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Astigarragako “Santiagomendi-Landarbaso Korridorearen Paisaiarako Ekintza Plana” 

egiteko proposamena hautatu zen ondorengo ebazpena dela-eta: 

EBAZPENA, 2015eko urriaren 28koa (EHAA 213 zk., 2015eko AZAROAREN 9koa), 

Administrazio eta Lurralde Plangintzako sailburuordearena, Ingurumen eta Lurralde 

Politikako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduan aurrez ikusitako laguntzen 

emakida ebatzi eta argitara ematen duena. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia 

Erkidegoko udalei eta Arabako udalerrien kontzejuei diru-laguntzak emateko deialdia egin 

eta oinarri arautzaileak ezartzen dira, paisaiarako ekintza-planak presta ditzaten. 

Paisaiako natura udalerriko garrantzisuena da eta lurraldea batzen duten 

hauskortasun, adierazgarritasun, eta udalerriaren garrantzia dira bultzada honen atzean 

dauden eragileak eta Paisaiarako Ekintza Planaren bitartez, balioak namarmentzen dituzten 

planifikazio eta ekintzen artikulazioa sustatu nahi dugu.    

Argi dago paisaia natural eta kulturalak oinarrizko elementu direla landa guneen 

izaera ebaluatzerakoan. 

 Paisaiaren Europako Hitzarmenak ezartzen duenez, “Paisaia GUZTION ONGIA da 

eta beraz, guztion zeregina”.  

Paisaien erreserbak beharrezko estrategia gisa lurraldearen lidergotzan eraginkorra 

izateko esfortzua egitea onartu behar du, gizarte, natura eta kulturaren esparruko 

hobekuntzarako progama baten bidez. 

Bestalde, garrantzitsua da herriari paisaia ezberdinetarako sarbidea eta ezagutza 

ahalbidetzea eta hala, erabilera anitzak bultzatzea eta izaera edukagarri eta adierazkorreko 

esperientzia pilotuetan transformatzea. 

0.-AURKEZPENA 
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Horiek horrela, paisaiako interbentzio proposamenek gizarte, kultura eta ekonomia-

dinamika berriak sortzen dituen sistema gisa funtzionatu behar dute lurrandean eta izaera 

berezitua eduki. 

Izaera berezitu horren sentimenduz beteriko mundu bat ebokatzeko gaitasun handia 

aipatu behar da, zeinak ezagutzen hedapena eta sakontzea sustatuko duen.   Hau da, gure 

berezko paisaia kulturala eraikiz.  

Paisaia hori sortzeko komunitatearen parte hartzea ezinbestekoa da, beraz, ez da 

norbanakoan oinarritzen, baizik eta gizarte osoak parte hartzen duen prozesu gisa definitzen 

da. 

Horregatik hasi dugu prosezu ilusionagarri hau, Santiagomendi-Landarbaso 

Korridorearen Paisaiarako Ekintza Planaren erredakzioarekin, eta jendearen parte hartzea 

dugu ardatz paisaiari dagozkien erabakiak hartzerakoan. Horrela, norbanakoak 

ingurumenean eragin handiagoa izango du eta herriaren izaera indartu eta ikustaraztea 

lortuko da; ondorioz, norbanakoa, gizartea eta kultura ere indartu egingo dira. 

Paisaian gizartearen parte-hartze prozesu honek arreta berezia jarriko du, batez 

ere,bi perspektibatan: generoan eta ezintasunen bat duten pertsonetan. 

Emaitza egoki bat lortzeko, mezuak elkarbanatu eta hitz egiteaz gain,gure ingurunea 

hauteman eta balioesteko elkarrizketak sortu behar ditugu. Hori da dokumentu honen azken 

helburua.  

9.orr
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Paisaia lurraldearen dimentsio garrantzitsua da, eta beraz, antolamenduan oinarrizko 

pieza. 

Hori dela-eta, 2009ko uztailaren 21ean, Eusko Jaurlaritzak Paisaiaren Europako 

Hitzarmenarekin bat egitea erabaki zuen.  

Aipaturiko hitzarmenarekin bat egitetik sorturiko konpromezuetariko bat paisaia 

lurralde politiketan sartzea da, eta bide batez, paisaien baloreak kontserbatzea, lurralde 

antolakuntzarako instrumentuen helburu eta baldintza gisa. 

Xede horrekin, 90/2014 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 

lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa publikatu zen. 

Lurralde-antolamenduaren esparruan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko 

bitartekoak identifikatzen ditu dekretuak: hala nola, paisaiaren katalogoak, paisaiaren 

zehaztapenak, Paisaiarako Ekintza Planak, paisaian integratzearen azterlanak eta 

sentsibilizatu, trebatu, ikertu eta laguntzeko neurriak. 

Ondorengo zehaztapenak egitea beharrezkoa da, instrumentu hauei dagokienez: 

❶  Paisaiaren katalogoak eta paisaiaren zehaztapenak. Gaur egun, EAEko 

lurralde historikoetako hiru eremu pilotuetan paisaiaren katalogoak egiten ari dira, baita 

horien zehaztapenak ere. Honako hauek dira: Balmaseda-Zalla (Bizkaia), Laguardia (Araba) 

eta Zarautz-Azpeitia (Gipuzkoa). 

11.orr
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Gaur egunera arte, identifikazio, helburuen zehaztapen eta paisaiarako unitateen 

ezarpeneko faseak burutu dira. 

❷  Santiagomendi-Landarbaso Paisaiarako Ekintza Planari dagokion lurraldea 

ez dago aurretik aipaturiko esperientzia pilotuen barnean. Hala ere, aipatzekoa da, egun, 

Donostialdea eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoa idazteari ekin zaiola, non 

Astigarragako udalerria sartzen den. 

❸  90/2014 DEKRETUA, ekainaren 3koaren arabera, Paisaiaren ekintza-planak 

kudeaketa-bitartekoak dira, eta paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko jardunen eremuan 

egin beharreko ekintzak zehazten dituzte, paisaiaren katalogoetan eta paisaiaren 

zehaztapenetan oinarrituta. 

Aipaturiko dekretuko 6.2 artikuluak dioenez, “Paisaiaren ekintza-planak paisaia 

babestu, kudeatu eta antolatzeko esku-hartzeetarako bitartekoak dira, eta paisaiaren 

katalogoetan identifikatuta eta paisaiaren zehaztapenetan jasota dauden eta paisaiaren 

aldetik interes berezia duten eremuetarako dira.  

Hala ere, 6.2 artikuluaren bukaeran ezartzen denaren arabera, ez da baztertzen “beste 

eremu batzuetan lantzeko aukera”. 

Santiagomendi-Landarbaso Korridorearen Paisaiarako Ekintza Plana artikulu horren 

babespean idatziko da.   

90/2014 DEKRETUAn, ekainaren 3koan, xedatzen den paisaiaren ekintza-planen 

gutxieneko edukia honako hau da: 

a) Diagnostikoa.

b) Lortu nahi diren paisaiaren kalitatearen helburuak.

c) Ekintzen definizioa. Ekintza-programa.

12.orr
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1.  irudia. 90/2014 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, 

kudeatu eta antolatzearen gainekoaren arabera egindako paisaiaren planifikazioaren egituraren eskema. 

 

Santiagomendi-Landarbaso Paisaiarako Ekintza Planak Paisaiaren Europako 

Hitzarmenak zehaztu zuen paisaiaren ikuspegi berria onartzen du. Horren arabera, paisaia 

“lurraldearen edozein zati da, biztanleriak hautematen duen moduan, zeinaren izaera natura 

edota giza faktoreen ekintzaren eta elkarreraginaren emaitza” moduan ulertzen den. 

Definizioa ingurumen eta kultura kezketan oinarritzen da, paisaiaren polisemiari dagozkion 

desadostasunak gainditzeko beharra planteatzen duen motibazio sozialarekin. 
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Santiagomendi-Landarbaso korridorearen paisaia lurralde sekretu batean gizakiak 

burututako ekintzen emaitza da. Errealitate konplexua da, substratu naturalaren 

osagaietatik bertatik, giza ekintzen eta historian zeharko eboluzioaren bidez integratua. 

Horrela, kultura ondare ez-material gisa konfiguratzen da, Astigarragako landa 

komunitateko erabilerak, errepresentazioak, adierazpenak, ezagutzak eta teknikak barne 

hartuz. Belaunaldiz belaunaldi transmititu den kultura ondare ez-material hori etengabe 

birsortzen du komunitateak ingurunearen, naturarekiko interakzioaren, ezagutzen eta 

historiaren arabera, identitate eta jarraitutasun sentimendu sakona sorraraziz biztanleengan, 

kultura aniztasunari bide ematen diona.   

Paisaia kulturalaren barne dagoen komunitatearen sentimendua Astigarragako 

udalerriko beste hainbat eremutara estrapolatu badaiteke ere, garrantzi berezia lortzen du 

Santiagomendi-Landarbaso korridorea izendatu den lurraldeak. 

Santiagomendi-Landarbasoko Paisaiarako Ekintza Plana Astigarraga hegoaldean 

kokatzen da. Ekologikoki interes handiko habitatak eta gipuzkoar landa eremuko paisaiak 

barne hartzen dituen korredorea definitzen du; baita balio handiko eremuak ere, ondare eta 

kulturaren ikuspegitik, dituen arkeologia-aztarnategi, kokaleku etnologiko eta geologia 

interesguneengatik. 

Santiagomendiko mendigunea, Urumearen behe ibilguaren eskuin ertzean kokaturik, 

erliebe gutxiko goraguneen multzoa da. Mendigune hau osatzen duten gailurrak, ondorengo 

hauek dira, Santiagoko ermitakoa (Santiagomendi), Agiñeta, Atxurromendi, Guardiako 

gaina y Malkarra (Elemazalka). Urumeako bailarak tarte horretan mendi ertain, baxuak eta 

hainbat mendixka eta muino ditu. 

1.-AURREKARIAK 
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Santiagomendiko mendigunearen iparraldean korridore natural bat dago, Urumeako 

eta Oiartzungo bailaren artetik pasatzen dena; ekialdean beste korredore bat dago, 

Perurenako Bentan hasi eta Urumea ibaian amaitzen dena (Hernaniko Epele auzoan); eta 

mendebaldean Urumea ibaia dago. 

Historikoki, aurkikuntza arkeologiko anitzeko eremuan kokatzen da Santiagomendi, 

Aiako Harria eta Adarra mendiaren artean. Mendia bera Santiagoko kostako bidetik 

bereizten zen eremuetako batekin erlazionatu izan da. Mendi tontorreko Ermitak jatorri 

prerromanikoa duela diote batzuek.  Santiagora bideko bideetako baten existentziaren 

teoria bere izenetik etortzeaz gain, mendian zehar agerturiko ebidentzia arkeologiko eta 

toponimikoetatik dator. Hala, Alorre eta Zabaleta baserriak esaterako,ospitale eta ostatu 

gisa erabiltzen zirela uste da. Gainera, hori egiaztatzen du XII. mendeko erromes santuaren 

(Santiago) alabastrozko talla zoragarriak, Donostiako Elizbarrutiko Museoan dagoenak. 

Bestalde, fosil aztarnategi garrantzitsuak daude eta bertan hainbat kusku biko, pektinatu eta 

bieirak topa ditzakegu, erromesen maskorren itxurakoak. Horregatik, Santiagomendi izena 

eman zitzaion mendiari.  

Astigarraga, Donostia, Errenteria eta Hernani arteko udalerriaren hegoaldean, 

Landarbaso (Epele) ubidea dago, duen ekologia interes handiagatik (Urumearen KBEren zati 

edo jarraipena izanik), Santiagomendi eta Aiako Harrian dagoen Parke naturalaren arteko 

lotura izan liteke.  

Landarbasok garrantzi berezia du bertako paisaia eta ingurunearen garrantziagatik. 

Astigarragako gune hutsena izateaz gain, ustiapen gutxien izan duen eremua da.  

Ekonomia tradizionaleko baserri batzuekin, Landarbaso eremuko mendi paisaia 

landaredia autoktonoak (hariztiek, soroek eta ur-bazterreko landarediak) osatzen dute. 

Landaredia hori zenbait lekuetan baso aloktonoekin ordezkatua izan da (bereziki eukalipto 

eta pinudi plantazioekin). 

15.orr
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2. irudia- Astigarragako udalerriaren ortoargazkia, Paisaiarako Ekintza Planaren eremuaren kokalekuarekin. 
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3. irudia-Santiagomendi-Landarbaso Korridorearen mapa topografikoa, Paisaiarako Ekintza Planaren zeregina. 
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Paisaiarako Ekintza Planerako eremu hau hautatu da antolakuntza, errestaurazio, eta 

balioa azpimarratzeko ikusi den beharra dela-eta. Izan ere, eremu horrek paisaia-, natura- 

eta kultura- poteltzialtasun handia du eta gainera, “pasabide ekologiko” izaera du, Aiako 

Harriako natura- parkearen lotura izanik, Hernaniko udalerrian.  

