna sustatu 

ERAGILEAK 

Lurralde eta hirigintza antolamendua 

Hezkuntzako politika sektoriala  

Naturaren kontserbaziorako politika sektoriala 

IRIZPIDEAK 

13.A. Igorreko Eremu Funtzionalari berezko nortasuna ematen dion oinarrizko 

balio bezala, paisaiari buruzko heziketa, dibulgazioa, sentsibilizazioa, 

pertzepzioa eta zainketa sustatzea, beste neurri batzuen artean Arratia 

bailarako paisaiei buruzko Komunikazio Plana diseinatuz. Paisaiaren 

kudeatzaile gisa duten garrantzia dela eta, sentsibilizazio, heziketa eta 

formazio jarduerak nekazaritza eta abeltzantzan dabiltzan pertsona, 

baso-administrazioko teknikari eta baso-jabeei zuzentzea lehentasunez. 

13.B. Paisaia, bizirik eta etengabe aldatzen eta ingurunean historian zehar 

garatu diren erabilerek eta egungo herritarrek lurraldea okupatu, bizi eta 

sentitzeko duten moduak baldintzatuta dagoen elementu gisa hartu eta 

transmititzea. Testuinguru honetan, bereziki garrantzitsua da ondare-

historikoa eta honek paisaiarekin duen erlazioa zabaldu eta 

interpretatzea. 

13.C. Eremu Funtzionaleko paisaien kontserbazio eta hobekuntzan herritarrak 

inplikatuko dituzten parte-hartze mekanismoak bultzatzea. 

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

eguneroko paisaien irakaskuntza sartzea sustatu.   

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

bazterrak izendatzerakoan bertako toponimia errespetatuz. 
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12.3. Paisaia-Kalitateko Helburuak, berariazko ekintzak eta 

Paisaia-Domeinuetarako indikatzaileak 

 

Paisaia-Kalitateko Helburuak, Paisaia-Domeinu bakoitzean islatuko dira eta, 

inguruko izaeraren eta ezarriko den elementuaren arabera, neurri eta 

jarduketa desberdinen bitartez gauzatu daitezke. 

 

II. Eranskinean atxikita dauden Paisaia-Domeinuetako fitxetan, proposatutako 

jarduketak eta Katalogo honetan jarraitzen diren helburuak zer mailan lortzen 

diren balioztatzea ahalbidetzen duten indikatzaileak edo arrakasta lortzeko 

helburuak jasotzen dira. 

 

12.4. Paisaia-interes Bereziko Eremuetarako (PIBE) PKHak  

 

Atal honetan, Paisaia-Kalitateko Helburuen (PKH) ikuspegi orokor bat egin 

nahi da. Hauek, Paisaia-interes Bereziko Eremu bakoitzerako egitea 

gomendatzen den Paisaiaren Ekintza-Planak (PEP) idazteko oinarria izan 

beharko dira. Igorreko Eremu Funtzionalean 41 PIBE identifikatu dira, 

ezaugarri eta erantzun gaitasun antzekoak dituzten bost blokeetan elkartuta 

(11. Paisaia-interes Bereziko Eremuak atala eta 11. mapa ikusi).  

 

PEPak, 90/2014 Dekretuaren arabera, esku-hartzeetarako bitartekoa edo 

kudeaketarako tresnak dira, eta paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko 

jardunen eremuan egin beharreko ekintzak zehazten dituzte, paisaiaren 

Katalogoetan eta paisaiaren Zehaztapenetan oinarrituta. 

 

PIBE bakoitzaren PKHei hasierako hurbilketa hau, egingo diren PEPetan 

osatuko da xehetasun handiagoko ikerketak eta parte-hartzeak egin ostean. 
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1. Paisaia-interes Bereziko Eremuak. Paisaia naturalak 

 

Eremu hauetan interesekoa izango 

da paisaia- eta natura-balio 

handieneko eta hondo-

eszenikoekin (10 PKH), baso-

kudeaketarekin (8 PKH), paisaia-

ibilbide eta begiratokiekin (12 

PKH) eta ondare-elementuak 

balioan jartzearekin (11 PKH) 

lotuta dauden helburuak 

gauzatzea. 

 

Populazioak aintzatesten duen 

paisaiei balio estetikoa ematen 

dieten elementuak babestu eta 

kontserbatzea zainduko da batez 

ere. Eremu bakoitzak 

berezitasunak ditu, beraz, 

espezifikoki ekin beharko zaie. 

 

 1.1. eta 1.2. PIBEak. Gorbeiako Parke Naturala eta Urkiolako Parke 

Naturala 

Babestutako eremu hauek, paisaiaren ikuspuntua jasotzen duten berezko 

kudeaketa tresna dutenez, ez da eremu hauetarako berariazko helburu 

berririk zehaztu. Horregatik, hauen kudeaketarako PEPak egitea ez da 

beharrezkotzat hartu. 

 

 1.3. PIBE. Indusiko karsta 

Nahiz eta zati batean Urkiolako Parke Naturalaren azken handitzearekin bat 

egiten duen, eremu hau bakarka hartuko da. Geologia eta arkeologia ondarea 

kontserbatzeak (11 PKH) eta naturan egiten diren aisialdi-jarduerak (mendi-

ibiliak, eskalada, etab.) (12 PKH) garrantzia berezia izango dute. 
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Urragikoatxako tontorra Eremu Funtzionalaren erdian dago eta Arratia eta 

Indusi bailaren gehiengotik ikus daiteke, beraz, gertuko paisaiak begiratzeko 

leku paregabetzat hartu da. Leku honetan begiratoki bat egokitzea kontuan 

hartu beharko da, bertara iristeko eta mantentze lanak egiteko azpiegiturak 

dituelako (12 PKH). 

 

 1.4. PIBE. Aramotzeko artadi kantauriarra 

Eremu Funtzionaleko artadiaren adibiderik onenetarikoa da, azaleragatik, 

irisgarritasunagatik eta agerian egoteagatik. Helburu nagusia eremua 

babestea (10 PKH) izan beharko da. 

 

 1.5. PIBE. Ilunbeko artadi kantauriarra eta karsta 

Areatza eta Dimatik gertu dagoenez eta irisgarritasuna dagoenez, ondo 

seinaleztatuak dauden ibilbideak egokituz balioa azpimarratzea eta eremuaren 

ingurumen- eta paisaia-balioak populazioak ezagutzea ahalbidetzen duten 

ibilbide tematikoak egitea gomendatzen da (12 PKH).  

 

Bertako basoa kontserbatzearen eta herriguneetatik eremu honetara dauden 

bisualak babestearen helburuak, Areatzako herrigunetik batez ere, izan 

beharko dira gainerako jarduketak zuzenduko dituztenak (1 PKH eta 8 PKH).  

 

 1.6. PIBE. Arlanpeko harkaitzak 

PIBE honetarako berariazko helburuak, batez ere, landarediarekin 

erlazionatuta daude, bertako basoaren (artadi kantauriarra eta hariztia) 

azalera handitu nahian eta baso-landaketa mistoen sustapena, aniztasun 

kromatikoa eta ehunduren aniztasuna gehitzeko eta inguruaren irudia 

hobetzeko (8 PKH).  

 

Bestalde, eremua bereizten duten elementu naturalak garrantzitsutzat jotzea 

interesgarria izango litzateke, sai zuria edo kobazulo ugariak adibidez (10 

PKH). 

 

Paisaia-interes Bereziko Eremu honen ikusgaitasuna eta hauskortasuna 

kontuan izanik, paisaia eraldatzen duten aireko azpiegiturak jartzea ekiditu 

beharko da (4 PKH). 
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2. Paisaia-interes Bereziko Eremuak. Uraren paisaiak 

 

Eremu hauek kontserbazio edo 

naturalizazio maila desberdina 

daukate, horregatik toki 

bakoitzerako berariazko helburuak 

definitzea beharrezkoa da. 

Orokorrean, PIBE hauetan 

guztietan, erreka inguruen 

kontserbazio edota 

birnaturalizazioari buruzko (9 PKH) 

eta paisaia-ibilbide, ekipamendu 

eta begiratokiek osatutako sarea 

mantendu eta hobetzeari buruzko 

(12 PKH) helburuak eta irizpideak 

erreferentzitzat hartuko dira.  

 

 

 

 

 2.1. PIBE. Ondo kontserbatutako ibaiertzak 

Indusi, Arratia eta Ibaizabal eta hauen ibaiadarren ibar-basoa kontserbatzea, 

baita ibaien dinamikan ahalik eta gutxieneko esku-hartzea egitea ere, 

berariazko helburutzat planteatzen da. 

 

 2.2. PIBE. Narriatutako ibaiertzak 

Eremu hauek duten naturaltasun maila baxuak, berriztapena edo hobekuntza 

egiteko aukera ematen du, ingurumen hezkuntza, aisialdia eta gozamenari 

lotutako jardueren bitartez. 

 

Lemoa, Areatza, Igorre eta Dimako herriguneetan zehar, ibaiertzen 

birlandaketa eta birnaturalizazioa bertako zuhaitzekin egin beharko da. 

Bestalde, higadura edo lubiziak izateko arriskua duten ibaiertzak 

egonkortzeko obrak egin behar izatekotan, bioingeniaritza teknikak 

lehenetsiko dira gogorragoak diren tekniken aurrean. 
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Nahiz eta obren ostean errestaurazioa egin den, Undurragako urtegiaren 

atzealdeak ez du ibar-basorik. Beraz, ibaiaren ekosistema eta integrazio 

paisajistikoa hobetzeko, zuhaitzak eta zuhaixkak landatzea beharrezkoa 

egiten da. 

 

 2.3. PIBE. Urtegiak 

Undurraga eta Lekubasoko urtegiak, eta neurri txikiagoan Mendizabal 

(Iondegorta) urtegiak ere, eszenografia nabarmena aurkezten dute. Bare 

dauden urek lasaitasuna ematen dute eta oso estimatuta dauden balio-

paisajistikoak dira, beraz, atsedenlekuak eta aisialdirako ekipamendu txikiak 

ezartzeko leku aproposak dira (Lekubason dagoena, adibidez). Undurragako 

urtegia zati batean inguratzen duen ibilbidean (PR-BI-1 Errota arteko 

ibilbidea) mantentze egokia egoteak, bere balioa azpimarratzea eta paisaia 

hauen hedapena ahalbidetzen du. 
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3. Paisaia-interes Bereziko Eremuak. Nekazaritza paisaiak 

 

Nekazaritza paisaietan 

garrantzitsua izango da 

nekazaritza-jarduera mantentzeari 

eta sustatzeari (7 PKH), 

eraikuntza-tipologiak inguruaN 

integratzeari eta lotzeari (6 PKH) 

eta baso-landaketen kudeaketa 

egokiari (8 PKH) lotutako 

helburuak lortzea. Helburu hauek 

paisaia kultural hauen pixkanakako 

galera ekiditeko beharrezkoak 

dira. Ondoren, Paisaia-interes 

Bereziko Eremu bakoitzerako 

berariazko helburuak zehazten 

dira. 

 

 

 3.1. PIBE. Euskal paisaia kulturala 

Euskal Herriko landazabalaren paisaia kulturala kontserbatzeko modu bakarra 

nekazaritza eta abeltzantza sektorea jardunean jarraitzea da. Horretarako, 

guneetan nekazaritza izaera mantentzeaz eta baserrien ekoizpen-eginkizuna 

sustatzeaz (7 PKH) arduratu beharra dago.  

Eraikinen birgaipena eraikin berrien aurrean lehenetsi beharko da, eta azken 

hauek eraikitzekotan, inguruko neurriak, formak eta materialak errespetatu 

beharko dituzte (6 PKH).  

 

Hurrengo nekazaritza-guneak nabarmentzen dira:  

- Igartza eta Ibarretxe Artean 

- Utxarain Bedian 

- Artaun eta Oba Diman 

- Elorriaga eta Arraño Lemoan 

- Ipiña, Ipiñaburu, Lanbreabe, Altzuste eta Zulaibar Zeanurin 
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 3.2. PIBE. Nekazaritzako ibar-hondoa 

Nekazaritza intereseko eremu hauek hiri-okupazio baxua izan arren, 

herrigune nagusien ondoan edo inguruetan daude. Balio handieneko 

nekazaritza-lurzoruekin bat egiten dutenez, antropizatuta ez dauden lurren 

okupazioa ekiditeko, hiri-inguruei (3 PKH) eta ibar-hondoetako nekazaritza 

eta abeltzantza erabilerak kontserbatzeari (7 PKH) dagozkien berariazko 

helburuak jasotzea proposatzen da. Era berean, eraikuntza tipologiak 

inguruarekin bat etorri beharko dira.  

 

Hurrengo eremuak nabarmentzen dira: 

- Arratiako ibar-hondoa  

- Indusiko ibar-hondoa  

- Ibaizabaleko ibar-hondoa Lemoan  

- Ibaizabaleko ibar-hondoa Bedian 

 

Lursailen, txaboen eta bat ez datozen bestelako elementuen itxiduren gaineko 

kontrolak, ibar-hondoko nekazaritza paisaiaren kalitatean efektu positiboa 

izango du (6 PKH). 

 

 3.3. PIBE. Bildosolako larreak 

Bildosolako larreetan, N-240 errepidearen albo bietan dauden bertako basoen 

orbanak babesten eta abeltzantzarako larreak mantentzen jarraitzea 

proposatzen da.  

 

Jardunean dagoen betegarriak ez du inpaktu paisaijistiko handia suposatzen, 

betegarrien eremua ezkutatu samar dagoelako. Hala ere, kamioien trafiko 

etengabeak paisaiaren pertzepzioan erasana du, inguruko kalitate akustikoari, 

eta bisualari kalte eginez. 

 

 

 

 

 

 



 

Igorreko Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoa. 2017ko abendua 250 

4. Paisaia-interes Bereziko Eremuak. Paisaia antropikoak 

 

Paisaia antropikoen barruan, hiri 

eta hiri kanpoaldeko paisaia oso 

desberdinduak sortzen dituzten 

erabilera eta jarduera desberdinak 

daude; kalitate altukoak inpaktu 

bisual handiko eremuen ondoan 

baitaude. Eremu hauen 

gehiengoan, garrantzitsua izango 

da azpiegituren (errepideak eta 

trenbidea), hiri- edo industria- 

garapenen (egungoak eta 

etorkizunekoak) eta inguruaren 

(landa lurrak eta ibaiertzak) arteko 

paisaia harmonikoa sortzea 

jarraitzen duten helburuak lortzea. 

 

 

 

Eremu hauetan, hiri kanpokoetan eta industria-guneetan batez ere, 

azpiegitura linealei, ibaiei, herriguneetako sarbideei eta eraikuntza tipologien 

erregulazioari lotutako helburuak (2 PKH, 3 PKH, 4 PKH eta 9 PKH) 

planteatzen dira, koloreek, materialek eta bolumenek inguruarekin kontraste 

handia ez sortzeko. 

 

 4.1. PIBE. Areatzako Herrigune Historikoa 

Monumentu Multzo kategoria duen Kultura Ondasuna izendapena du. Eremu 

honetarako helburu nagusia, berezia egiten duten ondare-elementuak 

kontserbatzea izan beharko da, baita Arratiaren ibaiertzen hobekuntza (9 PKH 

eta 11 PKH) ere. Honi dagokionez, garapen berriek ingurura moldatu beharko 

dira nagusi den estetika apurtu barik. 

 

Bestalde, alde zaharraren kanpoaldean egoitza-, industria edo ekipamendu-

garapen berriek, alde zaharraren gaineko ikuspegia edo Santa Isabel 

komentuak osatzen duen multzoa oztopatzea ekidin beharra dute (1 PKH). 
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 4.2 PIBE. Herri eta herri-ingurune jarraia (Bedia-Lemoa) 

Bedia eta Lemoa artean, N-240 errepidean zehar, industria- eta egoitza- 

erabilerak nahasten dira. Leku oso zehatzetan belardiak, larreak eta 

berdeguneak daude. Osagai hauek guztiek herri jarraia osatzen dute. 

 

Eremu hauetarako berariazko helburutzat, landa paisaia eta hiri paisaiaren 

arteko trantsizio harmonikoa ahalbidetzen duten neurriak proposatu dira, 

kalitatezko gune libreak (zuhaitzak dituzten pasealekuekin eta gozamen- eta 

atseden-lekuekin) diseinatuz, ondare-elementuak eta Ibaizabaleko ertzeko 

elementuak balioan jarriz (3 PKH, 9 PKH eta 11 PKH).  

 

Dauden poligonoak leheneratzea eta betetzea kontuan hartu beharko da, 

eremu hauek bisualki hobetzen (Murtatza, Mendieta, Zubieta, Zubiziku eta 

Lemoako tren-geltokiaren ingurua, herrigunean dauden industriguneak eta 

Bedian, N-240 errepidean zehar dauden beste leku zehatzak, besteak beste) 

(2 PKH).  

 

 4.3. PIBE. Narriatutako industria-guneak 

Eremu hauetan, jarduera ekonomikoak paisaian integratzearekin, hauen 

sarbideekin eta gertuko ibaiekin lotutako helburuak (2 PKH, 4 PKH eta 9 PKH) 

jarraituko dira.  

 

Hauen artean, Urkizuko industrigunea Igorren eta inguruak (honen paisaia-

hobekuntzak esku-hartze orokor bat behar duelako), gertu dauden harrobi 

zaharrak jasoko lituzkeenak eta; Bolunburu industrigunea Lemoan, mugatu 

dira. Garapen berrietan edo eremu hauen birsorkuntza proiektuetan, gune 

libreak, ahal den neurrian, hauen perimetroan edo ibaiertzetan kokatuko dira, 

inpaktu paisajistikoa arintzeaz gain, inpaktu akustikoa murrizten duten 

pantaila begetalak kokatu ahal izateko. 

 

 4.4. PIBE. Harrobiak, zabortegiak eta betelanak 

Behin jarduera amaitutakoan jatorrizko paisaia lehengoratzeko helburu 

nagusia, paisaian integratzea da edo, paisaia berriak sortzea da. Aldatutako 

azaleretan, geroagoko birlandatzea, espezie eta ehundura desberdinetako 

bertako landarediarekin egin beharko da (5 PKH). 
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Jardunean dauden hurrengo harrobi, zabortegi eta betelanak (4.4.A PIBEak), 

Peña Lemona harrobiarekin batera (bertan lehengoratze lanak egiten ari dira, 

nahiz eta aukera gutxi egon), bizitza erabilgarria bukatzen denean 

inplemementatuko diren berriztapen planak dituzte eta bere garaian 

eskuduneko administrazioak eskatu behar izango du. Horregatik, PIBE 

hauetan ez dira Paisaren-ekintza Planak egin behar izango. 

 

- 4.4.A.1. Peña Lemona harrobia (Lemoa) 

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

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

- 4.4.A.4. Bildosolako betelanak (Arantzazu) 

- 4.4.A.5. Bidestubietako zabortegia betelanak eta AHTren inguruak 

(Bedia-Lemoa) 

 

Ikusgaitasun handia eta eragin-paisajistikoa duten bertan-behera utzitako 

harrobiak (4.4.B PIBEak) Paisaren-ekintza Planen bitartez lehengoratu ahal 

izango dira. Urkizuko bi harrobi zaharrak (Igorre), Garakoi harrobia (Igorre) 

eta Bernaola harrobia (Dima) identifikatu dira. 

 

Eremu Funtzionalean sakabanatuta, bertan-behera utzitako beste harrobi txiki 

batzuk daude, ia ikusten ez direnak edo inguruarekin mimetizatu direnak 

(Iruiturri Lemoan, Angotita eta Xorokil Barazarren, Bargondia Diman, etab.). 

Horregatik, ez da beharrezkoa izango integrazio-paisajistikoko neurriak 

hartzea. 
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5. Paisaia-interes Bereziko Eremuak. Ageriko paisaiak 

 

Eremu Funtzionalean dauden 

irisgarritasun bisual handieneko 

paisaiak bi motatakoak dira: 

errepide inguruak, ikusle potentzial 

asko dituztelako; eta oso agerian 

daudenak, leku garaietan 

egoteagatik eta lurraldearen leku 

desberdinetatik ikus daitezkeelako. 

 

PIBE hauetan, besteak beste, 

azpiegitura linealak paisaian 

integratzeari (4 PKH), baso-

landaketen kudeaketari (8 PKH), 

paisaia naturalen eta hondo-

eszenikoen kontserbazioari (10 

PKH) eta ibilbide eta begiratokien 

sarearen hobekuntzari (12 PKH) 

dagozkien helburuak lortu nahi dira. 

 

 5.1. PIBE. Errepide inguruak 

Gaur egun narriatuta dauden eta trafiko handia duten bi eremu aurkitu dira 

N-240 errepidearen inguruan: P.K. 28aren inguruak Areatzan eta Barazarreko 

gasolindegiaren ingurua (handitu litekeena).  

 

Eremu hauen funtsezko helburua paisaiaren leheneratzea izan beharko da, 

gasolindegien, atseden eremuen eta pabilioien inguruetan hobekuntza-

jarduketa txikien bidez (4 PKH).  
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 5.2 PIBE. Oso agerian dauden lekuak 

Eremu Funtzionala ez da berezko ikusgaitasuna izateagatik bereizten, 

orografia aldapatsua ikus-arro txikietan islatzen delako. Hala ere, ikusgaitasun 

altuko eremuak daude (leku garaienak); hondo-eszeniko hauen balio estetiko 

handia mantentzeko (Lemoatxa, Aramotz, Artaungan, Murga, Urrekoatxa, 

Zanburu, Lekanda, Aldamin eta Gorbeia) paisaian erasana duten eta 

harmonikoak ez diren elementuak sartzea saihestu beharko da (aireko linea 

elektrikoak, antenak, etab.) (4 PKH eta 10 PKH). 

 

Bestalde, hondo-eszenikoen bisualetan egin beharreko baso-kudeaketa 

garrantzitsutzat hartu da. Eremu hauetan, bertako basoa lehenetsi beharko 

da eta espezie bakarreko landaketan eta arraseko mozketak ekidin beharko 

dira, paisaian aldaketa zorrotzak eta pista berriak irekitzea sortzen dutelako 

(8 PKH).  
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1. PARTE-HARTZE PROZESUAREN EZAUGARRIEI 

BURUZKO SARRERA LABURRA 

 

 

Aurreikusi diren lanak egiteko, tokiko eragileen eta pertsona taldeen 

partaidetza garrantzitsua da, paisaia hautemateko eta balioztatzeko modua 

subjektiboa delako. Honi dagokionez, Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

egiten diren bitartean, parte-hartze prozesu ireki, plurala eta jarraitua egingo 

da. 

 

Prozesu honen helburu nagusiak, eragileek eta nahi duten pertsonek, paisaiari 

buruz duten hautematea zein den esatea, egon diren aldaketei buruz 

eztabaidatzea eta paisaia hobetzeko helburuak zehaztean laguntzea dira. 

 

Administrazioaren, idazle taldearen eta parte hartzen duten pertsonen arteko 

komunikazioa errazteko egongo diren kanalak, mota desberdinekoak izan 

beharko dira, pertsona-talde desberdinen ohiturei moldatu ahal izateko. Alde 

batetik, kanal birtual bat ireki da (Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioak, 

Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesiorako Sailaren web orrialdean dagoen 

Arratiako Paisaiaren Katalogoaren esteka). Bestetik, beharrezkoa da beste 

ohiko kanal batzuk mantentzea (pertsona asko dauden lekuetan kartelak 

jartzea, esaterako). 

 

Parte-hartzerako, foro birtualaz gain, tokiko eragileekin eta biztanleriarekin 

prozesuaren hasieratik harremanetan jarri da, haien parte hartzea, 

dokumentuak idazterako orduan sustatuz. Aurrerako azalduko den bezala, 

parte-hartzea errazteko dinamika desberdinak proposatu dira: aurkezpen 

saioak, banakako elkarrizketak, mahai teknikoak eta tailer irekiak, besteak 

beste. 
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2. PROPOSAMEN METODOLOGIKOA 

 

 

Ondoren, lanaren garapenerako planteatutako proposamen metodologikoaren 

laburpen bat egingo da, hurrengo bost faseei dagozkienak: 

I. Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

II. Paisaiaren ebaluazioa 

Paisaia-kalitateko helburuak, neurriak eta adierazleak 

IV. Paisaiaren Zehaztapenak 

V. Alegazioei erantzuna eman eta Paisaiaren Zehaztapenen Testu 

Bategina egitea 

 

Dokumentazio guztia Bizkaiko Foru Aldundiko web orrialdean egongo da. 

 

2.1. I. Fasea: Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

 

Fase honetako parte hartze prozesuaren helburua bikoitza da. Batetik, 

biztanleek beraien paisaiak ezagutzea eta, era berean, egingo diren 

dokumentuekin ohitzea (Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak), eta lortu 

nahi diren helburuak barneratzea (zeregin didaktikoa). 

 

Bestalde, paisaia aldetik gehien eta gutxien balioesten diren eremuak ezagutu 

nahi dira (narriatutako eremuak, ikuspegi zabalekoak, hobetu edo zaindu 

beharrekoak, paisaien balorazioa, etab.), baita dinamikak eta paisaiak 

eraldatzen dituzten prozesuak ere. 

 

Lehenengo fase honetan egingo den parte-hartze prozesurako proposatu diren 

ekintzak hurrengoak izan dira: 

 Tokiko eragileen inbentarioa (2016ko abenduan egindakoa baina 

etengabeko berrikuspenean). 

 Aurkezpen Saioa 2017ko otsailaren 15etan, Igorreko Kultur Etxean. 

 Paisaiaren baloraziorako inkesta egitea eta banatzea (otsaila 

erdialdetik – ekainaren erdialdera eskuragai) BFAko web orrialdean, 

udaletxeetan eta Igorreko kultur etxean. 

 2017ko otsailaren 21ean egin ziren taldekako elkarrizketak. 
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2.2. II. Fasea: Paisaiaren ebaluazioa 

 

Bigarren fasearen parte-hartzearen helburua bertako biztanleekin eta 

eragileekin paisaiaren ebaluazioa eta Paisaia Unitateen mugaketa eta izenak 

lantzea da, Paisaia-interes Bereziko eremuak ezagutzeaz gain. 

 

Bigarren faserako proposatzen diren ekintzak hurrengoak dira: 

 Paisaia Unitateetarako eta Paisaia Interes Bereziko Eremuetarako 

proposatu diren mugen erakusketa (maiatzaren azken astea eta 

ekainaren lehena). 

 Administrazioarekin eta tokiko eragileekin tailerra (2017ko ekainaren 

5ean). 

 

2.3. III. Fasea: Paisaia-kalitateko helburuak, neurriak eta 

adierazleak 

 

Hirugarren fase hau paisaia-kalitateko helburuen deskribapenari dagokio, 

biztanleriarekin egin eta adostu behar izango direnak.  

 

Horri lortzeko planteatutako ekintzak hurrengoak dira: 

 Tokiko eragileekin mahai teknikoak. 

 Inkesta berri bat. Saio teknikoetatik aterarako helburuak alderatzeko 

asmoz. 

 

2.4. IV. Fasea: Paisaiaren Zehaztapenak 

 

Paisaiaren Zehaztapenen ondoren, partaidetza saio bat egingo da; Paisaiaren 

Katalogoa eta Paisaiaren Unitateen planoa eta Paisaia-interes Bereziko 

eremuena eranskin modura sartuko dira.  

 

Paisaiaren Zehaztapenen dokumentuak erakusketa publikoa izango du, 

populazio inplikatuak alegazioak egin ditzan. 
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2.5. V. Fasea: Alegazioei erantzuna eman eta Paisaiaren 

Zehaztapenen Testu Bategina egitea 

 

Paisaiaren Zehaztapenei Alegazioei erantzuna eman ostean, eta behar izanez 

gero, Testu Bateginaren ostean, azkeneko dokumentua zabalduko da 

horretarako sortu den kanal birtuala erabiliz. 

 

Paisaiaren Zehaztapenekin batera, azkenengo parte-hartze txostena egingo 

da, hurrengoak atalak barneratuko dituenak: Paisaiaren Katalogoan 

jarraitutako prozesua, Zehaztapenen aurkezpena eta aurkeztutako alegazioen 

analisia, azkeneko dokumentuan sartzearekin batera.  
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3. I. FASEAN EGINDAKO LANAK 

 

 

3.1. Paisaia eragileen inbentarioa 

 

Inkestak eta elkarrizketak egin baino lehenago, paisaiarekin harremana 

duten tokiko eragileen inbentario bat egin da, hurrengoak hartzen 

dituenak: 

 Toki-administrazioen ordezkariak: udaletxeak eta mankomunitatea, 

udal eragile politikoak barne (alkateak eta zinegotziak), baita zenbait 

eragile tekniko ere (langile publikoak, arkitektoak eta ingurumen 

teknikariak). 

 Paisaiarekin erlazioa izan dezaketen sektore ekonomikoen ordezkariak: 

nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, enpresa turistikoak, etab. 

 Gizarte taldeen ordezkariak:ondarearen babeserako erakundeak, 

talde ekologistak, txangozale edo kirol taldeak, edo inguru naturala 

ezagutzen duten bestelako taldeak. 

 

Eragile hauek zeintzuk diren jakiteko, Arratiako Udalen 

Mankomunitatearen laguntzarekin egin da, azken urteetan “Arratiako 

Udalen Mankomunitateko Iraunkortasuneko Ekintza Plana: ARRATIA 2020” 

egin duenak, partaidetza prozesu zabal batekin. Egindako lehenengo 

inbentarioa, Igorreko Eremu Funtzionalaren LPParen Bukaerako Memorian 

topatutako beste eragile batzuekin bete zen. 