Igarobide ekologikoak ekosistema naturalen jarraitutasuna bermatzerakoan rol 

garrantzitsua betetzen duten lurraldeko eremuak dira. Lurraldeko eremu estrategiko horiek 

ingurune naturalaren ikuspuntutik funtzio garrantzitsua betetzen dute, herrien arteko 

elkartrukea ahalbidetzen dutelako eta, beraz, ekosistemen arteko iragazkortasuna 

bermatzen baitute. Kokalekuak eremu estrategikoetako antolakuntza proposamen gisa, 

landaredia eta faunaren ikuspuntutik errealitateko funtzionaltasunari jarraitu behar dio. 

Garapena mugatua geratuko da eremu horietan eta berregituratze eta paisaiaren integrazio 

aproposa bultzatuko da.   

Gainera, topografikoki Santiagomendi mendia bera, Agiñeta eta Atxurromendi 

Astigarragako udalerriko hego-erdialdeko punturik altuenak diren aldetik, paisaia balio 

handia ematen diote ezaugarri horrek. Paisaia potentzialtasun hori nabarmen handitzen da 

bertako kultura ondareak duen garrantziagatik eta geologia intereseko eta eskualde 

intereseko puntuak dituelako. 

Santiagomendiko hirigunearekin duen kontaktuak eremua hiri eta landako aldaketen 

adibide garbi bilakatzen du, non hainbat lurralde eta paisaia arazo gertatzen diren. Muga 

honek lurralderako dakarren irisgarritasun potentzialak mehatxua dakar berarekin hainbat 

baliorentzat. Ondorioz, antolakuntza eta erregulazioa beharrezkoa da.  

Paisaiarako Ekintza Plana proposatu da Astigarragan dauden ondorengo baliabide 

hauen balioa azpimarratu eta horiek zaintzeko: 
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KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

a.- Bertako basoak. Planak arreta berezia eskaini nahi die Astigarragako udalerrian 

dauden harizti eta baso mistoko masei, masa helduenak mantentzen saiatuz eta basoko 

masa gazteenen helduarorako bilakaera zainduz. 

b.- Komunitatearen intereseko habitatak: Habitaten mantentze eta hobekuntza 

proposatzen du planak, udalerrian dauden komunitatearen intereseko habitat mota 

bakoitzaren ekologia- beharrak kontuan hartuz: 

6510. Altuera txikiko sega-larre txiroak. 

4030. Txilardi lehor azidofiloak. 

9260. Gaztainondo zaharrak. 

9120. Pagadi azidofiloak. 

Horrela, habitat horien mantentze eta bilakaera naturala sustatzen duten nekazaritza 

eta abeltzantza erabilerak eta ekintzak sustatuko ditu antolakuntzak, eta, habitat horien 

mantentze eta bilakaera naturala, hala eskatzen dutenean. 

c.- Santiagomendiko Jurasikoa, interes geologikoko puntua. Balio zientifiko, 

didaktiko eta dibulgatiboen kontserbazioa bermatzea du helburu planak.  

d.- Korridore ekologikoen sarea. Astigarraga Aiako Harria parke naturaletik hain 

hurbil egoteak, udal barrutiaren hegoaldeko eremua Euskal Autonomia Erkidegoko 

Korridore Ekologikoen Sarearen guneko indargetze-eremuan sartua egoteak ekarri du 

berarekin. Indargetze eremuei begira, kudeaketa helburu zehatz batzuk ezartzea 

gomendatzen da;hain zuzen ere, honako helburuak lortzen saiatzea: inpaktuak prebenitzea, 

eremu hauek dauden-daudenean mantentzea, eta bidezko bada, berezko landaretza 

berreskuratzea eta nekazaritza,abeltzaintza eta ehizarako probetxamenduen ustiaketa 

iraunkorra egitea. Epele erreka, halaber, lotune gisa interes berezia duen ibai zati izendatu 

da; beraz, aipatutako plangintza horretan, lotune ekologiko gisa betetzen duen zeregin hori 

mantentzen jarraitzea bermatuko da.  
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e.- Ondare historiko arkitektonikoa osatzen duten elementuak (Santiagomendiko 

ermita eta Done Jakue Bideko beste hainbat elementu) eta ondare arkeologikoa osatzen 

dutenak (Igoin-Akola estazio megalitikoa).  

f.- Paisaiaren kalitatea. Santiagomendiko gaina tontor batean dago, eta jende asko 

biltzen duen ingurunetik erraz ikusten da; beraz, eremu honetan paisaiaren kalitatea 

mantentzea izango da helburu nagusienetako bat.  

Aldi berean, Santiagomendi-Landarbaso PEP Astigarragako udalerriko paisaiaren 

unitate esangurantsu  ezberdinen babes eta antolakuntzarako tresna gisa proposatu da. 

Bestalde, Planak landa eta hiriko ertzetan eta paisaiarekiko elementu eta azpiegitura 

diskordanteetan irmoki esku hartu nahi du. 

Zalantzarik gabe, proposamen hau egiaztatzen duen oinarrizko beste 

elementuetariko bat, herritarrak eta bisitariak gozarazteko duen ahalmen handia da, eta 

hezkuntza jardueren euskarri gisa funtzionatzea jasangarritasunerako. 

Azkenik, PEP aukera ona dela aurreikusten da, planifikazioaren lehen unetik bertatik 

honakoak barne hartzeko: berdintasun aukerako mekanismoak, batez ere, sarbideari eta 

emakumeak bere ingurunean duen ahalduntzeari dagokionez, eta ezintasuna duten 

kolektiboen irisgarritasuna. 
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2.-HASIERAKO HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK 
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Santiagomendi-Landarbaso Paisaiarako Ekintza Planak honako helburu hauek lortu 

nahi ditu paisaiari dagokionez:  

a) Natura edo kulturagatik ekintza espezifikoak eta integratzaileak behar dituzten paisaien

balioen kontserbazioa. 

b) Hiri eremuen paisaia-hobekuntza, batez ere, hiriburuetako sarbide eta periferiarena.

c) Landa-ingurunean paisaiak lehengoratzea, mantentzea eta hobetzea.

d) Paisaiak era harmoniko batean antolatzea, populazioarentzat irisgarritasun handiena

duten paisaietan arreta berezia jarriz, baita eremu hiritar eta landatarra nahiz lurtarra eta 

itsastarra kontaktuan jartzen diren eremuetan ere. 

e) Lurraldean egiten diren ekintzen integrazio paisajistikoa, bereziki azpiegiturarenak eta

jarduera ekonomikoenak. 

f) Paisaiari baliabide turistiko- eta ekonomia faktore bereizle- balioa ematea.

g) Paisaiari balioa ematea euskal gizartearen kultura proiekzio gisa eta beraz, bere

identitatearen adierazpena den aldetik. 

h) Leku desberdinen ikuspenari eta elkarren ikuspena bultzatu,  batez ere estuagoak eta

zabalagoak direnei,  paisaia interesa dutenei eta ezohikoak diren edo katalogatuta dauden 

paisaiei. Saihestuko dira, beraz, orokorrean, pantailatzeko teknikak eta ikuspenean eragiten 

duten justifikatu gabeko murrizketak. 

i) Bide kultural tradizionalak balioztatzea irisgarritasun puntu berezi diren aldetik eta

paisaiaren gozamenerako. 

2.1.1- Helburu orokorrak

2.
 
-HAZIERAKO HELBURUAK ETA IRIZPIDEAK 

2.1-Helburu eta irizpideen zehaztapena 
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HELBURUAK 

• Gaur egungo paisaiako berezko ekosistema ezberdinetako landaredia eta fauna zaindu eta kontserbatzea.

• Natura baliabideak balioztatzea iraganaren eta orainaren aberastasun iturri diren aldetik.

• Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasungarriak bermatzea. 

• Baliabide naturalen eta hondakinen kudeaketa arduratsua. 

• Natura eta biodibertsitatea babestea.

• Klima aldaketaren eragina mugatzea.

• Bertako biodibertsitatea kontserbatu eta ahal den neurrian handitzea, fauna iragazkortasuna bultzatuz.

• Landaredia potentzialaren errekuperazioa sustatu eta landaredia autoktonoaren formazioak mantentzen 
laguntzea. 

• Kontserbazio aktiboa eta elementu geologiko, geomorfologiko eta beren intereseko puntuak balioztatzea.

• Urarekin zerikusia duten paisaien aberastasun eta aniztasuna babestea, erabilera eta aprobetxamendua
kontuan hartuz, planifikazioan sare hidrikoen eta  berarekin erlazionaturiko elementuen garrantzia, naturalena 
nahiz artifizialena, kontuan hartuz. 

HELBURUAK 

• Identitate sortzaile gisa kultura eta ondare- baliabideak balioztatzea.

• Lurraldean eta paisaian kultura- intereseko ondasunen integrazioa sustatzea, bereziki pertzepzio aldetik 
esanahi handiagoa duten ondareak kontuan hartuz, beren ingurune bisual, funtzional eta interpretatiboak 
babestu eta antolatuz. 

• Kultura ondarea kontserbatzea, interes historiko, arkitektoniko eta artistikoko higiezinak eta multzo hiritarrak 
barne hartuz. 

• Ingurune historiko eta arkeologikoetako paisaia hobetzea.

2.1.2-Ingurumen- helburu zehatzak

2.1.3.- Kultura, ondare eta izaera helburu zehatzak
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HELBURUAK 

• Ingurune eta gizarte erantzukizuna lortzeko gizarte aldaketa sustatzea, balio, jarrera eta gaitasunak garatzetik 
hasita. 

• Ingurune arazoak faktore fisiko eta biologikoek eragiteaz gain, elementu sozial, ekonomiko, politiko, historiko eta
kulturalek eragiten dituztela ulertzea eta integratzea ezinbestekoa da. 

• Paisaian nahiz ingurugiro arazoetan haur, gazte eta nerabeen parte hartzea sustatzea, paisaia norbanakoaren eta
guztion bizi kalitatearen faktore mugatzailea den aldetik. 

• Erakundeetan eta horien artean antolakuntzarako egiturak eta koordinaziorako mekanismoak ezartzea, 
eskuragarri dauden baliabideak hobetu eta paisaian eragin positiboa duten hobekuntzarako planak martxan jartzea. 

• Paisaiaren hobekuntza eta berrikuntza erraztuko duten segimendu, komunikazio eta ebaluazio mekanismo eta
instrumentuak ezartzea. 

• Ingurumen eta ingurune kontzeptuak gizartea eta ekonomiarekin eta, ondorioz, gizakion jarrerarekin, 
erlazionaturiko sistema baten jatorri eta ondorio gisa zabaltzea. 

• Komunitate osoa parte hartzera animatzea, partehartzailetza eta norbanako zein taldeen konpromezutik hasiz, 
etorkizun posible eta jasangarria lortzeko erronkan aurrera egiteko. 

•Sareko lana eta esperientzia trukaketa sustatzea, etengabeko hobekuntza eta irakaskuntzen helburupean, 
etorkizun jasangarri baterantz egiteko. 

• Espazio eta nekazaritza jarduerak mantentzea, beren dimentsio hirukoitza  (ekonimikoa, kulturala eta
paisajistikoa) kontuan izanik. 

• Baso-, nekazaritza eta abentzantza- eta landa- paisaien mantenimendu, hobetze eta errestaurazioa.

• Paisaia kudeaketarako interesekotzat jotzen diren eremuetan lurzorua eskuratzea, lurzoru- ondare publikoa 
handitzeko. 

• Basoko lurzoruen paisaiak hobetzea eta baita nekazaritza eta abeltzantza ustiapena ere.

• Jarduera ekonomiko nagusienak hartzera bideratutako eremuak, hala nola, industrialdeak,  polo 
energetiko eta eremu logistiko eta komertzialak paisaian integratzea, edo beharrezkoa denean, birgaitzea. 

. 

2.1.4- Helburu sozioekonomiko zehatzak 
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HELBURUAK 

• Hiriguneetako paisaia, periferiak eta hiriguneetarako sarbideak hobetzea, baita elementu, erabilera eta
jarduera degradatzaileak ezabatzea, mugatzea eta trasladatzea ere. 

• Paisaiaren artikulazio armonikoa, kontaktuan dauden eremu edo hiri eta landa-eremuaren arteko ertzei arreta
berezia jarriz. 

• Irizpide eta kalitate helburuak gehitzea hirien zabaltze planifikazioan, aurretik zegoen hiri traman ehun berriak 
integratzen saiatuz, hiriko mugarri eta berezko eszenak eta hiriko ertz berrien kalitatea  mantenduz, hiriko 
paisaiaren eta bere ingurunearen arteko trantsizioa bermatuz.     

• Hiriko paisaiako asentamenduen irudia hobetzea, baita jarduera ekonomikoen eta beren eraikuntzarako 
ahalmena eta inguruko paisaiara integratzea ere. 

HELBURUAK 

• Oinarrizko azpiegituren paisaia integrazioa eta mugikortasuna sustatzea, baita energia eta komunikazioen
eskurapenarekin erlazionaturiko instalazioak ere; topografia naturala, dagoen landaredia eta paisaia 
antolakuntza bisuala paisaia erreferentzia garrantzitsutzat hartuta. 

• Paisaia baliotsuenak ikusteko, interpretatzeko eta gozatzeko sarbide publikoa sustatu eta indartzea ibilbideak 
sortuz eta mugarri nagusiak behatzea ahalbidetuko duten behatokien bidez. 

• Azpiegitura Berdearen erabilera publikoaren elementu egituratzaile gisa ibilbide garrantzitsuenen sare multzo 
bat definitu eta garatzea, espazioa ingurune- balio, balio kultural eta balio- bisual handieneko elementuekin 
konektatzen dutenak. 

• Ibilbideak errekuperatzeko plana diseinatzea oinarrizko premisetatik abiatuta: ingurune naturala ahalik eta
gutxien asaldatu eta paisaiarekin lan egitea, zentzu zabalenean. 

2.1.5.- Hirigune helburu zehatzak 

2.1.6.- Azpiegitura eta ekipamenduei buruzko helburu zehatzak 
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HELBURUAK 

• Berreskuratze- ekintzei edo degradatutako eremuetako paisaia- balio berriak sortzeari lehentasuna eman eta
horiek sustatzea, bereziki, hirietan eta periferian, herrialdeetarako sarbideetan eta orokorrean, lurraldeko 
eremu ikusienetan.  

• Eremu degradatuen, industria-, komertzio- eta azpiegitura jardueren, eta paisaien hobekuntzarako programak 
burutzea, garraio azpiegituretan eta aireko lineari atentzio berezia jarriz. 

• Pixkanaka, nahiz bapatean, edo epe labur eta luzera, paisaia neurri batean edo bestean kaltetzen duten 
ekintza eta prozesuak ebaluatu, kontrolatu eta beste bilakaerarantz orientatzea. 

• Abandonatutako eremuetarako eta erortzear dauden eraikuntza edo instalazioen derrigorrezko 
tratamendurako arauak garatzea. 

HELBURUAK 

•Bisualki desegokiak diren jarduerak identifikatzea, ingurune inpaktura ezarritako ekintzen zerrendan edo 
ekintza desatsegin, kaltegarri eta arriskutsuei eskatutako arautegian sartuz. Paisaiarentzat kaltegarria ez den 
beste kokapen bat sustatzea.  

HELBURUAK 

•Beste baloreen arabera (ondare naturalaren eta kulturalaren kontserbazioa, babes zibila, jabetzarekiko 
errespetua eta abar) ezartzen diren sarbide mugaketek kalterik eragin gabe, paisaia ezberdinetara ahalik eta 
irisgarritasun handiena sustatzea. 

• Iristarritasun eta mugikortasun jasangarria lurraldearen erabilera berriekin lotzea. 

• Planaren diseinu orokorrean generoaren perspektiba barneratzea. 

2.1.9- Aukera- berdintasun helburu zehatzak 

2.1.8- Intrusioei eta elementu diskondanteei buruzko helburu zehatzak 

2.1.7- Espazio eta elementu degradatuei buruzko helburu zehatzak 
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HELBURUAK 

• Herriari bere ondasun kultural eta naturala ezagutzeko aukera eskaintzea eta hori balioztatu eta
kontserbatzerakoan parte hartzea ahalbidetzea. 

• Herriaren memoria eta kultura gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldiei trasmititzea.

• Santiagomendi-Landarbasoko eremu pilotua erabiliz, hezkuntzaren bidez jasangarritasunerantz egitea.

• Beste ezagutza, irakaskuntza eta ekintza arloekiko koordinazio- zubiak zabaldu eta eraikitzea. 

• Ingurunea naturara mugatutako elementu gisa ikusi beharrean, pertsonen eta beraien ingurunearen arteko 
erlazioa barne hartzen duen ikuspegi osoagotzat hartzea; eta hala, prozesu ekologiko, ekonomiko, sozial eta 
kulturalen ezagutza zehatzagoa erraztea. 

• Hezkuntza arautuaren eremua zabaltzea, komunitatearen garapenean jasangarritasuna hezkuntzan
etengabe lantzeko ardatz bihurtu dadin. 

• Inguruneari buruzko hezkuntza prebentzio eta ebazpenerako prozesu gisa ulertzea, kontzeptu oso eta
hezkuntzaren ikuspegi modernoen egokitzapenean oinarrituta. 

• Ezagutza eta irakaskuntzen eraikuntza erraztea, paisaian jarrera jasangarriak sustatzen dituzten bizipenak 
bultzatuz. 

• Santiagomendi-Landarbasoko eremua baliatuz ondare kulturalaren aniztasuna zabaltzea.

2.1.10- Paisaiari buruzko hezkuntza, formazio eta dibulgazioari buruzko helburu zehatzak 
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Kapitulu honetan aurretik aipatutako helburuak aztertu eta hartzen duten lurzoruaren 

hedadura zehazten da (lokala edo udalerri osokoa) baita paisaiarekiko harremanaren jatorria 

ere (zuzena edo zeharkakoa). 

ARLOA 
HELBURUA 

EREMUA 
PAISAIAREKIKO 

HARREMANA  

IN
G

U
R

U
N

E
A

 

Partziala Totala Zuzena Zeharkakoa 

• Gaur egungo paisaiako berezko ekosistema ezberdinetako 
landaredia eta fauna zaindu eta kontserbatzea. 

• Natura baliabideak balioztatzea iraganaren eta orainaren 
aberastasun iturri diren aldetik. 

• Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasungarriak bermatzea.

• Baliabide naturalen eta hondakinen kudeaketa arduratsua.

• Natura eta biodibertsitatea babestea.

• Klima aldaketaren eragina mugatzea.

• Bertako biodibertsitatea kontserbatu eta ahal den neurrian
handitzea, fauna iragazkortasuna bultzatuz. 

• Landaredia potentzialaren errekuperazioa sustatu eta landaredia
autoktonoaren formazioak mantentzen laguntzea. 

• Kontserbazioa aktiboa eta elementu geologiko, geomorfologiko eta
beren intereseko puntuak balioztatzea. 

• Urarekin zerikusia duten paisaien aberastasun eta aniztasuna
babestea, erabilera eta aprobetxamendua kontuan hartuz, 
planifikazioan sare hidrikoen eta  berarekin erlazionaturiko 
elementuen garrantzia, naturalena nahiz artifizialena, kontuan hartuz. 

2.-HASIERAKO HELBURU ETA IRIZPIDEAK 

2.2-Helburuen ezaugarriak beren lurrazaleko eremuaren eta paisaiarekiko 

harremanaren arabera 

2.2.1- Ingurumenekoak
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ARLOA 
HELBURUAK 

EREMUA 
PAISAIAREKIKO 

HARREMANA 

K
U

L
T

U
R

A
 E

T
A

 O
N

D
A

R
E

A
 Partziala Erabatekoa Zuzena Zeharkakoa 

• Identitate sortzaile gisa kultura eta ondare- baliabideak 
balioztatzea. 

• Lurraldean eta paisaian kultura- intereseko ondasunen
integrazioa sustatzea, bereziki pertzepzio esanahi handiagoa 
duten ondareak kontuan hartuz, beren ingurene bisual, 
funtzional eta interpretatiboak babestu eta antolatuz. 

• Kultura ondarea kontserbatzea, interes historiko, arkitektoniko 
eta artistikoko higiezinak eta multzo hiritarrak barne hartuz. 

• Ingurune historiko eta arkeologikoetako paisaia hobetzea.

ARLOA 
HELBURUAK 

EREMUA 
PAISAIAREKIKO 

HARREMANA 

S
O

Z
IO

E
K

O
N

O
M

IA
 E

T
A

 P
A

R
T

E
 H

A
R

T
Z

E
A

 

Partziala Erabatekoa Zuzena Zeharkakoa 

• Ingurune eta gizarte erantzukizuna lortzeko gizarte aldaketa
sustatzea balio, jarrera eta gaitasunak garatzetik hasita. 

• Ingurune arazoak faktore fisiko eta biologikoek eragiteaz gain, 
elementu sozial, ekonomiko politiko historiko eta kulturalek 
eragiten dituztela ulertzea ezinbestekoa da. 

• Paisaian nahiz ingurugiro arazoetan haur, gazte eta nerabeen
parte hartzea sustatzea, paisaia norbanakoaren eta guztion bizi 
kalitatearen faktore mugatzailea den aldetik. 

•Erakundeetan eta horien artean antolakuntzarako egiturak eta
koordinaziorako mekanismoak ezartzea, eskuragarri dauden 
baliabideak hobetu eta paisaian eragin positiboa duten 
hobekuntzarako planak martxan jartzea. 

• Paisaiaren hobekuntza eta berrikuntza erraztuko duten 
segimendu, komunikazio eta ebaluazio mekanismo eta 
instrumentuak ezartzea. 

• Ingurumen eta ingurune kontzeptuak gizartea eta
ekonomiarekin - eta, ondorioz, gizakion jarrerarekin- 
erlazionaturiko sistema baten jatorri eta ondorio gisa zabaldu. 

2.2.2- Ondasun eta izaerari buruzkoak

2.2.3- Sozioekonomikoak
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• Komunitate osoa parte hartzera animatu, partehartzailetza eta
norbanako zein taldeen konpromezutik hasiz, etorkizun posible 
eta jasangarria lortzeko erronkan aurrera egiteko. 

• Sareko lana eta esperientzia trukaketa sustatzea, etengabeko 
hobekuntza eta irakaskuntzen helburupean, etorkizun jasangarri 
baterantz egiteko.  

• Espazio eta nekazaritza jarduerak mantentzea, beren 
dimentsio hirukoitza –ekonimikoa, kulturala eta paisajistikoa- 
kontuan izanik.  

• Baso-, nekazaritza eta abentzantza- eta landa- paisaien
mantenimendu, hobetze eta errestaurazioa. 

• Paisaia gestiorako interesekotzat jotzen diren eremuetan
lurzorua eskuratzea lurzoru- ondare publikoa handitzeko. 

• Basoko lurzoruen paisaiak hobetzea eta baita nekazaritza eta
abeltzantza ustiapena ere. 

• Jarduera ekonomiko nagusienak hartzera bideratutako 
eremuak, hala nola, industrialdeak,  polo energetiko eta eremu 
logistiko eta komertzialak paisaian integratzea, edo beharrezkoa 
denean, birgaitzea. 

ARLOA 
HELBURUAK 

EREMUA 
PAISAIAREKIKO 

HARREMANA 

N
U

K
L

E
O

 E
T

A
 S

A
K

A
B

A
N

A
T

U
T

A
K

O
 

P
O

P
U

L
A

K
E

T
A

 

Patziala Erabatekoa Zuzena Zeharkakoa 

• Hiriguneetako paisaia, periferiak eta hiriguneetarako sarbideak 
hobetzea, baita elementu, erabilera eta jarduera degradatzaileak 
ezabatzea, mugatzea eta trasladatzea ere. 

• Paisaiaren artikulazio armonikoa, kontaktuan dauden eremu 
edo hiri eta landa-eremuaren arteko ertzei arreta berezia jarriz. 

• Irizpide eta kalitate helburuak gehitzea hirien zabaltze 
planifikazioan, aurretik zegoen hiri traman ehun berriak 
integratzen saiatuz, hiriko mugarri eta berezko eszenak eta 
hiriko ertz berrien kalitatea  mantenduz, eta hiriko paisaiaren eta 
bere ingurunearen arteko trantsizioa bermatuz.   

• Hiriko paisaiako asentamenduen irudia hobetzea, baita
jarduera ekonomikoen eta beren ekaikuntzarako ahalmena eta 
inguruko paisaiara integratzea ere. 

2.2.4- Hiriguneei buruzkoak
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Partziala Erabatekoa Zuzena Zeharkakoa 

• Oinarrizko azpiegituren paisaia integrazioa eta mugikortasuna
sustatzea, baita energia eta komunikazioen eskurapenarekin 
erlazionaturiko instalazioak ere; paisaia erreferentzia 
garrantzitsutzat hartuta topografia naturala, dagoen landaredia 
eta paisaia ankolakuntza bisuala. 

• Paisaia baliotsuenak ikusteko, interpretatzeko eta gozatzeko 
sarbide publikoa sustatu eta indartzea ibilbideak sortuz eta 
mugarri nagusiak behatzea ahalbidetuko duten behatokien 
bidez. 

• Azpiegitura Berdearen erabilera publikoaren elementu 
egituratzaile gisa ibilbide garrantzitsuenen sare multzo bat 
definitu eta garatzea, espazioa ingurune- balio, balio kultural eta 
balio- bisual handieneko elementuekin konektatzen dutenak. 