 

Guztira, 100 bat eragile lortu dira: tokiko erakundeak; zenbait instituzio 

publikoko langile teknikoak eta inguru naturala ezagutzen duten zenbait 

kultura eta kirol erakunde edo elkarteak. Beste eragile batzuk eskolak, zahar-

etxeak, etab. izan dira, baita parte hartzeko interesa izan duten zenbait 

pertsona ere.  

 

Hauekin guztiekin, etengabe berrikusten eta berritzen ari den datu-base bat 

egin da.  
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3.2. Komunikazio eta parte-hartze kanalen prestaketa 

 

Lehenik eta behin, lema eta logo bat diseinatzea interesgarria izan zitekeela 

hausnartu da. Horrela, irudi bat nahikoa izango da biztanleek egingo diren 

lanak ezagutu ditzaten. 

 

 
 

Komunikazio-kanal birtualari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiko web 

orrialdean Igorreko Eremu Funtzionaleko Katalogoaren eta Zehaztapenen 

esteka bat dago: 

Euskaraz: www.bizkaia.eus/arratiakopaisaia 

Erdaraz: www.bizkaia.eus/paisajedearratia. 

 

 
 

Momentuz, web orrialdean agertzen den informazioa, proiektua zertan datzan 

eta dokumentuak egiteko datak agertzen dira. Gainera, bigarren faseko 

tailerra baino lehenago erakutsi ziren kartelak ere jarri dira. Geroago, 

egindako lanak ikusgai egongo dira bertan. 

http://www.bizkaia.eus/arratiakopaisaia
http://www.bizkaia.eus/paisajedearratia
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Lehenengo faserako egin zen inkestara lotura zuzena jarri zen ere, ekaina 

erdian itxi zena lau hilabetez egon ondoren. 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak biztanleen eskura Lurralde Bizia deritzon Facebook 

eta Twitter kontuak jarri ditu. Bertan, informazio berria jarri edo egingo diren 

ekitaldien berri emango da. 

 

Bestalde, betiko komunikazio bideak ere erabili dira, kartelak ipintzea 

adibidez. Gainera, Begitu aldizkariak, otsailaren 15ean egindako aurkezpen 

saioaren eta proiektuaren informazioa argitaratu zuen. Aldizkari hau 15 

egunean behin Arratiako etxebizitza guztietan banatzen da. 

 

 

Begitu aldizkariaren 267 zenbakia, 2017ko otsailaren 1ekoa 

 

3.3. Aurkezpen saioa 

 

Otsailaren 15ean, arratsaldeko 6etan, aurkezpen saio irekia egin zen Igorreko 

Kultur Etxean. 

 

Deialdia Facebook eta Twitter 

bidez zabaldu zen, Bizkaiko Foru 

Aldundiaren bitartez.  
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Horrez gain, aurkezpenari buruzko kartelak udalerri guztietan jarri ziren eta 

zenbait udaletxek beraien web orrialdean informazioa eskegi zuten. Gainera, 

posta elektroniko bidez, inbentarioan jasotako eragileei gonbidapena bidali 

zitzaien. 

 

 

 

Aurkezpenenean, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurraldearen Kohesiorako 

Zuzendari Nagusiak, sarrerako laburpen bat egin zuen. Ondoren, idazle 

taldeak, lortu nahi diren helburuak ezagutarazi zituen, prozesua azaldu eta 

lanaren eta parte hartzearen faseak aurkeztu zituen, baita komunikaziorako 

erabiliko diren hedabideak ere. Aurkezpenari bukaera emateko, paisaia 

begiratzeko era desberdinen ikuspuntu didaktiko bat eskaini zen, paisaian 

bereizgarriak diren elementuei buruz eta paisaia baloratzerako orduan, 

identitate kulturalean daukaten garrantzia eta norbereko sentikortasunarekin 

batera. 

 

Aurkezpenera, guztira 16 pertsona gerturatu ziren, idazle taldeaz gainera. 

Hauetatik 9 emakumeak izan ziren eta 7 gizonak, guztiak 35 eta 70 urte 

inguru bitartekoak.  
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3.4. Inkestak 

 

Lehenengo fase honetan, biztanleen parte-hartze irekirako, inkesta bat 

prestatu zen, Arratiako paisaia nola hautematen duten eta honen 

balorazioa zein den jakiteko asmoz. Era berean, Eremu Funtzionaleko leku 

esanguratsuenak identifikatu nahi dira. 

 

Inkesta anonimoa izan da, iritzien adierazpena librea bermatu nahian, eta 

euskaraz edo gazteleraz bete daiteke. Datu pertsonal batzuk derrigorrezkoak 

izan dira (sexua, adina eta bizilekua), geroago emaitzak aztertu ahal izateko. 

Inkesta modu errazean egin da, biztanle gehienentzat ulergarria eta erraz 

betetzeko modukoa izan zedin. 

 

Inkesten bitartez, gehien edo gutxien gustatzen zaizkien paisaiak ezagutuko 

nahi ziren, baita biztanleen arabera aipatu beharrekoak diren leku positiboak 

edota negatiboak ere. Azken hamarkadetan paisaiak aldatu diren edo ez 

jakiteko aukera ere emango zuen, eta azkenik, paisaiari ematen dioten 

balorazio orokorra (1etik 10era) antzematea. Egindako galdera motak irekiak 

eta itxiak izan dira.  

 

Ahalik eta parte-hartze handiena izateko helburuarekin, inkesta modu 

desberdinetan zabaldua izan zen (udaletxeetara eta eragileei posta 

elektroniko bidez, whatsapp bidez eta Igorreko Kultur Etxean eta 

udaletxeetan paperezko inkesta banatuz). Lehenago aipatu den bezala, 

Bizkaiko Foru Aldundiko web orrialdean ere egon zen eskuragai, hurrengo 

estekan (euskaraz):  

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10371

&idioma=EU 

 

Ekainaren erdialdean inkesta berriak betetzeko aukera itxi zen eta 

udalerrietan paperean zabaldutako inkesta guztiak jasoko ziren. Ondorengo 

ataletako batean aztertuko dira inkestetan jasotako emaitzak.  

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10371&idioma=EU
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=10371&idioma=EU
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3.5. Taldekako elkarrizketak 

 

2017ko otsailaren 21ean, Igorreko Kultur Etxean elkarrizketak egin ziren 

interesa zuten agenteekin. Elkarrizketa hauen helburua, inguruko 

paisaiaren identifikazioan eta balioztatzean parte-hartzea eta inplikazioa 

lortzea izan zen. Era berean, paisaiaren bilakaeran egon diren dinamikak 

eta gaur egun izan ditzakeen presioak eta mehatxuak ezagutu nahi izan 

ziren. 

 

Elkarrizketek ordu bateko iraupena izan zuten, gutxi gora behera eta bertan, 

kolektibo desberdinetako pertsonak elkartu ziren (lehenengo sektorea, 

iraunkortasuna eta turismoa, nagusiki).  

 

Elkarrizketa hauek pizteko, hurrengo puntuei buruz hitz egitea erabaki zen: 

Zeintzuk dira paisaiaren balioak? 

Zeintzuk dira paisaia narriatzen duten elementuak? 

Zer edo zer aldatuko zenuke? Paisaiak mantendu edo hobetzeko egin 

daitezkeen ekintzak, neurriak, etab.? 

Etorkizunean Arratian nahi izango zenukeen paisaia. 

Garapen ekonomikoaren eta etorkizuneko paisaiaren arteko 

bateragarritasuna nola lortu 

Denboran zehar paisaian gertatutako aldaketak. Gune zehatzak edo 

orokorrean izan dira? 

Paisaien arteko desberdintasunak, ondo bereizi daitezkeenak. 

Ezaugarri bereko paisaiak. Paisaia Unitateak. 

 

Taldekako elkarrizketa hauek, bailaran antzeko ezaugarriak dituzten lekuak 

ezagutzeko, gaur egungo paisaiaren hautematea, egon diren aldaketak eta 

egungo paisaia mantentzeko edota hobetzeko egin litezkeen ekintzak 

ezagutzeko balio izan zuten. Paisaia modu onean zein txarrean baldintzatzen 

dituzten elementuei buruz adostasuna egon zen. 
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4. II. FASEAN EGINDAKO LANAK 

 

 

4.1. Erakusketa 

 

Paisaia-Unitateei eta Paisaia-Interes Bereziko Eremuei buruzko bi panel jarri 

ziren, egindako lanaren alde bat zabaltzeko asmoarekin eta tailerrean 

garatuko ziren gaiak zehazteko helburuarekin. Panel hauetan, idazle taldeak 

egindako mugaketen proposamena agertzen zen. 

 

Jendearentzako ikusgai egon ziren Igorreko Kultur Etxean maiatzaren 31tik, 

ekainaren 5era arte. Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiak proiektu honetarako 

egin duen web orrialdean jarri ziren.  

 

Panel bakoitzean, proposatutako mugaketei buruzko ekarpenak idazteko 

lekua utzi zen. Proposamen bakarra jaso zen, Aramotz, Getalueta, Arlanpe, 

Garai, Garamendi, San Kristobal, Loiate eta Suña sartzeko idatzi zena. 
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4.2. Lan tailerra 

 

Ekainaren 5ean, 18:00etatik 20:00ak bitartean, lan tailer bat egin zen. 

Guztira 4 pertsonek hartu zuten parte, 2 emakume eta 2 gizon. 

 

Tailerretan elkartu zirenak, aurretik egin ziren saioetan parte hartu ez 

zutenez, sarrera moduan Paisaiaren Katalogoaren eta Zehaztapenen helburua 

zein den eta orain arte egindako lana azaldu ziren. 

 

Ondoren, paisaia-unitateen mugen proposamena erakutsi zen eta parte 

hartzen ari ziren pertsonak zalantzak eta proposamen berriak emateko 

denbora eman zen. Hasiera batean, planteatutako 3 domeinuak egokiak direla 

uste dute, nahiz eta ezin izango lukete mugaketa zehatza egin. 

 

Geroago, egindako Paisaia-Interes Bereziko Eremuen proposamena aurkeztu 

zen eta, beraien ustez, Katalogoan kontutan hartu beharko liratekeen eremu 

eta elementuen ekarpen berriak jaso ziren. 

 

Bestalde, bi galdera proposatu ziren: alde batetik, paisaiari dagokionez lortu 

nahi diren helburuak eta bestetik, paisaia hobetzeko egin daitezkeen ekintzak.  

 

Azkenik, Arratiako paisaia koadroetan, abestietan, liburuetan, olerkietan, 

etabarretan islatu duten artistei buruz galdetzen zaie. 
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5. III. FASEAN EGINDAKO LANAK 

 

 
Beste inkesta bat egin zen, oraingoan, Paisaia-Kalitateko Helburuei (PKH) 

buruzkoa. Interesa zuten pertsonei eta udaletxeei posta elektroniko bidez 

bidali zen. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko web orrialdean eskuragai egon 

zen. Urrian ospatutako Ondarearen Europako Jardunaldietan paperean zenbait 

inkesta banatu ziren. 

 

Kasu honetan ere, inkesta egiteko aukera euskaraz eta erdaraz izan zen eta 

datu pertsonalen atala, aurreko inkestaren berdina izan zen. 

 

Fase honetan, aurretik zehaztutako PKHei ematen zaien lehentasuna (1etik 

5era, 1 lehentasun txikienekoa eta 5 handienekoa izanik) inkestekin 

ezagutzea izan da. Era berean, helburu bakoitza lortzeko hartu daitezkeen 

neurriei buruzko ekarpenak egiteko aukera eman zen. 
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6. IV. FASEAN EGINDAKO LANAK 

 

 

Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen 

Kohesiorako Sailak, Eremu Funtzionaleko udaletxeei, Katalogoaren eta 

Zehaztapenen lantaldearen zuzendaritzari eta idazle-taldeari 2017ko urriaren 

27rako bilera batera deitu zien . Guztira, 5 udal-ordezkari egon ziren.  

 

Bilera honen helburua, lana aurkeztea, udaletxeen laguntzarekin Paisaiaren 

Zehaztapenak finkatzea eta hauetan jaso daitekeen eremuren baten 

informazioa ematea izan zen. 

 

Era berean, udaletxeetatik ekarpenak egiteko epea eman zen.  
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7. ONDORIOAK, PROPOSAMENAK ETA EKARPENAK 

 
 

7.1. I. Fasean zehar egindako parte-hartzea 

 

7.1.1. Inkesten analisia 

 

4 hilabetez egon da populazioarentzako eskuragai. Guztira 55 inkesta bete 

dira; hauetatik hurrengo emaitzak atera dira: 

 

Elektronikoki zabaldu den inkesta (web 

orrialdea eta posta elektronikoa) izan da 

gehien zabaldu dena, guztira 44 parte-

hartzeekin (%80), paperean, aldiz, 

udalerrietan eskuragai egon arren, 11 

bakarrik bete dira (%20).  

                                                                                             

1. grafikoa: Hedabideak 

 

Hizkuntzari dagokionez, euskaraz inkesta bat gehiago egon da. 

 

Emakumeen partaidetza izan da nagusi (%60). Adinari dagokionez, adin 

ertaineko populazioa izan da nagusi; hauen artean 30-44 urteko taldea (%55) 

eta 45-64 urteko taldea (%36) bereizten dira. Gazteen partaidetza (18-29 

urte), urria izan da (%9). Ez dira 18 urte baino gutxiago duten eta 65 urte 

baino gehiago duten pertsonen inkestak jaso. 

 
 

    

                        2. grafikoa: Sexua                                  3. grafikoa: Adina 
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Parte-hartzaileen hiru laurden 

baino gehiago Eremu 

Funtzionalean bizi dira (%76). 

Udalerrika bereizten bada, 

Areatzan eta Igorren bizi dira 

gehienak. Ez da Bediako biztanleen 

inkestarik jaso.  

 

 

 

               4. grafikoa: Bizilekua 

 

Jaiolekuaren arabera bereizten 

bada, kasu honetan ere Eremu 

Funtzionalean jaiotakoak nagusitzen 

dira, galdetu zaien erdia baino 

gehiago izanik (%55).  

 

 

 

 

 

               5. grafikoa: Jaiolekua 
 

Arratiarekin duten erlazioari dagokionez, gehienak, bizilekukoak dira (%47), 

nahiz eta lanari eta erlazio pertsonalei lotuta ere egon. 