• Ibilbideak errekuperatzeko plana diseinatzea oinarrizko 
premisetatik abiatuta: ingurune naturala ahalik eta gutxien 
asaldatu eta paisaiarekin lan egin, bere zentzu zabalean. 
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Patzialal Erabatekoa Zuzena Zeharkakoa 

• Berreskuratze- ekintzei edo degradatutako eremuetako 
paisaia- balio berriak sortzeari lehentasuna eman eta horiek 
sustatzea, bereziki, hirietan eta periferian, herrialdeetarako 
sarbideetan eta orokorrean, lurraldeko eremu ikusienetan. 

• Eremu degradatuen, industria-, komertzio- eta azpiegitura
jardueren, eta paisaia hobekuntzarako programak burutzea, 
garraio azpiegituretan atentzio berezia jarriz eta aireko lineari. 

• Pixkanaka, nahiz bapatean, edo epe labur eta luzera paisaia
neurri batean edo bestean kaltetzen duten ekintza eta prozesuak 
ebaluatu, kontrolatu eta beste bilakaerarantz orientatzea. 

2.2.5- Azpiegitura eta ekipamenduei buruzkoak

2.2.6- Eremu eta elementu degradatuei buruzkoak
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• Abandonatutako eremuetarako eta erortzear dauden
eraikuntza edo instalazioen derrigorrezko tratamendurako 
arauak garatzea. 
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 Partziala Erabatekoa Zuzena Zeharkakoa 

• Bisualki desegokiak diren jarduerak identifikatzea, ingurune 
inpaktura ezarritako ekintzen zerrendan edo ekintza desatsegin, 
kaltegarri eta arriskutsuei eskatutako arautegian sartuz. 
Paisaiarentzat kaltegarria ez den beste kokapen bat sustatzea. 
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Patziala Erabatekoa Zuzena Zeharkakoa 

• Beste baloreen arabera (ondare naturalaren eta kulturalaren 
kontserbazioa, babes zibila, jabetzarekiko errespetua eta abar) 
ezartzen diren sarbide mugaketek kalterik eragin gabe, paisaia 
ezberdinetara ahalik eta irisgarritasun handiena sustatzea. 

• Iristarritasun eta mugikortasun jasangarria lurraldearen 
erabilera berriekin lotzea. 

• Planaren diseinu orokorrean generoaren perspektiba
barneratzea. 

2.2.8- Aukera-berdintasun helburu zehatzak

2.2.7- Paisaiako intrusio eta elementu diskordanteei buruzkoak
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Partziala Erabatekoa Zuzena Zeharkakoa 

• Herriari bere ondasun kultural eta naturala ezagutzeko aukera
eskaintzea eta hori balioztatu eta kontserbatzerakoan parte 
hartzea ahalbidetzea.  

• Herriaren memoria eta kultura gaur egungo eta etorkizuneko 
belaunaldiei trasmititzea. 

• Santiagomendi-Landarbasoko eremu pilotua erabiliz 
hezkuntzaren bidez jasangarritasunerantz egitea. 

• Beste ezagutza, irakaskuntza eta ekintza arloekiko 
koordinazio- zubiak zabaldu eta eraikitzea. 

• Ingurunea naturara mugatutako elementu gisa ikusi beharrean, 
pertsonen eta beraien ingurunearen arteko erlazioa barne 
hartzen duen ikuspegi osoagotzat hartuzea eta hala, prozesu 
ekologiko, ekonomiko, sozial eta kulturalen ezagutza 
zehatzagoa erraztea. 

• Hezkuntza arautuaren eremua zabaltzea, komunitatearen
garapenean jasangarritasuna hezkuntzan etengabe lantzeko 
ardatz bihurtu dadin. 

• Inguruneari buruzko hezkuntza prebentzio eta ebazpenerako 
prozesu gisa ulertzea, kontzeptu oso eta hezkuntzaren ikuspegi 
modernoen egokitzapenean oinarrituta. 

• Ezagutza eta irakaskuntzen eraikuntza erraztea, paisaian
jarrera jasangarriak sustatzen dituzten bizipenak bultzatuz. 

• Santiagomendi-Landarbaso ingurunearen ondare kulturalaren 
aniztasuna zabaltzea. 

2.2.9- Paisaiako hezkuntza, formazio eta dibulgazioari buruzko helburu zehatzak
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3.- DIAGNOSTIKO TEKNIKOA 
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Ondorengo atala bi zatitan banatzen da: identifikatzea eta interpretatzea. 

IDENTIFIKATZEA 

Identifikatzeak esan nahi du esparru geografikoa zehaztea, lekutzea, antolakuntza 

espaziala deskribatzea (elementu eta faktore egituratzaileak, eta horien arteko erlazioak) 

eta esparru hori mugatzea. 

Horretarako, honako elementu hauek hartuko dira kontuan: 

Ingurune fisikoa osatzen duten elementuak. Dimentsio biofisikoa 

- Geologia, topografia, erliebearen formak. 

- Klima. 

- Hidrologia. 

- Biodibertsitatea: lurzorura, flora, landaretza, fauna eta paisaiaren ekologia. 

- Natura baliabideak:badaudenak eta egon litezkeenak. Baliabide motak eta 

banaketa (geologikoak, hidrikoak, landarekoak eta basokoak, fauna arlokoak, 

zinegetikoak eta abar). 

Ekintza antropikoa osatzen duten elementuak. Dimentsio sozio-ekonomikoa 

3.
 
- DIAGNOSTIKO TEKNIKOA

3 .1.-Paisaiaren osagai objetiboa 

3.1.1 Erabilitako metodologia
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- Unean uneko natur baliabideen (meategi, baso, nekazaritza eta abarrekoen) 

erabilera eta aprobetxamendua identifikatzea, gaur egungoak nahiz iraganekoak. 

- Jarduera sozioekonomikoak, bai ekoizpenekoak eta bai jai eta ospakizun arlokoak. 

- Biziguneak, asentamenduak eta izaera ezberdineko eraikinak; eraikin eta instalazio 

motak eta horien banaketa espaziala.Elementu horien kokalekua baldintzatzen 

duten faktoreen azterketa, eta eraikitako elementu ezberdinen arteko erlazioa. 

- Elementu isolatuak eta garatutako jarduerekin zerikusia duten azpiegiturak 

(ekonomikoak, sozialak, sinbolikoak). 

- Gaur egungo eta iraganeko komunikazio bideak, eta beren arteko harremana. 

- Alderdi sozialak, ukiezinak eta ez-materialak: errituak, tradizioak eta abar. 

- Paisaia- elementuen integrazioa: paisaiaren antolaketa eta izaera. 

Interpretazio- elementuak. Pertzepziozko dimentsioa 

- Pertzepzio historikoa dokumentuen, ikerlarien eta bidaiarien testigantzen, 

literaturaren, pinturaren edota argazkien bitartez. 

- Paisaiaren pertzepziozko antolakuntza eta potentzialtasuna (mugarriak, 

begiratokiak, paisaia eta ondare intereseko ibilbideak, ...). 

- Lekuaren zentzuari eta identitateari buruzko oharpenak. 
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KLIMA, GEOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

HIDROLOGIA

LURZORUAK

LANDARETZA

FAUNA 
HABITATAK

LURZORU 
ERABILERAK

HIRI-
FINKAPENAK

Ingurune abiotikoa

Ingurune biotikoa

Ingurune soziala

Izaeraren osagaiak 
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Administrazio dimentsioa. 

- Lurraldearen planifikatzaileak eta kudeatzaileak. 

- Intereseko talde bereziak. 

INTERPRETATZEA 

Interpretazio faseak ondorengoa dakar berarekin: 

-Kultur paisaiaren izaera egituratzen duten eta paisaia horren balioak eta 

berezitasuna zehazten duten funtsezko elementuak identifikatzea. Elementu horien arteko 

erlazioa eta mendekotasunak.  

-Garrantzizkoak ez diren, edo itxuraldatzen duten edo oldarkorrak diren elementuak, 

eta paisaiaren osotasuna aldatzen duten edo alda dezaketen, eta paisaia ezereztu edo honda 

ditzaketen alderdi kaltegarriak eta mehatxuak identifikatzea, izan lezaketen eragina 

ebaluatuz. 

- Paisaiaren egituran eta lurraldean paisaia hautemateko eran gertatu diren 

aldaketarik garrantzizkoenetan eragin erabakigarria izan duten prozesu edota gertaera 

historikoak identifikatzea: paisaiaren izaera diakronikoko ikuspegia. 

- Beste kultur ondasun batzuekin duen erlazioa. 

- Egoera juridikoa. Legez onartuta dagoen, figura espezifikorik badagoen eta, zehazki, 

Kultur Intereseko Ondasun gisa izendatua dagoen, edo Munduko Ondare Zerrendan, edota 

natur izaerako beste babes motaren batean –BIL, KBE, HBBE...– sartua dagoen. Jabetzari 

buruzko datuak eta berorrekin zerikusia duten eta indarrean dauden legezko arauak; esate 

baterako, hirigintza arauak eta lurraldea antolatzekoak. 

- Politika sektorialak eta inplikatutako eragileak. 

- Paisaiaren izaera hobekien irudikatzen duten alderdi edo elementuak identifikatzea, 

dituen iraunkortasunak eta martxan dauden eraldaketak bezalaxe; eta, horiek guztiak zein 

neurritan har daitezkeen erreferentziatzat paisaiaren etorkizuneko zaintza, antolamendua 

eta eraldaketak bermatzeko. 
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Santiagomendi-Landarbasoko Paisaiarako Ekintza Plana Astigarragako udalerriaren 

hegoaldean kokaturik dago eta ondorengoak barne hartzen dituen korridorea definitzen du: 

ekologia interes handiko habitatak, landa eremu gipuzkoarreko paisaia tipikoak, nahiz 

kultura ondare balio handiko eremuak, aztarnategi arkeologiko, enklabe etnologiko eta 

interes geologikoko puntuengatik. 

Santiagomendiko mendigunea, Urumearen behe-ibilguaren eskuin ibaiertzean 

kokatuta dago; erliebe gutxiko goraguneen multzoa da. Mendigunea osatzen duten tontor 

nagusiak honakoak dira: Santiagoko ermitakoaz gain (Santiagomendi), Agiñeta, 

Atxurromendi, Guardiako gaina eta Malkarra (Elemazalka). Urumeako bailarak zati honetan 

mendi ertain-altuak ditu, hainbat mendixka eta muinoekin.  

3.1.2.1. Topografia eta maldak 

Morfologikoki, aztertu den inguruneko paisaiak egitura alomatua du, 

Santiagomendiko gunetik malda nabariak dira mendiaren puntu goreneraino eta ermita 

dagoen lekuraino, baita Landarbaso aldera ere. Eremuak 80 metrotik 250 metrorainoko 

altuera du, muino eta malda handiko hainbat eremuz osaturiko paisaia eraikiz, tartean 

bailara eremuak tartekatuz; Landarbaso, kasu. Atxikitako irudian kurben mailak adierazten 

dira, planaren eremuaren eredu digitalean. 

3.1.2 Paisaiako elementuen identifikazioa
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Erliebeak eragin handia du paisaiaren pertzepzioan. Osagai horren baitan finkatu eta 

garatzen dira gainerako osagaiak, eta bertan gertatzen diren prozesu gehienak 

baldintzatzen ditu. Horregatik, paisaiaren funtzionamendua ulertzeko ezinbestekoa da. 

Topografiak behatzailearen kokapenaren arabera ikuspegi ezberdinak lortzeko aukeran, 

ekintzak ezkutatu edo nabarmentzeko aukeretan eta espazio harremanetan eragina du.  

Planaren esparruko malda handieneko behatokia apur bat mugitzeak aldaketa 

nabarmenak ekarriko ditu zabaltasun eta paisaia pertzepzioaren nolakotasunean.  Gainera, 

aldakuntza bisual hau altitude, orientazio, malda, litologia, landaredia mota, aniztasun 

topografiko eta horiekin erlazionatutako prozesuekin loturik dago.  

Eremu lauenetan, aldiz, erliebeak homogeneotasuna mantentzen du, soilik paisaiako beste 

zenbait osagarrik hausten dutena, lehen begiratu hutsean ezin antzeman daitezkeen lurralde 

eragileen parte hartzeagatik edota perturbazio natural edo artifizialengatik. 

(IKUS 001. MAPA  MALDAK) 

3.1.2.2. Geologia eta geomorfologia 

Paisaiaren berezko osagaiak dira, hasiera batean, paisaiaren jatorrizko eraketa 

orokorra erabakitzen duten lurralde-alderdiak. Osagai geomorfologikoek paisaiaren 

aniztasun kromatikoa eta paisaiaren ehundurak zehazten dituzte, aldameneko eremuekin 

dituen kontrasteak bezalaxe. Ezaugarri litologiko eta geologikoek, berriz, paisaiaren 

koloreak, eiteak, ehundurak, lerroak eta eskalak zehazten dituzte. 