 

Paisaiaren balioztatzeari dagokionez, hurrengo alderdiak nabarmentzen dira: 

 

Behin inkestaren irudi desberdinak begiratu, paisaia modu positiboan 

balioztatzearen arrazoia, batez ere, paisaia naturala izan da (%31), landa 

paisaia (%15) eta uraren presentzia (%15) jarraian izanik. Hau guztia, 

ezkerreko grafikoan irudikatzen da: 
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6. eta 7. grafikoak: Balio positiboa/negatiboa duten paisaiaren elementuak 

 

Paisaian eragina duten elementu negatiboak aukeratzeko orduan, giza 

erabilerak (erantzunen %32) izan dira nagusi. Ondoren, beste arrazoi batzuk 

aukeratu dira (%27); hauek errepideei, harrobiei, zementerari, eraikinei, 

artifizializazioari eta kutsadurari, dagozkie. Herriko paisaiak, erantzunen 

%26a izan da. 

 

Arratiako indarrak aztertzen badira, gehien baloratu den alderdia, ingurune 

naturala (%26) izan da, bigarren lekuan landa-ingurua eta erliebea izan dira 

(biak emaitzen %17arekin). Hauetaz gain, populazioaren dentsitate baxua, 

gune berdeen ugaritasuna, lasaitasuna, ondare historiko-kulturala eta 

paisaien aniztasuna modu onean baloratuak izan dira. Landa-guneen eta 

hiriguneen hurbiltasuna, eta era berean, urruntasuna ondo baloratuak izan 

dira.  

 

Gehien aipatu diren ahultasunak eremu hiritartuko eremuak edo hirietako 

eraikinak (%23), azpiegiturak eta komunikazio sarea (%21), baso ustiategiak 

(%19) eta industriak (%14) izan dira. 

 

Azken hamarkadetan egondako paisaiaren bilakaerari dagokionez, jasotako 

inkesta guztien laurdenean paisaia hobera aldatu dela aipatu da. Inkesten 

%20an, aldiz, txarrera aldatu dela uste da. Inkesta egin dutenen %13ak 

esaten du paisaia aldatu dela, baina ez leku edo modu berdinetan. Paisaia 

berdin mantendu dela uste izan dutenak gutxienekoak izan dira (%5). 
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Gainerako inkestetan, ez da ezer aipatu edo paisaian egondako aldaketak 

nolakoak izan diren ez dira zehaztu. 

 

 

8. grafikoa: Paisaiaren bilakaera 

 

Balio paisajistiko handiko lekuak Gorbeia, udalerri desberdinetako auzo 

txikiak, Baltzola eta Areatzako Alde Zaharra dira. Aipatutako beste leku 

batzuk Itxina, Ilunbe eta bertako artadia, Undurragako urtegiaren inguruak, 

San Justo, Saldropo, Aramotz, Urragikoatxa, Arimekorta eta Zumeltza, izan 

dira. Aipatzekoa da, pertsona batek Lemoako lantegia nabarmentzen duela, 

honek duen balio sinboliko altua dela eta. 

 

Balio paisajistiko gutxiko lekuei dagokienez, industrialde desberdinak, bai 

jarduera dutenak, baita hutsik daudenak ere, Lemoako herrigunea eta 

harrobiak nabarmentzekoak dira.  

 

Balio gutxiko beste eremu batzuk azpiegiturak eta errepideak, Igorreko 

zabortegia, landaredi aloktonoa duten baso landaketak eta Lemoako 

zementera dira. ibai-inguru batzuen egoera ere aipatu da. 

 

Bukatzeko, galdetu zaien pertsonek paisaiari eman dioten bataz besteko 

balioa oso ona izan da (10etik, 7,24). 
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9. grafikoa: Paisaiaren balioztapena 
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7.1.1. Elkarrizketen emaitzak 

 

Ondoren, elkarrizketetan hartutako ideia nagusiak aipatuko dira, bertan 

jarraitutako eskema erabilita: 

 

 

Gutxi gizatiartutako paisaia. Nekazaritza eta tradiziozko ezaugarriak 

dauzkaten auzoak.  

Badirudi azkeneko hamarkada honetan bertako basoen zuhaiztiak handitu 

direla, paisaiari dibertsitate handiagoa ematen diotenak. Mendi publikoetan 

zuhaitz hostogalkorrak sartzen ari dira. 

Gazteen artean kontzientziazio berri bat nabaritzen hasi da eta nahiago dute 

hostogalkorren basoak landatzea, pinudiak baino. 

Mendiak, harkaitzak, larreak eta basoak kolore aniztasuna eta kontrasteak 

sortzen dituzte; udazkenean edo neguan gailurretako elurrekin etab. 

Altungana mendia (Barazarretik), goi-ibarrean kokatutakoa, Urragikoatxa eta 

Ilunbe, eremuaren erdialdean daudenak, nabarmentzen dira. 

Hiri-inguruari dagokionez, parkeak edo berdeguneak egotea, espaloi zabalak 

egotea eta altuera kontrolatuta duten eraikinak egotea modu onean baloratu 

da. Era berean, N-240 errepidearen saihesbidea egitea, trafikoa herrietatik 

kenduz, modu onean baloratu da. 

 

 

Espezie bakarreko baso landaketak; orain arte pinua izan da, baina eukaliptoa 

sartzen hasi da, mehatxu handiagotzat daukatena. 

Landaredia potentziala izango liratekeen hariztien urritasuna. 

Basogintza sektoreak larreen gainean egiten duen presioa, abeltzainek 

laborantzen gaineko presioa eta era berean, hauek jasaten duten lurzoruen 

Aspektu onak 

Zeintzuk dira paisaiaren balioak?  

 

Aspektu txarrak 

Zeintzuk dira paisaia narriatzen duten elementuak?  
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galera, etxebizitza eta industriaren garapenarengatik. Honen ondorioz, lurzoru 

emankorrak galtzen dira. 

Etorkizunean basoa bilakatu daitezkeen txilardiak eta iralekuak kentzeko 

asmoa dago, altuerako larreak jartzeko. 

Etorkizuneko Goi Tentsioko linea, Bedia-Igorre-Atxartetik pasako dena, 

Aramotzetik ere pasako da, sai zuriaren habietatik gertu eta paisaia-inpaktu 

handia sortuz. 

Boroa eta Lemoa lotuko dituen errepide berria, Lemoan hobeto dagoen 

eremutik pasako da. Hala ere, udalerri hauetan kamioien trafikoa murriztuko 

denez, hobekuntza bezala ikusten da. 

Bildosolan (Artea-Arantzazu) isurketa leku bat dagoela aipatzen dute. Bertan 

zaborra botatzen dute, jarraian belarrez estaltzen dute eta behiak sartzen 

dituzte. Aldi batzuetan kamioi ugari sartzen dira. Gainera, kutsadurari 

aipamena egiten zaio (hondakin organikoak eta industrialak, zarata, etab.). 

Etxebizitza eta urbanizazio berri batzuek ez dute ingurua kontutan hartzen; 

etxebizitza edo auzo tradizionalen estetika nagusia apurtzen dute (Lamindao, 

Igorre, etab.). Itxituren inpaktua ere aipatzen dute.  

Industrialdeak kokatzerako orduan eskualdearen ikuspunturik ez egotea 

aipatzen dute; badirudi udalerri bakoitzak industrialde bat nahi duela. 

Diman, eraikitako pabilioi batzuk hutsik daude, eta Artean beste poligono bat 

eraiki da, harizti bat kenduta. Lemoan eta Bedian industrialdeak eta familia 

bakarreko etxebizitzak bata bestearen ondoan kokatzen dira. Ez diote 

zentzurik ikusten.  

Zabortegi ilegal asko daudela aipatzen dute. Gainera, garbiguneetako 

murrizketek ez dute arazoa konpontzen laguntzen. Ilunbera igotzen, adibidez, 

karobi pare bat daude, hauetako bat txatarraz beteta. 

Populatutako inguruetako ibaiertzetan egindako interbentzioak oso gogorrak 

izan dira (Aretzako lubetak). 

Gaur egun, herriak ibaiari bizkarra ematen daude. Areatzan adibidez, ibaira 

begira dauden fatxadak ez daude zainduta. Lemoan eta Igorren ibaia ez da ia 

ikusten. Zeanurin, presaren atzealdea ere ez dago oso zaindua. 

Jabego erregimena, askotan, paisaiaz gozatzea eragozten du, berdegune 

askok jabego pribatua dutelako. Herrietako saihesbideak inpaktu handia 

sortzen du, hala ere, herriguneen bizimodua hobetu du. 
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Espezie bakarreko landaketei mugak jartzea aipatzen dute, zenbait lekutan 

baso naturala hazten utziz, behin landaketaren ustiapena egiten denean 

Jarduera ekonomikoa biltzen duen eremu bat egon beharko litzateke (pabilioi 

industrialak). 

Garbiguneetako zaborren kudeaketa eta garraiatzea zerga orokorretan 

sartzea proposatzen da, gastu hau txikiagoa izan litekeelako, isurketa ilegalen 

eremuak berreskuratzea suposatuko lukeen gastua baino. 

Ibaiertzeko landaredia ibaietan uztea, kanalizatuta egon edo ez. Alde bietan 

posible ez bada, behintzat batean egotea, faunarentzako egokiagoa izan 

ditzan. Ibai inguruak garbitzearen beharra ere aipatzen da. 

Natura interes altuko eremua izanda, seinale gutxi daudela uste dute. Bide 

zaharrak berreskuratu beharko lirateke, nahiz eta gaur egun pribatuak izan. 

Atsedengune eta begiratoki batzuk (Pagomakurre, abiazio zelaia, adb.) 

asteburuetan masifikatu egiten dira, horregatik ez dauka zentzurik leku hauek 

sustatzea. Kasu askotan gainera, behaketa puntuak atseden guneetarako 

bidean daude, ez bertan. 

Begiratoki batzuek (Bikotzgane), paisaia ikusteko aukera galdu dute, pinu 

landaketek sortzen duten oztopoagatik “zuhaitzek ez dute basoa ikusten 

uzten”, kasu honetan, paisaia.  

Era berean, linea elektrikoen eta telefonia mugikorrerako antenen aipamena 

egiten da. 

 

 

Ibaia lotura bezala bultzatu beharko litzatekeela hausnartzen da, nahiz eta 

orain arte ospe txarra izan, uholdeekin, arratoiekin, hezetasunarekin eta 

zaborrarekin lotzen baita. Ahal den neurrian, ibar-hondoko lurzoru 

emankorrak berreskuratu beharko lirateke, landa-paisaia baten barruan 

sartuz. 

Hobetu beharreko gauzak 

Zer edo zer hobetuko zenuke? Paisaia mantendu edo hobetzeko egin 

daitezkeen ekintzak, neurriak, etab.? 

 

 

Etorkizunean Arratian nahi izango zenukeen paisaia  
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Arratiako landa irudia mantendu nahi bada, politika arloetatik nekazaritzarako 

apustua egin beharko da (heziketa, inbertsioen… bitartez). 

Eremu batzuk mantendu, sustatu edo hobetu ahal izateko, beste batzuk galdu 

beharko liratekeela esaten dute. Jarduera industrialak leku batzuetan 

egoteak, beste batzuetan lehenengo eta hirugarren sektoreak (turismoa). 

egongo liratekeela suposatuko luke.  

 

 

Duela 40 urte, gaur egun baso landaketak dauden lekuetan zelaiak zeuden.  

Lehenengo sektorearen ekoizpen nagusia basoa da. Landaketetan mozketak 

egoten direnean, paisaia egun batetik bestera aldatzen da, alde handiak 

sortuz. 

Geroz eta eukalipto gehiago landatzen da. Espezie honen kudeaketak esku-

hartze gehiago egotea suposatzen du. 

Baserria ez dago ekoizpen sistemari lotuta, gaur egungo funtzio nagusia 

etxebizitzarena baita. 

Hizkuntza-paisaiaren aipamena egiten da, euskararen presentzia gizartean 

murriztu delako. 

 

 

4 edo 5 unitate bereizi daitezkeela aipatzen dute, paisaia homogeneoa 

daukatenak: 

 Tontorrak (Gorbeiako Parke Naturala eta Aramotz mendizerra) 

 Goi-ibarra, Areatzatik Barazarreraino, paisaia itxiagoa da eta mendi 

magalak dira nagusi. 

 Erdiko zonaldea, Arteatik Igorreraino, paisaia lauagoa eta zabalagoa da. 

 Ibaizabal ibaiarekin elkargunea, Lemoa eta Bediako industria eremua. 

 Dimako udalerria beste eremu bat izan liteke (Indusiko harana). 

Nola bateratu garapen ekonomikoa eta etorkizuneko paisaia? 

 

Paisaian izan diren aldaketak 

Gune zehatzetan edo orokorrean izan dira?  

 

Ondo bereizi daitezkeen paisaiak 

Paisaia Unitateak  
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7.2. II. Fasean egindako tailerraren ondorioak 

 

Tailerrean jasotako proposamenak ondoren aurkezten dira: 

 
Paisaia-Unitateak 

 

Parke Naturalen unitateen/domeinuen mugak eta babestutako naturguneak 

zergatik ez datozen bat galdetzen da. Antolamendu-figura desberdinak daude, 

(Parke Naturala, KBE, Biotopoa), kudeaketa tresna bakarrean elkartu nahi 

direnak. Muga eta zehaztapen desberdinak izateak, eremuak kudeatzeko 

orduan zailtasun bat suposatu lezake. Mugak berdinak izateak, jendeak 

ulertzeko eta eremuen kudeaketarako errazagoa izan liteke. Idazle taldeak, 

unitateen mugapena paisaia-ezaugarrietan oinarritu dela azaltzen du. 

Azkeneko erabakia Katalogoan oso argi eta justifikatuta egon beharko da, 

batez ere, mugak desberdinak izatea erabakitzen bada. 

 

Hasiera batean, tailerrera gerturatu zirenek, proposatutako 3 domeinuak 

(Isurialdeak banatzen dituzten mendiak, Baso-nekazaritza mosaiko atlantiarra 

eta Ibar hondo atlantiarrak) egokiak direla uste dute, nahiz eta ezin izango 

lukete mugaketa zehatza egin. 

 

Igorreko Arlanpe-San Kristobal (Zuña, Biteriño, ia Lemoaraino) eremua 

Urkiolako Parke Naturalaren unitatean sartzea proposatzen da, nahiz eta 

honen kanpoan kokatu. Unitatearen luzapena proposatu liteke, AEIP edo 

modu bietan. Balio handiko eremua da:artadiak, harkaitzak eta kobazuloak. 

Unitateak mugatzeko, LPPean proposatutako korridore ekologikoak begiratzea 

planteatzen da. 

 

Paisaia-Interes Bereziko Eremuak (AEIPak) 

 

Katalogoan aintzat hartzeko eremu eta elementu berrien ekarpenak jasotzen 

dira: 
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o Zuña jauregia / dorrea (Dima)  

o Dimako zezen-plaza, nortasun balioa duen ezaugarri moduan.  

o Garai, Garamendi ingurua: interes handiko larreak daude. Leku 

honetan, gainera, sai zuria dago (babestua) eta honen Kudeaketa 

Plana dela eta, jarduerak oso murriztuak daude jada. Igorren, sai 

zuriari buruzko abesti bat dagoela aipatzen da. 

o Basauntz eta Igorrebaso – Mandoia mendia. 

 

Ibilbide historikoak galtzen ari dira eta ireki beharko lirateke: Garamendi-

Lemoa; Urizar Dorretxearen inguruak (Dima), zaharberritua izan dena, baina 

sarbideak eta gertuko bideak itxi egin dira. Igorreko jubilatuak, hilabetero 

irteerak egiten dituzte oinez Arratiako auzoetara. Hilabete honetan Igorreko 

baselizetatik ibilbide bat egingo dute. 

 

Hobetzeko diren eremuak ibaiak dira, hauetaz gozatzeko ibilbide bat ez 

dutelako.  

 

Lemoako harrobi handiez gain, beste asko daude: Baltzola eta Indusi artean 

asko ikusten ez dena; Islandiako espatoa erauzten zena Parke Naturalaren 

barruan; Urkizun, saihesbidetik gertu; Barazarren, etab. 

 

Egin daitezkeen Ekintzak eta Helburuak 

 

Etorri zen jendeari bi galdera egin zitzaien: 

 

Zeintzuk dira, paisaiari dagokionez, lortu nahi zenituzkeen helburuak? 

 

Helburu nagusitzat, leku naturalen eta antropikoen artean oreka bat egotea 

izan da, haranera jende asko etorri dela kontutan hartuz, nekazaritzatik biziko 

ez direnak.  

 

Nekazaritza eta abeltzaintza mantendu beharko lirateke. Gazte batzuk 

nekazaritzan eta abeltzaintzan lan egiten dute. Artzain batzuk daude, baina ez 

asko, baten bat gaztak egiten ditu bakarrik. Gaztandegiak eraikitzeko arazoak 

egon dira. nahiz eta zaldiak eta ahuntzak ere egon, abere gehienak okelarako 

dira. 



 

Parte-hartze prozesua .  
2017ko abendua 31 

Haranean, bizimodu guztietarako lekua egon beharko liratekeela aipatzen da: 

etxebizitzak, industria, turismoa, zerbitzuak eta lehen sektorea.  

 

Zeintzuk dira paisaia hobetzeko egin litezkeen ekintzak?  

Abeltzainen eta basoetako jabeen arteko gatazkak daude, abereak, pribatuak 

diren baso-lur pribatuetan sartzen direlako eta landaketak hondatu 

ditzaketelako. Errespetua eta bizikidetasuna landu beharko lirateleela 

planteatzen dute; baliteke jarduera desberdinen antolamenduaren 

hobekuntzarekin lortzea. 

 

Baso-landaketei dagokienez, espezie bakarra lantzen diren lurrak, paisaia 

aldetik arazoa dela esaten dute. Paisaia monotonoa bihurtzen duten arren, 

lurren kudeaketarako errentagarriagoa dela ulertzen da.  

 

Eremu Funtzionalaren azalera handi bat pribatua dela kontutan izanik, 

hurrengo belaunaldiek, jaraunspenaren ondorioz, lursailen jabeak egiten 

direnean hartuko duten jarrera garrantzitsua izango dela esaten da. Zer 

nolako jarduerak egingo dira lur hauetan? Nola arduratuko dira erantzukizun 

berri horietaz Kudeatzeko gai izango dira? erraztasunak eman beharko 

lirateke. 

 

Lursail eta baserri abandonatu asko daude. Hauek berriko erabiltzea sustatu 

beharko litzateke, edo erabiltzen ez direnean zigorrak jartzea, etxebizitza 

hutsekin gertatzen den moduan. Sentsibilizazio lanak egitea planteatu dute 

ere. 

 

Diman, azken 10-15 urteetan txalet asko eraiki dira eta Lamindaon, 

bukatzeke dauden egitura daude. Hau, etxebizitzen itxierekin eta hormekin 

batera, paisaian eragin handia du. 

 

Beste maila batean, mendietako itxierak ingurumen arazoa dela uste dute. 

Momentu batzuetan oso beharrezkoak direla aipatzen dute, baina 

erabilgarriak ez direnean, bertan utzi beharrean, lursailetik kendu beharko 

lirateke. 
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Pabilioi industrial gehiago eraikitzen badira, eremu hauen estetika edo sortuko 

luketen inpaktu paisajistikoa zaindu beharko lirateke, zarataz, kutsaduraz... 

gainera. Poligono berriak, zaharrak baino hobeto daudela aipatzen dute. 

 

Arteako industrialdean jarraipenik ez duen harizti bat dago. Interes naturala 

duten eremu hauez ez lirateke eraikuntza berriekin zatitu behar. 

 

Lur publikoen kudeaketari garrantzia eman diote. Dimako udaletxeak, 

adibidez, ondo zainduta eta kudeatuta dagoen pagadi bat landatu du udal 

lurretan. Beste udalerri batzuetan, aldiz, ez da bertako espezieen landaketak 

ondo kudeatzea lortu. 

 

Artistak 

Arratiako paisaiak koadroetan, abestietan, olerkietan, liburuetan, etab. jaso 

zezaketen artistak aipatzen dira: 

 

 Alcalá Galiano, idazlea. 

 Manterola, argazkilaria. 

 Bibiñe Pujana: idazlea, ipuin kontalaria. 

 Areatzako musika eskolaren 25 urteurrenean egindako liburua: 

Arratialdeko kantak eta Bertso Zaharrak. 

 Aita Lino, idazlea. 

 Trikitilariak: Maurizia Aldeiturriaga eta León Bilbao. 

 

7.3. III Faseko inkesten analisia 

 

Guztira, 23 inkesta jaso dira eskuragai egon den hilabete eta erdian. Ondoren, 

lortutako emaitzak agertzen dira. 

 

Elektronikoki (web orrialdea eta 

posta elektronikoa) egindako 

inkestak izan dira nagusi, parte-

hartzeen %74rekin. Paperean, aldiz, 

%26 izan dira.  

 
 

10. grafikoa: Hedapen mota 
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Hizkuntzari dagokionez, euskaraz egindakoak 14 izan dira (%61); erdararaz, 

aldiz, 9 (%39) jaso dira. 

 

Inkesta honetan, gizonezkoen partaidetza izan da nagusi (%70). Adinaren 

arabera bereizten bada, 30-44 urteko eta 45-64 urteko populazioak inkesta 

kopuru berdina egin du (11 inkesta). Adin nagusikoek (>65 urte), gutxieneko 

partaidetza izan dute, inkesta bakar batekin. Ez da 29 urte baino gutxiagoko 

pertsonen inkestarik jaso. 

 

  

                    11. grafikoa: Sexua                                            12. grafikoa: Adina 

 

Inkesta egin dutenen gehiengoa Igorreko Eremu Funtzionalean bizi da. 

(%57). Udalerriaren arabera bereizten bada, gehienak Igorren bizi dira. 

Lemoako eta Arantzazuko biztanleek ez dute inkestarik bete.  
 

 

13. eta 14. grafikoak: Bizilekua eta jaiolekua 

 

BIZILEKUA 
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Jaiolekuaren arabera, Eremu Funtzionaletik kanpo jaio direnak dira nagusi 

(%61). Hauek, gertuko udalerrikoak eta Bilbokoak dira, batez ere. 

 

Inkesta egin dutenek Arratiarekin duten erlazioari dagokionez, gehienak 

bertan bizi dira (%43). Lana, erlazio pertsonalak edo bestelako erlazioak 

dituzten pertsonak ere egon dira. 

 

Planteatutako helburu bakoitzari eman zaion lehentasuna ondorengo taulan 

agertzen da. Balio hauek lortzeko, Paisaia Kalitateko Helburu bakoitzerako 

egon diren botoen bataz bestekoa egin da. 

 

Paisaia Kalitateko Helburuak Lehentasuna 

1 PKH Hiri-garapenak 4,0 

2 PKH Ekonomi jardueretarako eremuak 3,7 

3 PKH Herriguneetarako sarrerak. Parke eta eremu libreen sarea 3,6 

4 PKH Azpiegitura linealak 3,4 

5 PKH Erauzketa jarduerak eta hondakinen kudeaketarako azpiegiturak 3,7 

6 PKH Landa-guneak eta eraikuntza isolatuak 3,5 

7 PKH Nekazaritza eta abeltzaintza erabilerak 3,7 

8 PKH Ustiapen landaketetan dibertsitate handiagoa  3,5 

9 PKH Hezeguneak, ibaiak, errekak eta ibai inguruak 3,6 

10 PKH Paisaia naturalak eta ikuspegi eszenikoak 3,4 

11 PKH Ondare-elementuak 3,8 

12 PKH Paisaia-ibilbide, ekipamendu eta begiratokien sarea 3,4 

13 PKH 
Administrazioen arteko lankidetza, dibulgazioa, formakuntza, 

sentsibilizazioa eta erantzunkidetasuna 
3,7 

*Puntuazio altuena dutenak, lehentasunekoak. 

 

Taulan ikusten den bezala, hiri-garapenekin eta ondare elementuen PKHei 

garrantzia handiagoa eman zaie. Azpiegitura linealen; paisaia naturalen eta 

ikuspegi eszenikoen eta; paisaia-ibilbide, ekipamendu eta begiratokien 

sarearen PKHak, aldiz, ez dira egiterako orduan lehentasunezkoak izateko 

aukeratu. 

 

Inkestetan, helburu bakoitza lortzeko jarri daitezkeen neurriak proposatzeko 

aukera ematen zen, baita hauek ezartzeko eremuen kokapena ere. Jasotako 

ekarpenak hurrengo puntuetan laburtzen dira: 
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1 PKH Hiri garapenak 

Herri txikietan, egiten diren hiri-garapenek inpaktu handiagoa dute. 

Helburu honetako, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak zorrotzagoak 

izan beharko lirateke eta zenbait elementu (txabolak eta eraikuntza 

txikiak) kendu beharko lirateke. Era berean, jarduerak hautazkoak 

izatea edo, hartutako jarduerak konpentsatzea proposatzen da. 

 

2 PKH Ekonomi jardueretarako eremuak 

Herri handienetan nabarmenagoa da. 

 

3 PKH Herriguneetarako sarrerak. Parke eta eremu libreen sarea 

Herri handienetan nabarmenagoa da. 

 

4 PKH Azpiegitura linealak 

Hauek eraikitzea saihestea edo, suposatuko lukeen kostu ekonomikoaz 

nor arduratuko litzatekeen argitzea, betiere, kostu hau onargarria 

bada. Baliteke, azpiegitura linealek on egingo dioten populazioak edo 

administrazioak, gastu ekonomikoa hartu behar izatea. 

 

5 PKH Erauzketa jarduerak eta hondakinen kudeaketarako 

azpiegiturak 

Hondakinen kudeaketa eredu desberdinaren beharra planteatzen da, 

modu jasangarriago batekin. 

 

6 PKH Landa-guneak eta eraikuntza isolatuak 

Eraikin originalak birgaitu beharko lirateke. Aipatzen da gainera, 

ekintza hauek hautazkoak izan beharko liratekeela.  

 

7 PKH Nekazaritza eta abeltzaintza erabilerak 

Nekazaritza eta abeltzaintzaren garapena sustatu eta zaindu beharko 

litzateke, ondarearen parte eta geroz eta urriagoak direlako. Hau 

lortzeko hartu daitezkeen zenbait neurri hurrengoak izan lirateke: 

erabilera hauei buruzko informazioa zabaltzea eta Eremu Funtzionalean 

ekoizten diren produktuen salmenta erraztea. 
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8 PKH Ustiapen landaketetan dibertsitate handiagoa  

Parke Naturaletatik kanpo, koniferoak ez diren baso handiak ez 

daudenez, landaketak murriztu eta bertako espezieak sustatu beharko 

lirateke. Horretarako, bertako basoa landatzeko laguntzak egon 

litezke. Aipatzen da gainera, ekintza hauek hautazkoak izan beharko 

liratekeela.  

 

9 PKH Hezeguneak, ibaiak, errekak eta ibai inguruak 

Ibai-inguruak erabili ahal izateko, hauek moldatzea proposatzen da 

(ibaiertzeko pasealeku jarraituak egotea adb.). 

 

10 PKH Paisaia naturalak eta ikuspegi eszenikoak 

Bertako basoa duten lekuak baso-landaketak ez bihurtzeko, eremu 

babestuen izendapena proposatzen da. Beste pertsona batzuek, 

hautazkoa izan beharko litzatekeela uste dute. 

 

11 PKH Ondare-elementuak 

Baserriak ez botatzeko eta berri batzuk eraikitzea ekiditeko, babestu 

litezke. Ekintza hauek hautazkoak izan beharko liratekeela aipatzen da.  

 

12 PKH Paisaia-ibilbide, ekipamendu eta begiratokien sarea 

 Pinudien ugaritasunak, paisaien hautematea murrizten du. 

 

13 PKH Administrazioen arteko lankidetza, dibulgazioa, formakuntza, 

sentsibilizazioa eta erantzunkidetasuna 

Helburu hau, udaletxeei batez ere egokitu beharko litzaieke . 

 

7.4. Jasotako beste ekarpen batzuk 

 

Ekarpenak egin ahal izateko, Paisaia-Interes Bereziko Eremuen (AEIP) eta 

Paisaia-Unitateen proposamenak Bizkaiko Foru Aldundiko web orrialdean 

eskegi ziren eta udaletxeetara posta elektronikoaren bidez bidali ziren. 
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Igorreko Eremu Funtzionalaren Katalogoa eta Zehaztapenak egin diren 

denbora guztian, e-mail eta telefono bidez jaso dira ekarpenak. Hurrengoak 

dira nabarmenenak:  

- Garamendi ingurua balio handikoa da, sai zuria eta haitzak direla eta. 

Horregatik, babestutako eremu bezala sartzea proposatzen da. 

- Igorren kokatutako zenbait kobazulo Katalogoan sartzea (Aginagane, 

Arlanpe, Atxarte, Getalueta, Ondarrio eta Otxas).  

- Igorreko harrobien berreskurapena sustatzea (Getalueta eta Urkizun 

kokatutako biak). 

- Artea eta Arantzazuko herri-eremuan hesiak/pantailak/itxierak 

ekiditeari buruzko Zehaztapena zabaltzea.  

- Bildosolako (Arantzazu) betetzean, etapak errespetatzeko eta lursailak 

aldi desberdinetan lehengoratzeko kontrolak egongo direnaren berri 

ematen da. 

 

7.5. Ondorioak 

 

Orokorrean, informazioa zabaltzeko hedabide desberdinak erabili diren arren, 

parte hartzea oso baxua izan da egindako jarduera guztietan, baita prozesu 

osoan zehar ere. 

 

Esan beharra dago, parte hartu duten pertsonek eta administrazioaren kideek, 

gaian interes handia izan dutela eta egindako ekarpenak kalitate handikoak 

izan direla. 