Eskualdeko geologiari dagokionez, Astigarragako udalerria Pirineoen mendebaldean 

amaitzen da, eusko-kantauriar arroaren barnean, zehazki, Euskal Arkua izeneko eremuan, 

Cinco Villas-eko mendigune paleozoikoa barne hartuz.  

Paleozoiko eta Behe- Eozenoaren arteko garaikoak dira (kuaternarioa kontuan izan 

gabe) eremu horretan sortzen diren materialak, batez ere, Zenozoikoko (Post Eozenoa) 

alpetar tolesdureko hainbat fasek eraginda.  
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Litoestratigrafikoki, Astigarragako udalerrian agertu diren materialak Triasiko eta Goi 

Kretazeo artekoak dira, Urumearekin erlazionatutako depositu kuaternarioak kontuan izan 

gabe. Horien disposizio estrukturalak izaera estrukturaleko multzo batean sartzea ekarri du: 

Donostiako unitatea, autoktono erlatiboa osatzen duena.  

Triasikoa Keuper faziean: Azterketarako eremuan buztin abigarratuen fazie tipikoa 

aurkitzen dugu, igeltsudun tartekatze bakanekin.  

Buztin koloreaniztunak eta igeltsuak. Kolore gorrixka, berde eta okreko buztin 

koloreaniztunez osatzen da nagusiki barrutia eta limolita mikazeo bertsikolore maila finak, 

ebaporita mailak (nagusiki igeltsua) eta arrail tektonikoen ertzak tartekatzen dituzte; 

material horien plastikotasunak egitura halozinetikoak eratuz erraz migratzea ahalbidetzen 

du. Fazie buztintsua ez da ia inoiz agertzen, fondo lauak osatuz topatzen baitugu bailara eta 

errekastoetan, nahiko estaldura handiekin.  

Behe-Liasa eta Lias kareharritsu- dolomitikoa. Santiagomendiko eskama 

tekonikoaren oinarrian aurkitzen dira azaleratze hoberenak. Horiek ebaketa eredu gisa 

baliatu daitezke eta ondorengo termino litologikoak behatu daitezke:  

Karniolak. Bretxa sinsedimentarioak dira eta gehienera jota dezimetro batzuk dituzten ertz 

borobilduko harri- koskorrez osatuta daude. Litologiari dagokionez, kareharriak eta 

dolomiak dira eta matrizea kareduna da. Ehundurari dagokionez, ortobretxak nahiz 

parabretxak dira. Hauts- itxurako materialak dira, grisak eta arrosak. Igeltsua (karniolak) 

disolbatuta sortutako zulo zentimetriko amigdaloideak dituzte, eta baita forma irregularreko 

buztin-zati berdexkak ere. Bretxa horiek serieko estratuen artean metatutako gatz- 

geruzatxoak disolbatzearen ondorioz sortu zirela uste da (kolapso-bretxak). 

Kareharri grisak, kareharri tuparrizaleak eta karniolen ebaketak. Leku mistoa da, 

kareharri gris ilun zertxobait dolomitiko, kareharri tuparrizaleak eta karniola nahiz dolomia 

laminatuen ebaketa finak; 0,2 eta 0,5 metro arteko potentziak tartekatzen dituztena 

bankuetan. 

Kareharri dolomitikoak eta kareharri gris geruzatuak. Kareharri grisak, dolomitikoak eta 

dolomia txuri geruzatuak dira, banku dezimetrikoetan estratifikatuak. Santiagomendiko 

ziman, ermitaren ondoan, ammonite zatiak identifikatu ziren Domeriense garaikoak. 

Potentzia handiena 80 eta  90 metro artekoa da talde osoarentzat. Otzazulueta baserrian 
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arroka bolkanoklastikoen maila fin bat (2 m) azaleratzen da, Lias kareharri-dolomitikoko 

oinarriari loturik. Mikrobretxa eta konglomeratu bolkanikoak dira. Ertzak arroka bolkanikoen 

zatiak dira, nagusiki (laba afanitikoak). Matrizea burdinezkoa da, horregatik dago jada 

alboratutako mehatze txiki bat.  

Lias tupatsua 

Tuparri grisak, oro har masiboak. Tuparri gris urdinxkek osatutako fazie tipikoa da. Geruza 

zentimetrikoak osatzen dituzte, erregularrak nahiz nodularrak, eta kareharri tupatsuen, 

kareharri lohitsu grisen eta margo-kareharrien banku dezimetrikoekin tartekatuta egoten 

dira. Materialok alteratuta egoten dira sarritan, eta halakoetan itxura buztintsua izaten dute 

eta arre- horixkak edo gorrixkak izaten dira. Banku gogorretan tamaina handiko amonite, 

belemnite eta pektonidoak egon ohi dira. Behaketa- puntu onenak Santiagomendiko 

gailurreko eremuetan kokatzen dira. 

Kareharri tupatsu eta margo-kareharri geruzatuak. Irtengune txikiak osatzen dituzte 

aurreko atalean deskribatu diren material tupatsuen baitan. Kareharri mikritiko gris ilun-

beltzek osatuta daude, eta masiboak dira edo xaflatuak daude, banku metrikotan. Askotan 

aldaketak jasaten dituzte eta orduan, buztin itxura izaten dute eta tonalitate marroi horixkak. 

Banku gogorretan belemniteak, amoniteak, lamelibrankioak eta brakiopodoak ohikoak 

izaten dira. Santiagoko ermitaren inguruan topatzen dugu behaketarako punturik onena. 

Flysch Goi Kretazeo 

Astigarragako udalerri osoan zehar zabaltzen da, bertako azaleraren gehiengoa 

osatuz. Gaingiroki, bi zati bereizten dira: Batetik, “Flysch karetsua” deitu diogun beheko 

zatia eta bestetik, izaera turbiditikoko “Flysch detritiko- kalkareoa” deitzen duguna. 

Flysch kareduna: Ezaugarri multzo nahiko homogeneoak ditu, zerrenda kontinuo 

batean jarraitu ahal direnak.  

Tuparri gris ilun eskistotsuak, kareharri karetsuen tartekatzeak. “Flysch” kareduneko 

litologia nagusia tuparri eta margo-kareharri gris ilun- beltzek osatutakoa da. Masiboak dira, 

oro har, baina batez beste 60 zentimetroko bankuetan geruzatuta ere agertu daitezke. 

Materialok oso eskistotsuak dira eta pirita apur bat dute, barreiatuta. Tarteka kareharri 
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buztintsuzko bankuak daude tartekatuta, gutxi- asko lodiak, eta horiexek adierazten dute 

geruzapena, hain zuzen. Azalean kolore gris argia eta zuri lurkara dira nagusi; ondorioz, gida- 

estratu ona da.   

Flysch detritiko kareduna Flysh kareduna izeneko multzo tupatsuaren sabaian flysch 

detritiko- kareduna dugu. Astigarragako eremu garrantzitsuena osatzen du. Kareharri 

hareatsuen, tuparrien eta hareharri geruzatuen tartekatzea da, banku zentimetrikoetatik 

dezimetrikoetara bitartekoa.   

Tuparri eta kareharri hareatsuen txandakatzea. Flysch detritiko kareduneko litologia 

nagusia da. Tuparri eta lutita 

karedunak dira, batik bat. Arroka lohitsuak dira, gris ilunak zehar-ebaki berrian, eta banku 

zentimetriko-dezimetrikoak osatzen dituzte. Tartekatuta pikor fin-oso fineko kareharri 

hareatsuak eta hareharri karedunak daude, 5-20 zentimetroko bankuetan geruzatuta. 

Noizbehinka kareharri mikritikoen geruza zentimetriko-dezimetrikoak ere badaude 

tartekatuta. 

(IKUS 002. MAPA  LITOLOGIA) 
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Ikuspuntu TEKTONIKOtik, Astigarragako udalerria eskualdeko egituren aldaketatik 

gertu kokatzen da, Euskal Arkua izenekotik. 

Astigarragako ezaugarri geologiko, topografiko eta klimatikoen sintesiak 

lurraldearen lehenengo banaketa egitea ahalbidetzen digu Sistema morfodinamikoetan. 

Horiek, aldi berean, maila baxuagoko unitatateen azpimultzoetan banatuta daude. Unitate 

Fisiografiko izena hartzen dute, ingurunea osatzen duten beste ezaugarri batzuen arabera: 

geomorfologia, prozesu aktiboak, lurrak eta landaredia/erabilerak.  

PEParen eremuan identifikatutako sistema morfodinamikoak honako hauek dira: 

-Sistema karstikoa 
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-Mazela sistema (mendixkak, muinoak, mendiak) 

-Ibai- sistema 

SISTEMA KARSTIKOA: Sistema morfodinamiko honetan oso argi ikus daiteke sustratu 

geologikoaren eta eragiten dioten prozesuen eta ondorioz sortzen diren formen artean 

ezartzen den harremana. Disoluzio prozesua da sistema hau hobekien definitzen duen 

irizpide edo aldaera. Prozesu horrek normalean sustratuaren materialei eragiten die, nahiz 

eta beti karbonatatuak ez izan.  

Lapiazak: Ezaugarri hau oso hedaturik dago Santiagomendin eta arroka kalizetan uraren 

iragazketan du jatorria, sortzen dituzten pitzadurengatik. Azkenean, gandorrak, ildaska eta  

pinakuluak sortzen dira. Ia mendigune osoan zehar lapiazak estaldura jarraitu batekin ageri dira 

eta ez dira arrokak azaleratzen.  

Mendigune karbonatatuen gorengo eremuan, arroka kalizaren estaldura gabezia edo, are 

gehiago, erabateko hutsunea dago. Horrek irtengune arrokatsuak sortzen ditu; Astigarragako 

paisaiaren ezaugarri garrantzitsua da banaketa irregularrarekin: Astigarragako paisaiako 

ezaugarri garrantzitsua osatzen du.  

Ingurumen-arazoak 

Sistema karstikoari lotutako ingurumen-arazoak bi eratakoak dira: batetik, sistemaren 

dinamikaren eta bilakaeraren ondoriozko arazoak daude; eta,bestetik, gizakiak sistema 

honetan egin ditzakeen jardueren ondoriozkoak. Lehenengoak (ingurumen-arazo naturalak) 

sisteman gertatzen diren prozesuen (disoluzioaren, kolapsoen, eta abarren) ondorio zuzena 

dira, eta uraren infiltrazioak eta lurpeko zirkulazioak eragiten ditu. Ingurumen-arazo 

naturalak honela sailka daitezke:  

1) Geomekanikoak: Gizakiak egindako azpiegituretan eta eraikinetan arazoak eragin

ditzaketen prozesuak dira. Honako hauek azpimarra daitezke: 

Subsidentzia: Lurzoruak behera egitea, motel eta pixkanaka. Material karstifikatuen gainean 

lodiera handiko metakinak daudenean gertatu ohi da. 

Kolapsoa: Lursail bat bat-batean hondoratzea. Kolapsoaren ondorioz hondoratze-dolinak eta 

barrunbeak eratu ohi dira. 

46.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

Asentu diferenziala: estalita dauden lapiazetan gertatu ohi da, karbonatozko materialek 

(kareharriek eta dolomiek) eta kaltziogabetze-buztinen metakinek karga- ahalmen desberdina 

dutelako.  

Blokeen erorketa eta irristatzea: Leku jakin batzuetan bakarrik gertatzen den fenomenoa da, 

baina oso arriskutsua da. Irtengune arrokatsuak zartatzen direnean hainbat tamainatako 

arroka zatiak sortzen dira (batzuetan, bloke handiak). Leku jakin batzuetan bakarrik 

ezegonkortzen eta erortzen dira zati horiek, baina oso arriskutsua izan daiteke. 

2) Hidrogeologiko- hidrologikoak: Karbonatozko arroken ezaugarri geologikoek lurpeko

uren zirkulazioa errazten dute. Hala, barrunbe-sare bat garatzen bada, edo ura eremu jakin 

batzuetan metatzen bada, akuifero handiak sor daitezke. Sakonuneen hondoko material 

buztintsuek infiltrazio-ahalmen txikia dute, eta, ondorioz, noizbehinka putzuz betetzen dira 

eremu horiek.  

3) Antropikoak: Gizakiak sistema karstikoaren dinamikari eragiten dionean hainbat arazo

agertzen dira, giza jardueraren ondorioz. Honako hauek dira esanguratsuenak: 

Akuiferoen kutsadura. Arazo handienetariko bat da, akuifero karstikoek arazketa ahalmen 

txikia dutelako eta kutsatzaileak bizkor zabaltzen direlako. Akuiferoen kutsaduraren arrazoi 

nagusiak leizeetan eta dolinetan kontrolik gabe egindako hondakin solidoen eta likidoen 

isurketak dira. 

Paisaiaren gaineko eragina eta topografiaren bat-bateko aldaketak, batez ere harrobietan. 