 

 

 

 

 

II. ERANSKINA:  

DOMEINUEN ETA PAISAIA-UNITATEEN 

FITXAK 

 

1 D. Isurialdeak banatzen dituzten mendiak 

1.1 PU Gorbeia 

1.2 PU Urkiola 

2 D. Baso-nekazaritza mosaiko atlantiarra 

2.1 PU Barazar-Lapurriketa 

2.2 PU Indusiren goi-ibarra 

2.3 PU Arratiaren goi-ibarra 

2.4 PU Dima 

2.5 PU Basoa 

2.6 PU Lemoatxa 

3 D. Ibar-hondo atlantiarrak 

3.1 PU Arratia ibaia 

3.2 PU Ibaizabal ibaia 

 



 

EZAUGARRI OROKORRAK 

 

 Mendiguneen gailurrak. 

 Bailaren arteko mugak. 

 Ezagututako hondo eszenikoa. 

 Nortasun handiko paisaia mugarriak. 

 Ikusgaitasun handiko begiratokiak. 

 Gorbeia eta Urkiola Parke Naturalak. 

 Paisaia heterogeneotasuna kolore, forma eta ehunduretan: 

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

  

ISURIALDEAK BANATZEN DITUZTEN MENDIAK 

 

PAISAIA-DINAMIKA 

Ia aldaketarik gabeko paisaia naturala. 

  

AHULEZIA ETA MEHATXUAK INDARGUNE ETA AUKERAK 

 
 Ikusmen hauskortasuna.  

 Ekosistema sentiberak. 

 Txangozaletasun eta aisialdi jardueren presioa. 

 Abeltzaintzaren presioa. 

 
 
 

 
 Naturaltasun maila altuko eremuak. 

 Populazioak ezagutzen eta balioesten dituen paisaiak 

 Ikusgaitasuna. 

 Paisaiaren aldaketak urtaroaren arabera. 

 Legez babestutako eremuak. 

 Gizartearen ingurumen-sentsibilitatea. 

 

  

1945 2016 

Aramotz mendilerroa (Urkiola PN) 

Arrabako landak (Gorbeia PN) 

Ortoargazkia 



ISURIALDEAK BANATZEN DITUZTEN MENDIAK PAISAIA-KALITATEKO HELBURUAK 

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

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

paisaia balio handieneko bisualetan. 

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

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

Neurriak 

- Paisaia antena eta linea elektrikorik gabe mantendu  

- Lerro elektriko berriek kalitate handieneko hondo-eszenikoei eragitea saihestu 

- Hezeguneetako paisaia babestu. 

o Zeanuriko zingirak 

o Urkiolako zingirak (Dima) 

o Mendizabal presa (Iondegorta) Zeanurin 

Indikatzaileak 

Antena eta linea kopurua 

Desegindako antena eta linea kopurua 

Indikatzaileak 

Hiri-plangintzak babestutako eremu kop. 

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

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

balioak babesteaz gain sarbidea, erabilera eta gozamena baimenduz. 

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

seinaleztapenaren eta informazio-panelen bitartez. 

Neurriak 

- Mendietako larre eta bertako zuhaitzen mantenua ahalbidetuko duen abeltzantza kudeaketa 

sustatu(pagoak, besteak beste) 

o Arimekortako landak 

o Arrabako landak 

o Eskuagako landak 

o Artaunganeko landak 

- Balio handieneko bertako basoak kontserbatu 

o Aramotzeko artadia 

o Iondegortatik gertu dagoen pagadia 

- Zuhaitz apartekoak mantendu 

o Aginalde hagina 

o Aginarte hagina 

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

o Itxinako karsta 

o Aldamineko karsta 

o Arraldeko karsta 

o Aramotzeko karsta 

Kokapena 

- Errekatxuetako Atxa trikuharria 

- Gorbeiako tumulua eta Gurutzea 

- Sastegiko landa 

- Azeroko Historiaurreko giza-kokalekua 

Indikatzaileak 

Balioan jarritako ondare-elementu kopurua 

12.PKH. Ibilbide eta begiratokien sarea mantendu eta hobetu  

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

galera ekarri gabe mantendu, seinaleztapen egokia sortuz.  

Neurriak 

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

o PR-BI-81 Galdarako bira 

o PR-BI-82 Ikazkinen bidea 

o PR-BI-83 Legarmendiko ibilbide handia 

o GR-282 Artzaintza Naturbidea 

o GR-123 Bizkaiko Bira 

- Egungo begiratokiak mantendu: Arraba eta Gorbeia 

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

sarrera mugatu daiteke autobus zerbitzua eskainiz. 

Indikatzaileak 

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

Indikatzaileak 

Mantentze egokia duten ibilbideak 

Sarbide nagusietatik bisitari kopurua 

Ipinitako seinale eta panel kopurua 

  



 

EZAUGARRI OROKORRAK 

 

 Landazabaleko euskal paisaia kulturala, nekazaritza 

ustiapenaren ardatza baserria izanik. 

 Azalera handia. 

 Malda handiko mendi-magalak 

 Nekazaritza eta baso mosaikoa: larreak, baratzak, baserriak 

eta basoak. 

 Balio estetiko altua. 

 Landa eremuko jarduera tradizionalen gainbehera. 

 Koniferoen basoen areagotzea, ikuspegi monotonoa sortuz 

eta jatorrizko egoera aldatzen dutenak. 

 

BASO-NEKAZARITZA MOSAIKO ATLANTIARRA 

 

PAISAIA-DINAMIKA 

Landa eremuko jarduera tradizionalak utzi eta koniferoen ustiapenak areagotu dira. 

  

AHULEZIA ETA MEHATXUAK INDARGUNE ETA AUKERAK 

 
 Paisaia aberasten duten jarduera tradizionalak uztea. 

 Paisaia homogeneoa izateko joera. 

 Eraikuntza berrietan, hirietako ezaugarriak dituzten hesiak 

jartzerakoan, paisaia irizpideak ez izatea.  

 
 Gizarteak ezagutzen duen eta nortasunekoa den euskal 

paisaia kulturala. 

 Paisaia heterogeneoa izateko gaitasuna. 

 Ikusmen kalitatea. 

 Ondo zaindutako bertako landaredia eremuak. 

 Absortzio gaitasuna izateko ahalmena. 

 Hirigintza presio baxua. 

 Landa garapenerako aukera “tokiko”-ekoizpena bultzatuz. 

  

1945 2016 

Undurraga (Zeanuri) 

Altzuaga (Zeanuri) 

Ortoargazkia 

 



MOSAICO AGROFORESTAL ATLÁNTICO PAISAIA-KALITATEKO HELBURUAK 

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

integrazioa 

Hiri-garapen berri trinkoak, dimentsio egokikoak eta beti ere finkatu gabeko, 

narriatutako edota erabilerarik ez duten lurzoruak bete eta berroneratu ondoren, 

inguruarekin bat datozen eta ikusizko inpaktu baxua duten eraikin motak sustatuz. 

Jarduera ekonomikoetarako eremuak paisaia-hauskortasun txikiko eremuetan 

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

materialak…). 

Eremu Funtzionala zeharkatuko duten energia eta garraio azpiegitura berrien 

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

nagusiki hauskortasun txikiena duten eremuetatik pasatzeko beharra azpimarratuz. 

Neurriak 

- Hiri garapen berrien beharra eta kokapena berraztertzerakoan aukeren 

analisian paisaia irizpideak txertatu. 

o Dima: 

 Lurzoru Urbanizagarria: 1 Ugarana-Ibarra sektorea 

 LPPko proposamenak: B1, B2 eta B3 

o Zeanuri: 

 Lurzoru Urbanizagarria: 3.5 Area 

 Egikaritza Unitateak: UE 3.3. eta UE 2.1 

 LPPko proposamenak: A1, B1 eta B2 

- Interes handiko herriguneen profila babestu, ikuspegiak behin-betiko 

oztopatuko duten eraikuntza berriak ezartzea saihestuz: 

o Ugaranako herrigunea 

o Zeanuriko herrigunea 

Neurriak 

- Jarduera ekonomikoetarako garapen berrien kokapen eta beharra 

berraztertzerakoan aukeren analisian paisaia irizpideak txertatu. 

o Lurzoru urbanizagarri industriala Diman: Ziarrusta sektorea 

o Hiri Lurzoru industriala Zeanurin: UE 4.1. Lezeaga 

- Industria eta jarduera ekonomikoetarako eremuak bisualki hobetu, 

paisaian integratzeko, besteak beste, elementu begetalak jarriz. 

o Olabarri industrialdea (Zeanuri) 

- Industria-ondare elementuak balioan jarri: 

o Barazargo zentral hidroelektrikoa (Undurraga, Zeanuri) 

o Dimako zentral hidroelektrikoa: Atremin 2 eta Errotazar 

Neurriak 

- Komunikabide nagusien paisaia-integrazioa: 

o Zeanuriko saihesbidea (N-240) 

o Lemoako iparraldetik pasatzen den Abiadura Handiko trenbidea 

- Planteatuta dauden azpiegitura berrien beharra berraztertu: 

o Dimako saihesbidea 

- Komunikabideetan zehar azpiegitura-korridoreak sortu 

- Lerro elektriko berriek kalitate handieneko naturguneei eta hondo-

eszenikoei eragitea saihestu. 

o Güeñes – Ezkio-Itxaso Goi-Tentsioko linea 

- Trafiko gutxiago duten bigarren mailako errepide tarteak ekobulebar 

bilakatu. 

o BI-3530 Artea eta Zeanuri artean 

Indikatzaileak 

Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 

Narriatutako ehundurak balioztatzeko eta hiriaren irudiaren hobekuntzan eragin 

zuzena duten birgaitze eta berriztatze proiektu kop. 

Besteak beste, erasan paisajistikoagatik onartu ez diren proposamen kop. 

Indikatzaileak 

Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 

Jarduera ekonomikoen eremuak paisaian integratzeko hirigintza-araudia duten 

udalerri kop. 

Besteak beste, erasan paisajistikoagatik onartu ez diren proposamen kop. 

Indikatzaileak 

Egindako Paisaiaren Integratzearen Azterlan kop. 

Antena eta linea kopurua 

Paisaian integratutako azpiegitura elektriko eta telekomunikazioen azpiegitura kop. 

Eraitsitako azpiegitura zaharkitu kopurua 

5. PKH. Hondakinen kudeaketarako azpiegituren eta erauzketa jardueren 

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

Hondakinen kudeaketarako azpiegitura (zabortegiak eta betelanak, hondakin-uren 

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

jatorrizko paisaia lehengoratzen edo, balio-bizitza bukatzerakoan paisaia berriak 

sortuz. 

Jatorrizko arkitektura kontserbatzea eta, behar izanez gero berreskuratzea, nekazal 

paisaiei lotutako ondare arkitektonikoa distortsionatu dezaketen eraikin berriak 

saihestuz eta landa inguruneari lotutako ekipamendu edo azpiegitura berriak 

martxan jartzerakoan dauden eraikinak berrerabiliz edo birgaituz. 

Jatorrizko landa paisaiak mantentzea, nekazal baliabideak balioan jartzea oinarri 

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

kalitatea sustatuko dituen jarduera ekonomiko eraginkor batekin uztartuz. 

Neurriak 

- Harrobi jarduerak amaitutakoan aurrera eraman beharreko lehengoratze 

planak eraginkortasunez bete: 

o Peña Lemoa harrobia 

- Kudeaketa azpiegituren paisaia lehengoratu landare hesiak, sarbideen 

paisaia-integrazioa etab.-ekin. 

o Bidestubieta zabortegia Lemoan 

o Zeanuriko ur-araztegia (eraitsia ez bada) 

o AHTren betelanak Lemoa-Bedian 

- Harrobi zaharrak paisaian integratu. 

o Iruiturri harrobia Lemoan 

o Ilunbe, Bargondia eta Bernaola harrobiak Diman  

o Xorokil eta Angoitia harrobiak Barazarren (Zeanuri) 

Neurriak 

- Kontserbazio neurriak ezartzerakoan intereseko jatorrizko eraikin ugari 

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

landa-guneak lehenetsi. 

o Zeanuri: Altzuste, Kalearte, Ipiña, Ipiñaburu 

o Dima: Artaun, Oba 

o Lemoa: Elorriaga 

o Igorre: Santa Lutzia 

- Inbentariatutako landa-guneetan, araudi xehatuak eraikuntza dentsitateak, 

bolumen zehaztapenak eta gune bakoitzari berezkoak zaizkion lursailen 

baldintzak mantendu. 

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

Ortuzar, San Pedro, Uribe-Zelai, Urrukutxi 

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

Biteriño, Oba, Olazabal, Ziarrusta 

o Lemoa: Elorriaga 

o Bedia: Utxarain 

- Nekazaritza eta abeltzantzarako pabilioi handiak oso agerikoak diren 

eremuetan edo paisaia-zedarriak edo hondo eszenikoak oztopatuz 

kokatzea saihestu.  

Neurriak 

- Nekazaritza paisaiak eta zedarri paisajistiko nabarmenak kontserbatu, 

nekazaritza eta abeltzantza erabilerak mantenduz: 

o Ipiña-Lanbreabe nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

o Altzuste nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

o Zulaibarre nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

o Artaun-Oba nekazaritza paisaia (Dima) 

o Elorriaga nekazaritza paisaia (Lemoa) 

o Utxarain nekazaritza paisaia (Bedia) 

o Santa Lutzia nekazaritza paisaia (Igorre) 

o Arratiako ibar-hondoa Zeanurin 

o Indusiko ibar-hondoa Diman 

- Nekazaritza eta abeltzantza baliabideen ustiaketari lotutako elementuak 

paisaian integratu (pabilioiak, negutegi handiak, etab.) 

Indikatzaileak 

Burututako berriztapen proiektuak edo paisaia-integrazio proiektuak 

 

Indikatzaileak 

Landa-ondare arkitektonikoa kontserbatzeko eta berriztatzeko hirigintza-araudia 

duten udalerri kop. 

Lurzoru ez Urbanizagarrian eraikitzeko materialei eta neurriei buruzko ordenantzak 

dituzten udalerri kop. 

Indikatzaileak 

Nekazaritza-azalera erabilgarria eta nekazaritza ustiategi kop. 

Hiri-plangintzan Nekazaritza, Abeltzantza eta Landazabalaren kalifikazioa duen 

azalera 



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

handiko espezie bakarreko landaketak mugatuz 

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

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

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

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

esanguratsuenen inguruko eremuetan. 

Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzea, paisaia egituratzen duten elementu 

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

hezkuntza, aisialdia eta gozamenari lotutako jarduerak uztartuz. 

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

kudeatu, dituzten balioak babesteaz gain sarbidea, erabilera eta gozamena 

baimenduz. 