Erauzketa-jarduerek baso-soiltzea eragiten dute hasteko eta behin, eta ustiapen-fasean eta 

ustiapena bertan behera utzi ondoren, berriz, topografiaren bat-bateko aldaketak eta 

paisaiaren degradazioa.Paisaiako inpaktuek eta topografiaren bat-bateko aldaketak bereziki 

harrobietako ustiapenetan. Erauzketak ustiapen lekuko deforestazioa eragiten du eta azkenik, 

paisaiaren degradazio nabarmena gertatzen da, topografian bat-bateko aldaketak eraginez 

aprobetxamendu eta ondorengo abandonu aldian zehar.  

MENDI HEGALEN SISTEMA: Isurialde guztiak eta horietako tontorrak sistema bakartzat har 

daitezkeen arren, mendi-hegalak hiru taldetan banatzea komeni da, mendi-hegalen sistemak 

Astigarragako lurralde-testuinguruan duen azalera handia dela-eta. Horien deskribapena eta 

diagnostikoa ez ezik, adierazpen grafikoa ere erraztearren. Horregatik, isurialdeak hiru sistema 
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hauetan banatu dira: malda txikiko (< % 10) mendi-hegalak (muinoak), malda ertaineko (% 10- 30) 

mendi-hegalak (mendixkak), eta malda handiko (> % 30) mendihegalak (mendiak). 

Ingurumen- arazoak 

Aipaturiko hiru sistemek hartzen duten azalera handiaren ondorioz, sistemotako ingurumen-

arazoak hainbat eta larriak dira. 

Aipaturiko hiru sistemek duten azalera handiaren ondorioz, sistemotako ingurumen-arazoak 

hainbat eta larriak dira. Batetik, baso-baliabideen ustiapen intentsiboak higadura areagotzen 

du eta mendi-hegalen birmobilizazioa eragiten du. Ustiapen-teknika desegokien ondorioz 

gertatzen da hori, neurri batean behintzat. Bestetik, espezie exotikozko zuhaiztien 

dentsitateak suteak errazten ditu; gainera, sute batzuek hondamena eragiten dute eta 

ondorio larriak eragiten dituzte lurzoruestalkian. Zentzu horretan, baso-bideen eraikuntzak 

ere ondorio kaltegarriak izaten ditu.  

Badaude giza jardueraren ondorio diren beste ingurumen-arazo batzuk  ere, sistemen orekan 

ondorio larriak dituztenak. Besteak beste, meatzeek, isurketek eta industria-arroken 

ustiapenak eragiten dituzte arazo horiek.  

IBAI SISTEMA: Ibai-sistemak prozesu dinamiko bat du ezaugarri: prezipitazioetan jatorria 

duen uraren azaleko zirkulazioa. Horrela, egitura hierarkizatua duen drainatze-sare bat sorzen da, 

eta sare horretan barrena, ura ibilgu kopuru mugatu baterantz bideratzen da. Antolakuntza hori 

zuzenean ikus daiteke.  

(IKUS  003 MAPA  GEOMORFOLOGIA). 
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Paisaiarako ekintza planak SANTIAGOMENDI JURASIKOA interes geologikoko puntua 

izenekoa hartzen du barne. Santiagomendik “brechoide” aspektuko kareharri eta dolomia 

gris eta beltzaranez osatutako erliebe alomatua osatzen du, zeinak goiko partean barneko 

laminazioak dituen. Serieko goiko zatia, erliebearearen goren-uneari dagokiona, kolore gris 

urdinezko kaliza eta margokalizez osaturik dago, zeinak metalezko noduluak eta piritazko 

zenbait kristal aislatu dituen. Goiko zati horretan, ermitaren inguruan nahiz sarbideetako 

ezpondetan, itsasoko faunaren fosil hondarrak aurkitu dira: amoniteak, belemniteak, 

brakiopodoak eta lamelibrankioak. Aipaturiko antzeko mailak hondar fosilekin daude 

Astigarragatik Oiartzunerako errepideko ezpondetan. 

“Santiagomendiko Jurasikoa” interes geologikoko puntuaren ezaugarriak: 

Ezaugarri mota: Paleontologikoa 

Interes mota: Zientifiko, didaktiko a eta dibulgatiboa. 

Interes gradua: Eskualdekoa. 

Irisgarritasuna: Ona. 

Berehalako neurrien proposamena: Seinalizazioa.  

Hauskortasuna: Ertaina. 

Erreserbaturiko erabilera: Ez 

Balorazioa: Geologia interes altua 

(IKUS 004 MAPA  GEOLOGIA INTERESEKO EREMUAK). 
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Aurretik aipatutako interes geologikoko puntuaren osagarri gisa, katalogo espeleologikoan 

biltzen diren ondorengo barrunbe karstiko hauek nabarmendu daitezke: 

KATALOGO ESPELEOLOGIKOA 

MALDABURUKO LEIZEA 

Desnibela: 40 

Garapena: 45 

Mendigunea: PM 

Eremua: SANTIAGOMENDI 

Koordenatuak: X: 586400 - Y: 4792050 - Altuera: 260 m. 

Mota: Sima 

Bioespeleologia: Bai 
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SANTIAGOMENDIKO LEIZEA 1 

Desnibela: 20 

Garapena: 32 

Mendigune: PM 

Eremua: SANTIAGOMENDI 

Koordenatuak: X: 585640 - Y: 4792260 - Altuera: 130 m. 

Mota: Sima 
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SANTIAGOMENDIKO LEIZEA 2 

Desnibela: 10 

Garapena: 10 

Mendigunea: PM 

Eremua: SANTIAGOMENDI 

Koordenatuak: X: 586340 - Y: 4792060 - Altuera: 248 m. 

Mota: Sima 
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3.1.2.3.- Hidrologia eta hidrogeologia 

GAINEKO HIDROLOGIA 

Astigarragako udalerri osoa Urumeako hidrologia unitatearen parte da, ekialdean 

Oiartzun Beheako unitatearekin eta Sarobeko unitatearekin egiten du muga; mendebaldean, 

aldiz, Oriarekin. 

Urumea ibaia Cinco Villas (Nafarroa) mendigune paleozoikoko erliebe menditsuek 

osatzen dute, litologia aldetik nagusiki arbelezkoa da; horrek arroaren nahiz ibilguetako 

malda handiak baldintzatu ditu, goiburuko zatietan. Ereñozu azpiko urak ibaia igarotzen den 

eremuetako materiala aldatu egiten du, Kretazeoko flysch fazieak nagusi izanik Donostiako 

bokalera arte. Ibaiak han hareharriz osatutako kostako katea apurtu egiten du. Beheko 

eremuetan arroa moteldu egiten da, ibaiak malda galtzen du eta urak hartu dezakeen ibar 

bihurtzen da Hernanitik Donostiaraino. Ibar horretan sedimentu alubiar asko ezarri dira, eta 

zenbait puntutan 50 m-ko altuerara iristen dira.   

Arroako erdi eta beheko eremuetako landare-estalkia belardi eta baratzeek osatzen 

dute nagusiki eta modu sakabanatuan antzeman daitezke  harizti hondar edo baso misto eta 

konifera plantazioak. 

279 km2-ko azalera duen arroa eta ibilgu nagusia 59,4 km-koa izanik, 1.136 m-ko  

gehieneko kota hartzen du eta ur-ibilguaren malda % 1,5ekoa da. Arroaren orientazio 

orokorra, ipar-mendebalde/hego-ekialdekoa, Cinco Villas-eko erliebearen presentziak 

baldintzatzen du.  

 Landarbaso erreka. 

Landarbaso erreka (edo Epele) Urumea ibaira isurtzen da eskuinaldetik eta KBE eta 

Aiako Harria (parke naturalarekin) konektatzen du Añua errekarekin bat egitean, Hernani eta 

Astigarragako udalerrien arteko mugan. Puntu horretatik mendebalderantz egiten du 

lehenengo eta ondoren, hegoalderantz, ardatz nagusiarekin bat egiten duen arte Epele 

auzoan (Hernani),Lastaola industrialdearen altueran. 
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Interes bereziko eremua da Bisoi europarrarentzat eta Muturluze iberiarrarentzat; 

gainera, izokinaren (Salmo salar) arrabalekua da.  

(IKUS 005 MAPA  HIDROLOGIA). 

URAREN KALITATEARI dagokionez,  emaitza fisiko-kimiko nahiz biologikoek 

egiaztatzen dutenez, Landarbaso errekako (Epele) uraren kalitatea altua da. Ondorioz, 

ingurune helburuak betetzen dituela esan dezakegu, ingurumen-adierazle fisikokimiko 

orokorrentzat eta 2014ko ibaietako kalitatearen azterketan xedatzen denaren arabera, 

egoera biologiko oso ona/ona eskuratu du.   

Jarraian, aztertutako aldagai nagusiak laburbiltzen dira: 

Kalitate fisiko-kimikoa: 

Landarbaso errekak kalitate fisiko- kimiko oneko urak ditu. Ondorioz, uren egoerak 

salmonidoak bertan bizitzea ahalbidetzen dute . Tenperatura eta oxigeno baldintza egokiak 

dituzte, nahiz eta agorraldian oxigeno falta nabaritu. Amonioa ia detektatu ezinezko 

kantitatean edo kontzentrazio txikietan dago. Era berean, mantenugaiek presentzia eskasa 

dute orokorrean.  

Kalitate biologikoa: 

Landarbaso egoera onean dago, udaberrian egoera oso ona erregistratu zen eta 

egoera ona izaten jarraitu du agorraldian. 
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Landarbasoko ubidearen kalitate biologikoa asko hobetu da azken urteetan, 

ondorengo taulan ikus daitekeenez: 
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Ekoizpen primarioa: 

Ez dira alga bentonikoak topatu Urumea ibaian, ezta Landarbason ere; beraz, 

oligotrofia egoerari dagokio.  

Itzal maila garrantzitsua da Urumearen ardatzean, ur-bazterreko landarediak 

zuhaitzen bidezko estaldura orokorra eskaintzen baitio. Hala ere, ibilguaren zabalerak 

estaldura zabalagoa izatea ekiditen du. Landarbaso  ubideak iraungipen koefiziente altua 

du landaredia bidezko estaldura handiagatik.  

Arrain fauna 

LANDARBASO ubidean 

izokinen populazioak 

dentsitate txikia du. 

Izokinaren presentzia ere 

gutxiagotu egiten da, 

aurreko laginarekin 

alderatuta. Lortu zen datua 

1542 N/Ha izan zen. Datu 

baikor gisa azpimarratu 

daiteke, basoko aleak 

nagusitzen direla 

birpopulaketetako aleen 

gainetik.   
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Ezkailu eta lotxa dentsitate altua izatera iristen dira, 2.000 N/Ha gaindituz. Azkenik, 

aingiraren presentzia eskasa da. Ondorioz, egoera proportzioan egokia da.  

HIDROGEOLOGIA 

Astigarragako udalerria ipar antiklonorioko jabari hidrogeologikoaren baitan, 

Tolosako Unitate Hidrogeologikoaren barnean kokatzen da (Gipuzkoako lurraldean osoki 

kokaturik) 215,5 Km2-ko azalera hartuz.  

Santiagomendiko lurzoruko litologia iragazgaitza da, baina kareharrien gainean 

fenomeno karstikoak (lapiazak, dolinak, hustubideak, mendixkak eta kobazuloak) ugariak 

dira. Azaleratze iragazkorrak kareharri jurasiko eta konglomeratuez eta  y del complejo 

Supraurgoniar konplexuko mikrokonglomeratu silizeoz osatuta daude. Santiagomendiko 

ezkata tektonikoak egitura tabularra osatzen du, iragazkortasun gutxiko materialen gainean 

kokaturik; beraz, eremu saturatuko lodiera mugatua da. Hala ere, interesa handitu egiten da 

material detritikoekin kontaktuan egoteagatik, ekialdeko aldean, kota topografiko 

altuagoetan kokatuta, kareharriak elikatuz. Lurrazpiko fluxua meldebaldeko ertzean sortzen 

da mendebaldeko ertzerantz; han kota topografiko baxuagoak topatzen ditugu eta ur- emari 

eskaseko hainbat iturburu daude. Ondorioz, ibaiko uraren drainatzea gertatzen da kareharri  

koloredunen azpitik kareharrizko arroken bidez. Ur hori Goiko Iturritik desagertu egiten da 

gehienetan, baina hala ere beste iturri txiki batzuetara ere iristen da. Sektorearen guztizko 

azalera 4 km2-koa da; iragazkortasun handieneko materialek 3,5 km2 –ko luzera hartzen dute 

(2km2 material detritikoekin eta 1,5 km2 kareharri jurasikoekin). Baliabideen media 1,6 

Hm3/urteko dela balioetsi da, 800 mm-ko euri erabilgarriaren % 50eko infiltrazioaren mediari 

dagokiena.  

Material geologikoek osaera litologiko desberdinak dituzte eta neurri batean edo 

bestean, haustura prozesuek, meteorizazioak eta karstifikazioak baldintzatzen dituzte. 

Horien arabera, iragazkortasun ezaugarriei buruzko kalitate ezberdintasuna egin daiteke. 

Ezaugarri horiek akuiferoak sortzeko ahalmena mugatuko dute.  
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Iragazkortasun handikoak kontsideratzen dira termino karbonatatu jurasikoak, 

transitotik Kretazeorako kareharriak,  kareharri urgondarrak eta kareharrizko zati 

tartekatuak gaineko egitura detritikoan. Aipatu dugun lehenengo litologia kenduta, 

gainerakoetan akuifero karstikoak eratzen dira, zentzu hertsia. Jurasikoko karbonatozko 

materialetan, ordea, fluxu barreiatuko akuifero karstikoak eratzen dira. 

Konplexu Supraurgondarreko granulometria larrieneko materialek (hau da, 

konglomeratuek eta hareharriek) iragazkortasun bera dute. Arroka kontsolidatuak direnez, 

eta iragazkortasuna karbonatozko zementua disolbatuta eratutako bigarren mailako 

porositateari zor diotenez (funtsean), akuifero detritiko mistoak eratzen dituzte. 

Kuaternarioko materialak ere iragazkortasun handikoak dira. Tokiko interesa duten 

akuifero detritiko ez-kontsolidatuak eratzen dituzte. 

Osagai terrigenoa duten karbonatozko materialek iragazkortasun ertaina dute; izan 

ere, osagai terrigenoak murriztu egiten du akuiferoak eratzeko ahalmena. Tartekapen 

lutitikoak edo garapen mugatuko bigarren mailako porositatea dituzten pikor fineko 

material detritiko kontsolidatuek eta ofitek ere iragazkortasun ertaina dute. 

Iragazkortasun txikikoak dira, hain zuzen, karbonatozko materialetako fazie 

tupatsuak eta osagai lutitikoa nagusi duten material detritikoak, arroka bolkanoklastikoen 

irtengune txikiak eta estuarioko lokatza.  

 (IKUS 006 MAPA  HIDROGEOLOGIA). 
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 PEParen esparruaren barruan ondorengo ur-hornidura puntuak daude: 

- Andolatxagako erreka. Erabilera: nekazaritzako eta abeltzantzakoa. 

- Oyarbide-Erreka 

- Ollalume 

- Lagatxa Aldea  Erabilera: ureztaketa  

- Suarri-Zokua.   Erabilera: herriko hornikuntza 

- Iparralde. Erabilera: abeltzaintzakoa 

- Atturralde  Erabilera: industriala eta  abeltzaintzakoa 

- Iturburua.  Erabilera: herriko hornikuntza 

- Malkarra Erabilera: abeltzaintzakoa 

- Putzua  Erabilera: abeltzaintzakoa 

- Malkarra Erabilera: abeltzaintzakoa 

- Iturburua Erabilera: ureztaketa 

- Atxurro-Alde  Erabilera: ureztaketa 

- Aizpitarte Erabilera: herriko hornikuntza 

- Oilalume erreka  

- Oyarbide erreka 
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Nahiz eta ur azpiko kalitate kimikoari buruzko informazioa txikia eta ezberdina izan, fazie 

nagusiena bikarbonatatu kaltzikoa dela esan genezake. Hala ere, fazie kaltziko- sodiko sulfatatu 

eta kloruratutako urak topatu dira, eta material ebaporitikoen eragin litologikoa nabaritzen da 

horietan. Orokorrean, 1.200 mg/l-ko baino gutxiagoko urak dira eta gogortasun maila ertain-

altukoak, edozein erabileretarako egokiak. Nolanahi ere, nitrato, nitrito, amoniako eta fosfatoen 

zenbait kontzentrazio kasu ageri dira. Nolanahi ere, badira kasu puntual batzuk non 

kontzentrazioak muga onargarrietara hurbiltzen diren; batez ere, nukleoen inguruko 

kaptazioetan edo azaleko ur kutsatuekin kontaktu zuzena izan dutenean.  
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3.1.2.4.- Lurrak eta ahalmen agrologikoa 

Lurra egitura konplexua da, gainazalean dauden materialen meteorizazioaren 

eraginez sortutakoa. Lurrean material geologikoaren alterazio prozesuan sortzen diren 

partikuletatik eratorritako mineralen zati bat bereizten da,baita lurra kolonizatzen duten 

izaki bizidunek sorturiko zati organiko bat ere. Material geologikoa eta klima mota dira lurren 

eraketa baldintzatzen duten eragile nagusiak. 

Ikuspuntu edafikotik Astigarragako udalerria  Kambisol eutriko-Lubisol gleiko 

taldeko lurretan kokatzen da. Lurren jatorrizko materiala tupazkoa da. Hau da, material 

karetsua da hasiera batean, baina deskarbonatazio prozesuek lorzoruan eragina izan dute 

eta batzuetan, baita  azken tuparrietan ere, bi eta hiru metro arteko lodiera arte. Lurzoru 

hauek ehundura finekoak dira eta eroankortasun hidrauliko baxukoak; hala, irristatze 

prozesuek eragin diezaiekete. Mazeletako zati altuetan eta erosio eremuetan agertzen dira 

bilakaera gutxien izan duten eta finagoak diren lurrak, Kanbisol eutriko edo, are gehiago, 

Regosol motakoak. Irristatzerik jasan ez duten mazeletako eremu ertain eta baxuetan 

Lubisol nagusitzen da eta batzuetan ezaugarri hidromorfikoak eduki ohi ditu. Lubisol 

gleikoko eremuek irristatzeak jasateko joera dute, iragazkortasun txarrak lurraren saturazioa 

eragiten baitu urarekin.  

PEParen eremuan dauden unitate edafikoak honako hauek dira: 

- Kanbisol distrikoa A horizonte okrikoa eta B horizonte kanbrikoa ditu. A horizonte 

okrikoa eta B horizonte kanbrikoa ditu. Aipatzeko moduko beste ezaugarri batzuk ere 

baditu, hala nola koniferoen ustiapenarekin lotutako O horizontea (horixe da 

lurraldeko erabilera nagusia), pH garbiki azidoa, baseen asetasun maila baxua, eta 

lurzoruaren neurrizko lodiera (50 bat cm). Azken batean lurzoru pobrea da, eta 

ekoizpen-ahalmen mugatua du. 

- Kanbisol humikoa baldintza Hezetasun-baldintzekin erlazionatuta dago eta, 

ondorioz, materia organiko ugari metatzen da lurzoruaren goialdean. A horizonte 

unbrikoa (iluna, aberatsa materia organikoan, pH azidokoa eta aintzat hartzeko 

moduko lodierakoa) eta Bw horizonte kanbrikoa ditu. Pobrea da mantenugaietan, 

baina ongi egokitzen da baso-ekoizpenera.  
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- Lubisol ortikoak A horizonte okriko nabarra, Bt horizonte argilikoa eta C horizontea 

ditu. Hirugarrena  oso harritsua da eta erraza da bertan sustraitzea. urzoruon pHa 

neutroa edo arinki azidoa da, eta baseen asetasun maila altua da. Baldintza fisiko eta 

kimiko egokiak dituzten lurzoruak dira. Horregatik, oso egokiak dira nekazaritza-

jardueretarako. 

- Rendzinak higadura bidezko degradazio goreneko eremuetan agertzen dira. Hala, 

lurzoruok A horizontea bakarrik dute, nabar iluna, kareharriarekin kontaktu zuzenean. 

Tipologia edafikoek, erliebeek, baldintza klimatiko eta hezetasunarekin batera 

ahalmen agrologiko eta lurzoruaren erabilerak baldintzatzen dituzte neurri handi batean. 

Horiek dira lurraldea eta ondorioz, paisaia aldatzen duten eragile nagusiak.  

Planaren esparruan honako agrologia mota hauek ezar daitezke: 

Nohizbehinkako laborantza lurzoruak 

IV. mota: Produkzio ahalmena nabarmen murrizten duten lur mugatuak dira. Ondorioz, aurretik

aipatu ditugunak baino zailagoak dira lantzeko. Larreen erabilera eta bestelako laborantza zabalen 

txandakatzea da nagusi. IVs azpimultzoa oso homogeneoa da eta loma baxuetako lurrak, malda 

leunekoak eta bereziki estuak eta luzeak hartzen ditu barne. Higadura arazo gutxi edukitzen dituzte 

eta ekarpen kolubiala eta jariatze ura eskuratu ohi dute, hala ere, defizit hidrikoa izan dezakete 

udatean. IVe azpimultzoak, mazelen behekaldean dagoenez, lurzoru sakonenak hartzen ditu barne. 

IVes azpimultzoaren barruan ez dira ohikoak lurzoru sakonak.  

Landu ezin diren lurrak 

VI mota: Nekazaritza lanetarako erabili ezin diren lurrak dira, produkzio ahalmenaren galera 

arriskuagatik; malda handiak, sakontasun erabilgarri eskasa edota harritsutasun handiagatik. Hala 

ere, landaredia iraunkorra eduki dezakete, belarki edo zurezkoa, eta produkzio prozesu horiek 

honako ekintzen bidez hobetu daitezke: ongarriketak, berrereintzak, kareztadurak eta abar. 

Lurzoruok % 20 eta % 30 aretko maldak dituzte, baina mugaketek baldintzaturik, inklinazio 

gutxiagoko maldak ere talde honetan sartzen dira. Materia organiko maila altua dute gainazalean, ph 

azido puntu batekin; ondorioz, karezko medeagarriak erabiltzea da gomendagarriena. VIes 

azpimultzoa % 20 eta % 30 arteko maldak ditutuzten eremuetan topatzen dugu, 50 cm edo 

gutxiagoko lodieraduna da, higadura prozesuak eta akumulazioa eremu oso txikietan lokalizatzea 

eragiten duen orografiari esker.  
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VII. mota: Multzo honetan sartzen diren lurrak etengabeko mugaketa larrien baldintzapean daude.

Ondorioz, baso lurrak kontsideratzen dira. 

Lurzoruotako erliebe irregular eta malkarreko (% 30etik gorako) maldek lurren etengabeko garbiketa 

ahalbidetzen dute, bere azidotasuna sustatuz. Testura heterogeneoa duten barneko eta kanpoko 

izaera harritsuarekin eta sakontasun erabilgarri oso aldakorrarekin; materia organikoko edukia altua 

da, nahiz eta landaredia motaren baitan dagoen eta horrek humus mota baldintzatzen du. 

Lursail ez-emankorrak 

VIII. mota: Multzo honetan lursail ez-emankor guztiak edo helburu agronomikoak dituzten erabilera

oso mugatuko lurrak sartzen dira.  

(IKUS 007  MAPA AHALMEN AGROLOGIKOA). 

3.1.2.5.- Landaredia eta lurzoruaren erabilerak 

Astigarragan gaur egun ikus dezakegun paisaiaren islada dira gizakiak bere inguruan 

eragin dituen aldaketak. Azken glaziazioaren izotzak erretiratzen ziren bitartean eta klima 

hobetzen zioan heinean, baso hostoerorkorra gero eta esparru zabalagoa hartzen joan zen. 

Denboraren poderioz baso hostoerorkorra paisaiaren jabe egin zen eta Astigarragako 

lurzoru guztia hariztiak hartu zuen. Urumeako erriberak eta gainerako ur- ibilguetakoak 

haltzadiez beterik zeuden eta beren hedadura ibaietako uraren mailak baldintzatzen zuen, 

noizbehinka uholdeek eragiten dieten ibarretako eremua hartuz. Landare formazio horiek 

Santiagomendi Landarbaso korridorearen PEParen esparruko landaredia potentziala 

osatzen dute. Beranduago, nekazaritzaren garapenak, industriaren garapenak eta  gerrek, 

besteak beste, paisaia moldekatu dute, non baratzeak, zelaiak eta sastrakadiek jatorrizko 

basoa baztertu egin duten.    

Astigarragako ingurune biotikoa definitzen duen ezaugarrietako bat ekosistema 

mota hauetan berezkoa den komunitateen espezializazioa baldintzatu duen mikroklima 

bereziko ibaien sarea da.  

Bestetik, iraganeko garaietatik hona gizakiaren finkapenak nagusiki bailara eta 

mendixka alomatuetan nagusi zen harizti kilmatikozko lehengo paisaia konifera, larre eta 
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sagarrondo birpopulatzeek ordezkatzea eragin dute. Modu berean, presentzia antropikoak 

Urumea ibaiko ibarra fabrika eta industriaguneek hartzea baldintzatu du. 

Faktore horiek guztiek eta herriaren orografia leunak lurraldeko baliabideen 

ustiapena ahalbidetu dute, lehenengo asentamenduetatik hasita. Beraz, ondoriozta 

dezakegu, natura interes handiko zenbait leku kenduta, Astigarragako udalerria oso 

antropizatuta dagoela: gizakiaren esku hartzeak aldatutako paisaia da nagusi. Horrek 

lurraldeko landare eta animalia komunitateak baldintzatu ditu neurri handi batean:  espezie 

ubikistak irabazten atera dira,  baita edozein motatako inguruneetara egokitzeko gaitasun 

handia dutenak ere. 