Neurriak 

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

eta naturgune nagusien arteko lotura eremuetan, korridore ekologiko 

moduan duten ahalmena handituz eta paisaia zatiketa ekidinez: 

o Barazar-Lapurriketa Paisaia-Unitatea 

o Arratiaren goi-ibarra Paisaia-Unitatea 

o Indusiren goi-ibarra Paisaia-Unitatea 

- Higadura izan dezaketen eremuak identifikatu eta birlandaketak burutu: 

o Aldoia, Arkaola, Bargondiko Atxa aldeak (Dima) 

o Upate aldea (Zeanuri) 

o Mandoia aldea (Bedia) 

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

zuhaiztika egindako birsorkuntza edo bakanketa jarraiak eta eskuzko 

landaketak mekanikoen aurretik jarri.  

- Gutxienez, jabari publiko hidraulikoari dagokion eremua baso 

ustiapenetatik babestu. 

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

partzela-egitura berezia balioan jarri. 

o Erdiko munarria dagoen kasuetan (haustarria), munarri hauek 

babestuko dira. 

o Baso-kortako eta inguruko eremuetako erabilerak bereiztuko 

dituzten arau-irizpideak ezarri. Era berean, lursailaren 

perimetroan zuhaitz espezie ezberdinak landatu edota bestelako 

elementuak ezarriko dira trazadura agerikoa eginez. 

Neurriak 

- Ur-xafla nagusien eta hezeguneen paisaiak babestu. 

o Undurragako urtegia 

o Lekubasoko urtegia 

o Garai bateko Saldropoko zohikaiztegia 

o Areatza, Urkiola, Zeanuri eta Altunganako zingirak 

- Bioingeniaritza tekniken bidez funtzio ekologikoa galdu duten ibaiertzak 

birnaturalizatu edota lehengoratu. 

o Undurragako urtegiaren atzealdeak 

o Indusi ibaia Ugaranan 

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

jarri (errotak eta burdinolak). 

o Bedia: Lekue 

o Igorre: Errrotabarri, Ubokoerrota 

o Areatza: Ugunaga 

o Dima: Zamakola, Arzubia, Zirarruista, Ibarra 

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

Lanbreabe 

- Herriguneetako ibai-fatxadak balioan jartzea sustatu, eraikinen 

aurrealdeen eta ur-ibilguen artean kalitatezko eremuak sortuz: 

o Zeanuriko herrigunea 

Neurriak 

- Balio handieneko bertako basoak kontserbatu: 

o Otzarretako pagadia 

o Ilunbe, Arlanpe, Lemoatxako artadiak 

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

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

Ganekozabalako magalak (Zeanuri), etab. 

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

iturburua (Dima) 

- Multzo geomorfologiko eta interes geologikoko eremu esanguratsuak 

babestu eta balioan jarri: 

o Indusi eta Baltzolako karsta 

o Ilunbeko karsta 

o Zanburuko karsta eta kareharrizko aurrealdea 

o Arlanpeko haitzak 

o Weald Beltzeko seriea 

o Arrain fosilak Areatzan 

o Barazarko lautada 

o Ereñoko kareharrizko kaskoa 

o Mandoiako aireratzea 

Indikatzaileak 

Espezie nagusiaren arabera, bertako basoaren azalera  

Baso-ziurtagiria duten lursail kop./ azalera 

Entresaka-mozketak egiten dituzten lursail kop 

Indikatzaileak 

Landaretza egoera onean duten ertzen luzera 

Birnaturalizatutako ibaiertz tarteen luzera 

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

Indikatzaileak 

Hiri-plangintzak babestutako azalera eta elementuak 

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

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

informazio-panelen bitartez 

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

galera ekarri gabe mantendu, seinaleztapen egokia sortuz. 

Neurriak 

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

o Bedia: Ereñoko San Martin, Tosemando dorretxea 

o Lemoa: Elorriagako San Pedro, Peña Lemoako San Antolin 

o Igorre: San Kristobal, San Joan 

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

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

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

Pedro, Axlor aztarnategi arkeologikoa 

o Areatza: Ugunagako dorrea 

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

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

- Eremu Funtzionaleko baserrien azterketa tipologiko bat egitea 

Neurriak 

- Ibilbideak mantentzea eta behar denean seinaleak hobetu: 

o PR-BI-9 Areatza-Pagomakurre 

o PR-BI-41 Baltzola, ibilbide mitologikoa 

o PR-BI-83 Legarmendiko ibilbide handia 

o GR-282 Artzaintza Naturbidea 

o GR-123 Bizkaiko Bira 

o Nordic Walking ibilbideak Areatzan 

- Gaur egun homologatuta ez dauden ibilbideak egokitu:  

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

o PR-BI-2 Zeanuriko ermitek (Zeanuri) 

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

o Dauden begiratokiak mantendu: Lemoatx, Bikotzgane eta Larreder 

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

Indikatzaileak 

Balioan jarritako ondare-elementuak  

Indikatzaileak 

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

Sarbide nagusietatik bisitari kop., Begiratoki kop.  

 

  



 

EZAUGARRI OROKORRAK 

 

 Arratia, Ibaizabal eta Indusiren azken tartearen haran-

hondoak. 

 Oso artifiziala den lurraldea. 

 Etxebizitza, industria, erauzketa eta nekazaritza erabileren 

nahasketa. 

 N-240 ardatzean zehar antolatutako komunikabideak. 

 Egunerokoa eta asko zeharkatutako eremua. 

 Herriko eta herri-inguruko paisaiak. 

 Itxura gogorra eta oreka gutxikoa forma eta koloreetan.  

IBAR HONDO ATLANTIARRAK 

 

PAISAIA-DINAMIKA 

Azalera artifizializatuaren areagotzea. 

  

AHULEZIA ETA MEHATXUAK INDARGUNE ETA AUKERAK 

 

 Agerikoa eta askoren igarobidea den eguneroko eremua. 

 Lurzoruaren erabileren arteko lehia. 

 Paisaiaren zatiketa. 

 Komunikazio azpiegituren, jarduera industrialen eta 

erauzketa jardueren inpaktua. 

 Paisaiaren narriadura. 

 Familia bakarreko etxebizitzen ugaritasuna. 

 Landaguneen egitura tradizionalaren eraldaketa. 

 Ibai-bazter batzuen artifizializazioa. 

 

 Nekazaritza balio altuko lurzoruak. 

 Erabilera tradizional batzuen iraupena (larreak, belardiak eta 

baratzak). 

 Ibai inguru batzuen egoera ona. 

 Azken urteetako hirigintza garapenaren krisia eta inflexio-

puntua. 

 

1945 2016 

Dima 

Lemoa 

Ortoargazkia 

 



IBAR HONDO ATLANTIARRAK PAISAIA-KALITATEKO HELBURUAK 

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

Hiri-garapen berri trinkoak, dimentsio egokikoak eta beti ere finkatu gabeko, 

narriatutako edota erabilerarik ez duten lurzoruak bete eta berroneratu ondoren, 

inguruarekin bat datozen eta ikusizko inpaktu baxua duten eraikin motak sustatuz. 

Jarduera ekonomikoetarako eremuak paisaia-hauskortasun txikiko eremuetan 

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

materialak…). 

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

ahalbidetu, eta giza kokaguneak inguruko paisaian integratu eta artikulatu 

kalitatezko paisaiak emango dituzten parke eta espazio publiko sare baten bidez 

Neurriak 

- Hiri garapen berrien beharra eta kokapena berraztertzerakoan aukeren 

analisian paisaia irizpideak txertatu:  

o Bedia: Elexalde 2 Lurzoru Urbanizagarria eta LPPko proposamenak 

(B1, B2 eta B3) 

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

Urbanizagarriak eta LPPko proposamenak (B1 eta B2) 

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

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

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

o Artea: SAPU Gaztelu eta SAPU Centro-Errotabarri sektore 

urbanizagarriak eta LPPko proposamena (B1) 

o Areatza: Erdialdeko Sektore Urbanizagarria eta LPPko 

proposamenak (B1 eta C1) 

- Interes handiko herriguneen profila babestu: 

o Areatzako Alde Zaharra 

- Hiri-jarraitu berriak sortzea ekidin. 

Neurriak 

- Jarduera ekonomikoetarako garapen berrien kokapen eta beharra 

berraztertzerakoan aukeren analisian paisaia irizpideak txertatu: 

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

Apario sektoreak. 

o Lurzoru urbanizagarri industriala Igorren: Z-26 sektorea 

o Lurzoru urbanizagarri industriala Areatza: Zubizarra-Asterria 

sektorea. 

- Industrialde zaharrak berroneratu: 

o Murtatza eta San Lorenzoko lurzoru industrialak (Bedia) 

o Cementera, Zubieta, Mendieta eta geltokiaren inguruko lurzoru 

industrialak (Lemoa) 

o Urkizu industrialdea (Igorre) 

- Industriarako eremuak bisualki hobetu, elementu begetalak jarriz eta 

ibaiekin erlazio orekatua sustatuz: 

o Bolunburu industrialdea (Lemoa) 

o Urkizu industrialdea (Igorre) 

o Ziarrusta industrialdearen inguruak  Bi-2542 Dima) 

- Industria-ondarea balioan jarri: 

o Cementos Portland Lemoan 

o Areatzako hiltegia 

Neurriak 

- Herriguneetako sarbide eta herri kanpoaldeko eremuen paisaia hobetzeko 

neurriak ezarri, jarduera desberdinak antolatuz, seinaleztapena eta 

argiteria altuz, publizitate-panelak kenduz, etab. 

o Igorretik Lemoarako sarbidea 

o Lemoatik Igorrerako sarbidea 

o Usansolotik Bediarako sarbidea 

- Zuhaitzez hornitutako pasealeku eta eremuak txertatu edo indartu, 

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

sortuz. 

o Bedia eta Lemoa artean, Mendieta industrialdearen atzealdetik, 

kalitatezko espazio libre bat diseinatu 

o Ibaiertzeko eremuak eta hauen sarbideak pixkanaka libratu 

Indikatzaileak 

Herri-ingurune jarraietan atondutako gune libreen azalera 

 

Indikatzaileak 

Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 

Narriatutako ehundurak balioztatzeko eta hiriaren irudiaren hobekuntzan eragin 

zuzena duten birgaitze eta berriztatze proiektu kop. 

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

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

integrazioa 

Indikatzaileak 

Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 

Jarduera ekonomikoen eremuak paisaian integratzeko hirigintza-araudia duten 

udalerri kop. 

Burututako birsorkuntza proiektu kop. 

Jatorrizko arkitektura kontserbatzea eta, behar izanez gero berreskuratzea, nekazal 

paisaiei lotutako ondare arkitektonikoa distortsionatu dezaketen eraikin berriak 

saihestuz eta landa inguruneari lotutako ekipamendu edo azpiegitura berriak 

martxan jartzerakoan dauden eraikinak berrerabiliz edo birgaituz. 
Eremu Funtzionala zeharkatuko duten energia eta garraio azpiegitura berrien 

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

nagusiki hauskortasun txikiena duten eremuetatik pasatzeko beharra azpimarratuz. 
5. PKH. Hondakinen kudeaketarako azpiegituren eta erauzketa jardueren 

paisaia-integrazioa 

Neurriak 

- Kontserbazio neurriak ezartzerakoan intereseko jatorrizko eraikin ugari 

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

landa-guneak lehenetsi. 

o Bedia: Eroso-Ugarte 

o Lemoa: Arraño 

o Artea: Esparta, Uribarri-Ugarte 

- Inbentariatutako landa-guneetan, araudi xehatuak eraikuntza dentsitateak, 

bolumen zehaztapenak eta gune bakoitzari berezkoak zaizkion lursailen 

baldintzak mantendu. 

o Lemoa: Arraño, Errekalde 

o Bedia: Eroso-Ugarte, Berroeta 

o Artea: Esparta 

- Nekazaritza eta abeltzantzarako pabilioi handiak oso agerikoak diren 

eremuetan edo paisaia-zedarriak edo hondo eszenikoak oztopatuz 

kokatzea saihestu. 

Neurriak 

- Komunikabide nagusien paisaia-integrazioa: 

o Igorreko saihesbidea (N-240) 

o Aparioko harrobi eta zabortegirako sarbideak (Igorre) 

o Bildosolako industrialderako sarbideak (Artea/Arantzazu) 

- Linea desberdinak komunikabideen ondoan korridoreetan kontzentratu 

- Energia azpiegiturak paisaian integratu 

o Lemoako eraldatze elektrikoko zentrala 

- Trafiko gutxiago duten bigarren mailako errepide tarteak paisaia hauteman 

eta gozatzea erraztuko duten ekobulebar bilakatu 

o Igorre eta Arantzazu arteko N-240ren ibilbide zaharra 

o BI-3530 Artea eta Zeanuri artean 

Hondakinen kudeaketarako azpiegitura (zabortegiak eta betelanak, hondakin-uren 

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

jatorrizko paisaia lehengoratzen edo, balio-bizitza bukatzerakoan paisaia berriak 

sortuz. 

Neurriak 

- Harrobi jarduerak amaitutakoan aurrera eraman beharreko lehengoratze 

planak eraginkortasunez bete: 

o Apario eta Azurreka harrobiak (Lemoa) 

- Kudeaketa azpiegituren paisaia lehengoratu landare hesiak, sarbideen 

paisaia-integrazioa etab.-ekin. 

o Bildosolako betelanak (Arantzazu) 

o Aparioko zabortegia (Igorre) 

- Harrobi zaharrak paisaian integratu. 

o Garakoi eta Urkizuko harrobiak Igorren 

Indikatzaileak 

Azpiegiturentzako egindako Paisaiaren Integratzearen Azterlanak 

Antena eta linea kopurua 

Paisaian integratutako edo lurperatutako aireko lineak 

Eraitsitako azpiegitura zaharkitu kopurua 

Indikatzaileak 

Burututako berriztapen proiektuak edo paisaia-integrazio proiektuak 

 

Indikatzaileak 

Landa-ondare arkitektonikoa kontserbatzeko eta berriztatzeko hirigintza-araudia 

duten udalerri kop. 

Lurzoru ez Urbanizagarrian eraikitzeko materialei eta neurriei buruzko ordenantzak 

dituzten udalerri kop. 

 

 



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

handiko espezie bakarreko landaketak mugatuz 

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

birnaturalizazioa 

Jatorrizko landa paisaiak mantentzea, nekazal baliabideak balioan jartzea oinarri 

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

kalitatea sustatuko dituen jarduera ekonomiko eraginkor batekin uztartuz. 

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

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

esanguratsuenen inguruko eremuetan. 

Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzea, paisaia egituratzen duten elementu 

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

hezkuntza, aisialdia eta gozamenari lotutako jarduerak uztartuz. 

Neurriak 

- Nekazaritza paisaia eta paisaia-zedarri nabarmenenak kontserbatu, 

nekazaritza eta abeltzantza erabilerak mantenduz: 

o Igartza-Ibarretxe nekazaritza paisaia (Artea) 

o Arraño nekazaritza paisaia (Lemoa) 

o Arratiako ibar-hondoa Artea eta Areatza artean 

o Ibaizabaleko ibar-hondoa Lemoan, Arratia ibaiarekin lotzen duen 

eremuan (Larrabeiti auzoa) 

o Ibaizabaleko ibar-hondoa Bedian 

o Bildosolako larreak eta Arratiako ibar-hondoa (Arantzazu) 

- Nekazaritza eta abeltzantza baliabideekin erlazionatuta dauden 

etorkizuneko elementuak paisaian integratu (pabilioiak, negutegi handiak, 

etab.) 

Neurriak 

- Bertako hostozabalen baso orbanen azalera handitu, Arratia eta 

Ibaizabaleko ibar-hondoetan batez ere. 

- Higadura izan dezaketen eremuak identifikatu eta birlandaketak burutu: 

o Apario inguruak (Lemoa)  

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

zuhaiztika egindako birsorkuntza edo bakanketa jarraiak eta eskuzko 

landaketak mekanikoen aurretik jarri  

- Gutxienez, jabari publiko hidraulikoari dagokion eremua baso 

ustiapenetatik babestu. 

Neurriak 

- Funtzio ekologikoa galdu duten ibaiertzak birnaturalizatu edota 

lehengoratu. 

o Arratia ibaia Areatza eta Igorreko herriguneen eta Urkizu 

industrialdean zehar 

o Ibaizabal ibaia Lemoako herrigunean zehar 

o Indusi ibaia Ziarrusta industrialdean zehar 

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

eta burdinolak).  

o Bedia: Astietxe, Ibarra, Bediakolea ubidea eta presa 

o Igorre: Olabarri 

o Arantzazu: Bildosola 

o Artea: Errotazarra, Ugarte 

- Herriguneetako ibai-fatxadak balioan jartzea sustatu, eraikinen 

aurrealdeen eta ur-ibilguen artean kalitatezko eremuak sortuz: 

o Lemoako herrigunea 

o Igorreko herrigunea 

o Arantzazuko herrigunea 

o Areatzako herrigunea 

Indikatzaileak 

Nekazaritza-azalera erabilgarria eta nekazaritza ustiategi kop. 

Hiri-plangintzan Nekazaritza, Abeltzantza eta Landazabalaren kalifikazioa duen 

azalera 

Indikatzaileak 

Espezie nagusiaren arabera, bertako basoaren azalera  

Baso-ziurtagiria duten lursail kop./ azalera 

Entresaka-mozketak egiten dituzten lursail kop.  

Indikatzaileak 

Landaretza egoera onean duten ertzen luzera 

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

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

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

kudeatu, dituzten balioak babesteaz gain sarbidea, erabilera eta gozamena 

baimenduz. 

Historiaurreko aztarnategiak eta bestelako ondare elementuak babestu eta balioan 

jarri, mugaketaren, seinaleztapenaren eta informazio-panelen bitartez 

Paisaia hauek balioan jarriko dituzten eta irisgarritasuna erraztuko duten paisaia-

ibilbideen sarea baliabidearen balio galera ekarri gabe mantendu, seinaleztapen 

egokia sortuz. 

Neurriak 

- Balio handieneko bertako basoak kontserbatu: 

o Hariztiak eta baso mistoa: Bildosola 

o Ibaiertzeko landaredia: 

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

artean; Ugunaga (Areatza) eta Zulaibar artean 

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

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

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

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

besteak beste) eta paisaia hauen bisualetan bat ez datozen elementuak 

jartzea saihestu. 

Neurriak 

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

hilerriak, jauregiak eta dorretxeak). Besteak beste: 

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

jauregia 

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

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

Mari, Yurrebaso jauregia, Zubizarreta jauregia 

o Arantzazu: San Pedro 

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

dorrea, Galiano dorretxea 

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

erako etxea, Guardamino etxea, Santa Isabel Komentua 

o Zeanuri: Ogarabeitiako Santa Kruz 

- Eremu Funtzionaleko baserrien azterketa tipologiko bat egitea  

Neurriak 

- LPPko paisaiari loturiko ibai-ibilbidea egokitu 

Indikatzaileak 

Hiri-plangintzak babestutako azalera eta elementuak  

Indikatzaileak 

Balioan jarritako ondare-elementu kopurua 

Indikatzaileak 

Ipinitako seinale eta panel kopurua 

 



 

 

1.1. PU. GORBEIA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

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

naturalaren elementuak eta artzaintza oinarri duen aldaketa eskasa eta atsegina dira 

nagusi. 

 

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

parte ere bada. 

 

Naturalak 

Basoak (pagadiak, hariztiak) 

Zuhaitz bereziak (Haginak) 

Gailurrak: Gorbeia, Lekanda 

Itxinako karsta (Biotopo babestua) 

 

Antropikoak 

Gorbeiako gurutzea 

Abeltzaintza estentsiboa 

Arraban eta 

Arimekortan 

Bordak eta aterpetxeak 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Estetikoak 

• Ekologikoak eta naturalistikoak 

• Ikuspen altua eta ikusmen potentzial altua 

• Nortasun eta kultura elementuak 

 

• Aisialdiko jarduerek paisaian eta ekosistema 

sentiberetan egiten duen presioa 

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

  

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 1.566 Ha 

 

Udalerriak: Areatza, Zeanuri 

 

Populazioa: Biztanle iraunkorrik gabe 

 

11%

28%

15%

40%

6% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Arrabako larreak Gorbeiako Parke Naturalean 

Iturria: Baso Inbentarioa 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. PU. URKIOLA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Mendi atlantiarraren paisaia harmonikoa da eta bertan, agerian dagoen kareharria 

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

artadiak, arantzadiak, txilardiak, pagadiak… 

 

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

parte ere bada. 

 

Naturalak 

Baso naturalak (artadi kantauriarra) 

Gailurrak: Leungana, Eskuagatx 

Kareharrizko azaleratzeak, lapiazak 

Hegazti berezien presentzia  

 

Antropikoak  

Abeltzaintza 

estentsiboa 

Bordak 

 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Estetikoak 

• Ekologikoak eta naturalistikoak 

• Oso ikusgarria eta ikusgaitasun potentzial altua 

• Aisialdiko jarduerek paisaian eta ekosistema 

sentiberetan egiten duen presioa 

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 1.447 Ha 

 

Udalerriak: Dima, Igorre 

 

Populazioa: Biztanle iraunkorrik gabe 

 

 

18%

32%

14%

34%

2% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Aramotz mendizerra Urkiolako Parke Naturalean  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. PU. BARAZAR-LAPURRIKETA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Mendateetako unitate honek kontraste gutxiko erliebea dauka, ia aldaketarik gabeko 

altuerarekin eta malda baxuarekin. Larreak, koniferoen landaketekin eta 

hostozabalen basoekin tartekatzen dira, abeltzaintza eta baso mosaikoa osatuz. 

Isurialde atlantikoaren eta mediterraneoaren arteko igarotze eremua. 

 

Naturalak 

Saldropoko hezegunea 

Otzarretako pagadia 

 

 

Antropikoak 

Zumeltzako aerodromoa  

Korten (saroi) ugaritasuna 

Abeltzaintza estentsiboa 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Ekologikoak, Gorbeia eta Urkiola arteko korridorea 

• Naturalak, zati bat Gorbeiako Parke Naturalean 

• Produktiboak, nekazaritza, abeltzaintza eta basoa  

 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko 

baso birlandaketen areagotzea 

• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean : 2.209 Ha 

 

Udalerriak: Dima, Zeanuri 

 

Populazioa: 105 biztanle inguru 

 

6%

70%

8%

13%
2% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Larreak Lapurriketako gainean 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. PU. INDUSIREN GOI-IBARRA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

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

Malda leunagoko eremuetan, baserriek osatutako auzo txikiak nabarmentzen dira, 

belardiez inguratuta. 

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

paisaia erakargarritasuna duen karstak ixten du harana.  

Naturalak 

Hostozabalen eta haltzadien baso 

mistoa 

Indusi ibaia 

Urragikoatxa, San Lorentzo 

Indusiko karsta, Baltzolako kobak 

Antropikoak 

Komunikazio dorrea 

Urragikoatxan  

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Estetikoak, ekologikoak eta naturalistikoak 

• Produktiboak, basoa batez ere 

• Ikuspen altua (Urragikoatxa) 

• Nortasun eta kultura elementuak 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko baso 

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

etxebizitza izatera 
 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 1.999 Ha 

 

Udalerriak: Dima, Zeanuri 

 

Populazioa: 110 biztanle inguru 

 

3%
13%

69%

12%
3% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Baso mosaikoa Indusiren goi-ibarrean 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. PU. ARRATIAREN GOI-IBARRA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Euskal mendien paisaia tipikoa, mendiko abeltzaintza eta basogintza mosaikoz 

osatua, Arratiaren goi-ibarra eratzen duen orografia malkartsuarekin. 

 

 

Naturalak 

Hostozabalen eta haltzadien baso 

mistoa 

Arratia ibaia 

 

Antropikoak 

Undurragako urtegia 

Landa auzoak 

Ondare arkitektonikoa 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Abeltzaintza eta baso-ekoizpena 

• Estetikoak, ekologikoak eta naturalistikoak  

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

Altzusta, Ipiñaburu) 

 

• Herriguneen nortasunaren galera eraikin-tipologia 

berrien ondorioz 

• Landa lurzoruen eta paisaien murrizketa industria eta 

etxebizitza garapenen ondorioz 

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 3.729 Ha 

 

Udalerriak: Areatza, Dima, Zeanuri 

 

Populazioa: 1.170 biztanle inguru. 

 

12%

69%

4%

11%
1%

3% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Goi Arratia, Barazartik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. PU. DIMA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Nekazaritza eta abeltzaintza landazabal atlantikoaren paisaia bukolikoa. Pinuen eta 

belardien mosaikoa da nagusi eta baserriz osatutako auzoak modu orekatuan 

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

berdeak nabarmentzen dira, hostozabalen zuhaixkek urtaroetan zehar dauzkaten 

aldaketekin aberastua. 

 

Naturalak 

Hostozabalen eta haltzadien 

baso mistoa 

Indusi ibaia 

Ilunbeko artadia eta karsta 

 

Antropikoak 

Landa auzoak 

Mahastien laborantzak 

(Iturriotz) 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Ekologikoak, naturalistikoak eta estetikoak 

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

• Nortasun eta kultura elementuak 

• Heterogeneotasuna  

• Nekazaritza, abeltzaintza eta baso-ekoizpena 

• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 

• Herriguneen nortasunaren galera eraikin-tipologia berrien 

ondorioz 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko baso 

birlandaketen areagotzea 
 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 1.970 Ha 
 

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

Zeanuri 
 

Populazioa: 1.515 biztanle inguru 

11%

58%

4%

20%

1% 6% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Erabileren nahasketa Artaunen, Aramotz mendizerraren magalean 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. PU. BASOA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

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

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

landaketengatik, zenbait baso atlantikoen orbanengatik eta gutxi artifizializatu diren 

lurzoruengatik bereizten da. 

 

Naturalak 

Hostozabalen baso mistoen 

orbanak 

Igorreko Unitate Tektonikoa 

Bikotzgane mendia 

 

Antropikoak 

Landa auzo txikiak 

Lekubaso urtegia 

San Migel baseliza 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Homogeneotasuna. Paisaiaren homogeneotasuna aberasten duten baso 

mistoen orbanak 

• Mendietatik ikuspen handia eta barrualdean ikuspen baxua. 

• Baso-ekoizpena 

 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko baso 

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

linea (Gueñes-Itxaso) 

• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 
 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 5.055 Ha 
 

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

Igorre, Lemoa, Zeanuri 
 

Populazioa: 250 biztanle inguru 

9%

81%

5% 4% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Koniferoen landaketen nagusitasuna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. PU. LEMOATXA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

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

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

dira nagusi. 

Unitatearen ezaugarri nagusienetarikoa Eremu Funtzionaleko hainbat lekuetatik 

agertzen duen ikuspen handia da. 

 

Naturalak 

Artadi kantauriarra, hostozabalen 

baso mistoa 

Kareharri azaleratzeak 

 

 

Antropikoak  

Harrobia 

Komunikazio antenak 

Lubakiak 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Ekologikoak eta naturalistikoak 

• Ikuspen nabarmena eta ikusgaitasun potentzial altua 

• Baso-ekoizpena 

• Industria garapenaren sinboloa 

 

• Boroa-Igorre errepide azpiegitura berria 

• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 

• Baso birlandaketen presioa artadi kantauriarraren 

gainean  

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 644 Ha 

 

Udalerriak: Bedia, Lemoa 

 

Populazioa: 35 biztanle inguru 

 

13%

67%

9%

5% 4%
2%

Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Lemoatxa Lemoatik ikusita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1. PU. ARRATIA IBAIA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

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

kokatzen dira. Hauen artean, lurraldearen erabilera ezberdinak agertzen dira 

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

osatutako auzoak). 

 

Naturalak 

Haran-hondoko hariztiak eta 

haltzadiak 

Arratia ibaia 

 

Antropikoak  

Landa auzoak 

Industriguneak  

Arantzazuko ur-jauzia 

Areatzako Multzo Historikoa 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Estetikoak 

• Ikuspen baxua  

• Nortasun eta kultura elementuak 

• Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapena 

• Heterogeneotasuna 

 

• Landa eta baso lurzoruen murrizketa industria eta 

etxebizitza garapenen ondorioz (HAPO eta Igorreko LPP) 

• Baserri tradizionala produkzio-eremua izatetik baserri-

etxebizitza izatera 

• Herri jarraituen sustapena 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 871 Ha 
 

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

Zeanuri 
 

Populazioa: 5.910 biztanle inguru 

 

8%

12%

2%

43%

6%

29%

Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Arratiaren ibar-hondoa Igorren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. PU. IBAIZABAL IBAIA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

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

jarduerez eta era askotariko urbanizazioez osatuta dagoena. 

 

 

Naturalak 

Ibai-ibilguak (Arratia eta Ibaizabal) 

Tupa eta kareharri azaleratzeak 

Haltzadia eta hostozabalen baso 

mistoa 

 

Antropikoak 

Industriguneak  

Harrobiak 

Erromatar zubia 

Zementera 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Ikuspen baxua  

• Nortasun eta kultura elementuak 

• Abeltzaintza,nekazaritza, industria eta baso-ekoizpena 

 

• Etorkizuneko Gueñes-Itxaso goi tentsioko linea 

• Ibai eta errepide ardatzetan zehar herri-jarraiak 

sustatzea 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko 

baso birlandaketen areagotzea 
 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 846 Ha 

 

Udalerriak: Bedia, Igorre, Lemoa 

 

Populazioa: 4.620 biztanle inguru 

 

11%

21%

3%

31%

10%

23%

1% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Bedia Lemoatxatik 



 