 Santiagomendi-Landarbaso paisaiarako Ekintza Planaren esparruan berezkoa den 

LANDAREDIA POTENTZIALA lehen aipatutakoa da: 

- Haltzadi kantauriarra, erribera-baso edo galeria- baso izenez ere ezaguna.  Ur- 

bazterretan eta ur gezako bideetan hazten da, eta Hyperico androsaemi-

Alnetum asoziazioa osatzen du. Haltza, Alnus glutinosa, da komunitatean 

nagusi. Bertan daude, halaber, etengabe hezeak dauden lurzoruak behar 

izaten dituzten hainbat espezie; eta inguruan dagoen basoan (harizti-lizardia) 

dauden bestelako espezie komun ugarirekin batera, oso lore-opari joria 

osatzen dute. Uraren ibilbide iraunkor edo ia iraunkorretakoak dira, ibilbide 

bizkor eta emari txikikoak, ibar estuetan sartutakoak.  

- Haritz pedunkulatuko harizti azidofiloak, Quercus robur. Honako asoziazioa 

osatzen dute: Tamo communis-Quercetum roboris. Garapen beteko baso 

izugarriak dira, garaiera handia izan dezaketen zuhaitzez josia. Lurzoruaren 

izaera azidoa dela tarteko, ezinezkoa da garatzeko pH neutroa edo oinarrizkoa 

behar duten landareak haztea bertan. 
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4. irudia: Landaredia potentziala 

Lurraldeak izan dituen erabilerek, hala nola, Astigarragako udalerriko garapen 

ekonomikoari lotuta azken hamarkadetan ibai bazterrak hartu izanak, eta orain arte egin den 

baso kudeaketak nabarmen aldatu dituzte ingurune honetan egon beharko luketen landare 

formazioak. EGUNGO LANDARETZA diagnostiko honi atxiki zaion 010. mapan adierazita 

dago. Plano horretan, honako flora-komunitate hauek jaso dira: 

- Bertako landarediadun basoak: 

o Harizti azidofiloa eta baso misto atlantikoa: Baso misto autoktonoak

espezie askoko komunitatea osatzen du, bizi den lurzoruen (elementu fin eta

oparoaren  isla da), kareharrizko arroketan garatzen dira, flyschoide edo

depositu berrietan, batez ere eremu lauetan. Nekazaritzarako eta eremuko
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larreetarako oinarria izan dira lurzoru horiek. Baso hauen mozketa edo 

mehazketak lahardiak garatzea eragiten du. Harizti onenak Markesbaso 

eremukoak eta Epele edo Landarbaso errekako malezetakoak dira, beren 

hedadura eta kontserbazio graduagatik.   

- Baso-landaketak: koniferoak eta hostogalkorrak: Monterreyko pinua (Pinus 

radiata) izan da basoberritzeetan gehien erabili den espeziea, Gipuzkoako leku 

guztietan bezala, eta Santiagomendiko eremuan nabarmentzen da. Hala ere, 

Atxurro mendiaren hego hegalean adibidez, larizio pinuarekin (Larix kaempferi) 

nahasturik agertzen da. Hostozabalek espazio gutxiago hartzen dute. Eukaliptoa da 

gehien nabarmentzen dena.  

Eukaliptoaren orbelen sustantzia alelopatikoek gainerako landarediaren garapena 

oztopatzen dute eta horregatik, baso hauek oso txiroak dira floristikoki. Beste 

hostozabal espezie batzuk platanoa, Ameriketako haritza eta akazia txuria dira.  
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Nahiz eta hain hedatua ez egon, alde guztietan topatzen dugu azken hori, arrakasta 

handiz naturalizatu baita. Basoberritze gehienak kanpoko espeziekin egin badira ere, 

espezie autoktonoak erabili diren kasuak ere egon badaude. Landarbaso Errekako 

arroaren inguruko amildegi eta hariztiaren eremua dira adibideetako bi. 

Baso-landaketak (irudiaren atzealdea Santiagomendiko mazeletan) con presencia aislada de formaciones autóctonas 

- Baratzeak: Astigarragan baratze askotan sagorrondoak topatzen ditugu, sagardoa 

egiteko tradizio handiagatik. Baratzeek partzela txikiak hartzen dituzte bazka-

erremolatxa eta arbiak landatuz. Gainera, artoaz gain, lekaleak eta barazkiak 

landatzen dira eguneroko kontsumorako. 
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Sagarrondo baratzeak PEParen esparruan  

- Larreak: Kantauriar isurialdeko paisaiako elementu nagusienak dira, konifera 

basoen basoberritzearekin batera. Haritz kanduduna dagoen lekuan kokatzen dira 

gehienak. Belardi onenek bailaretako azpiko lurrak okupatzen dituzte. Hala ere, ez 

dira azaleko lurzoru lehorretan ere falta. Segatza-larreak eta zuzeneko 

artzaintzarako larreak, hain zuzen, Lino-Cynosuretum asoziazioaren barnekoak dira. 

Estai muinotar eta mendi-azpikoetan, asoziazio horrek harremana dauka, modu 

naturalean, hostozabalen baso mistoarekin eta harizti azidofiloarekin. Horiek 

bazterrera uzten dituztenean, larre itxia geratzen da, albitz-belardia, Seseli 

cantabrici- Brachypodietum pinnati espezieduna. 
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Larreak PEParen esparruan 

- Otalurrak: Otalurrak kantauriar isurialdeko sastraka ugarienak dira eta baso 

azidofilo ezberdinak ordezkatzen dituzte: hariztiak (Tamo-Quercetum roboris), 

pagadiak (Saxifrago hirsutae-Fagetum). Formazioaren izaera eta landare batzuek 

besteen gainetik duten nagusitasuna lurzoruearen oligotrofia- azidotasun mailaren 

araberakoa da, baita gizakiaren esku hartzearen araberakoa ere: erreketak, 

larratzeak eta sega. Lurzoru txiroenen eta azidotsuenen artean txilarrak dira nagusi: 

Erica cinerea, Erica vagans; txilar arrunta (Calluna vulgalris), ainar kantauriarra 

(Daboecia cantábrica); ahabia muluak ere ohikoak izaten dira (Vaccinium myrtillus) 

eta beste hainbat ote (Ulex gallii), iratzea (Pteridium aquilinum) Pteridio-Ericetum 

arboreae taldea osatuz. Orokorrean hitz eginda, garapen edafiko handieneko 

lursailetan otadi faziea nagusitzen dela egiaztatu da; txilarrarenak, aldiz, lurzoru 

finagoan egiten du; garo-lekuarena, bestalde, antropikoaren mesedegarritasunaz 

aprobetxatzen da, aldizkako erretzearengatik.   
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Leku askotan, gizakiak baserriko lanetan oraindik elementu garrantzitsua den 

(ganaduaren ohea) iratze arruntaren (Pteridium aquilinum) sorrera bultzatu du 

segaren bidez. Kasu horietan iratzeak goi geruza monoespezifikoa osatzen du. 

Otadiek (Ulex europaeus, Ulex gallii) basorantzko maila aurreratuago bat osatzen 

dute eta txilardien kasuan baino lur kontserbatuagoak zehazten dituzte. Otadiek 

tamaina handiko gramineoak (Pseudarrhenatherum longifolium) eduki ohi dituzte, 

baita iratze arrunta eta beste zenbait txilar mulu ere. 

(IKUS 008 MAPA  LANDAREDIA ETA 009 LURZORUAREN ERABILERAK). 

SSantiagomendi- Landarbaso korridoreko eta natura- eta paisaia- interes handieneko 

ladare formazioak baso mistoz osaturiko hariztienak dira, baita ibaietako inguruetan 

ibilguaren ibaiertzak zipriztintzen dituzten landarediak osaturikoak ere. Balio handiko 

formazio hauek, berekin loturiko fauna mota ezberdinak hartzen dituzte barne.  

PEParen esparruko landarediaren balore naturalistikoak kontuan hartuz, landaredia 

formazioak (baso klimazikoak edo formazio autoktonoak) topatu dira, interes 

ekologiko handikoak dira beren berezitasun eta barne hartzen dituzten fauna 

komunitateengatik, baita gipuzkoako, eta bereziki Astigarragako,  landa eremuko 

paisaia- eta izaera- kalitateagatik.  

Formazio horien artean honako hauek dira nabarmendu beharrekoak: 

- Harizti azidofiloak edo baso misto atlantikoak: Harizti azidofiloaren serieak jasotzen 

dituen lurraldeak ustiapen-sistema tradizional baten eraginez sortutako paisaia berezi 

bati egiten dio tokia: lurraldea zipriztintzen duten basotxoak, sahats-hesiak, txilardi-

ote zurizko lursailak (horietan, nagusi izaten dira iratzeak) eta gutxi-asko karez 

medeatutako larre oligotrofoak (Agrostis curtisii).  

Malda txikieneko lurretan, gainera, nekazaritza pobre samarra egiten zuten: zekalea 

edo beste zereal batzuk landatzen zituzten, eta baita baratzeak ere.  

Paisaia- eta natura-intereseko flora-formazioak. Intereseko flora autoktonoa.
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- Series riparias. Galeria basoa: Zuhaizti mota honetan Alnus glutinosa gailentzen da 

garbi, inguruneko baldintzak erabat zehazturik daudenean: lurzoru homogeneoa, 

laua, etengabeko istiltzeekin. Landarbaso arroko landarediak kontserbazio egoera 

hobea du Urumeakoak baino, uraren kutsadura txikiagoa eta arroaren erabilera 

eskasagoagatik. 

5. irudia- Natura intereseko landare formazioak 
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PEParen eremuan kartografiatuta aurkitzen dira  arriskuan dauden flora espezieak. 

EAEko flora baskularreko zerrenda gorriaren barruan katalogatua aurkitzen den 

espeziea ondorengoa da:  

Ilex aquifolium 

Zuhaixka edo zuhaitz txiki dioikoa (ale batzuk arrak eta beste batzuk emeak dira). 10 m-ko 
garaierara iritsi daitezke. Azala grisaxka eta oso leuna du, eta heldutasunean baino ez da 
pitzatzen. Adarrak gazteak eta berdexkak ditu. Hostoak txandakakoak, iraunkorrak, distiratsuak, 
inguramendu eliptikokoak eta ertz arantzatsukoak, kasu batzuetan osokoak. Pagadien, hariztien, 
baso mistoen eta baita artadien oihanpean hazten da. Lur-silizioetan hobeto bizi da. Kareharrizko 
lurretan ere hazi daiteke, baina lurzorua azidoa denean. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoa Interes berezikoa Katalogatua 

EAEko Zerrenda Gorria Ardura txikia Katalogatua (02/2010) 

Kartografiatuta agertzen dira ondorengo espezie hauek: 

Carex montana 

Hemikriptofitoa., 10-20(40) cm. III-V. Larreak, sastrakak eta basoko orlak; 300-1950 m. Bailara 
atlantikoak, Pirinioetako mendiak, iparraldekoak eta trantsiziokoak: Bakana. Eurosiberiarra. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Fumaria capreolata 

Negakinak fumariazeoen familiakoak dira, nahiz eta autore batzuek papaberazeoen familian 
sartu. Urteroko landarea da, igokaria eta 90 cm neurtzera iritsi daiteke. Hostoak zentimetro 
bateko forma obalatuko hostoxketan banatzen dira. Infloreszentziak pedunkulu luzeetan zehar 
hazten dira eta bakoitzak 10 eta 30 lore artean eduki ditzakete: krema kolorekoak edo txuriak 
eta gorri iluneko puntadunak. Kalizak bi sepalo ditu aldeetan, pixka bat zorroztuak, eta luzeran 
ez dute 6 cm baino gehiago neurtzen. Korola zentimetro inguruko 4 petalok osatzen dute, 
binakako aurkaritzan. Ertzak puntatik loturik daude eta behekoa nahiz goikoa libre daude. Goikoa 
besteak baino handiagoa da eta ezproi edo punta du oinarrian. Ia mediterraneo eta hegoekialde 
osoan zehar hedaturik dago. Euskal Autonomia Erkidegoan kantauriar isurialdean soilik topatzen 
dugu, batez ere, kostaldean. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 
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Bestalde, flora aloktono inbaditzaileak formazio horiek mehatxatu egiten ditu, 

lurraldean duen presentzia gutxituz.  

Ondorengoak nabarmentzen dira: Acacia dealbata, mimosa bezala ezagagutzen da, 

basoko plantazioetan eta harizti oligotrofoen mugan basati bihurtu dena; Ailanthus 

altissima, ,ailantoa, ibai inguruetako  ezponda eta arekatan ikusgarria; Crocosmia x 

crocosmiiflora, ezpondetako haltzadietan eta erriberako belardietan  erreproduzitzen 

da; eta Platanus hispanica, platano faltsua, legar-hobietan, ibaien erriberan eta 

ezponda hezeetan egoten da. Paisaiarako Ekintza Planaren helburua da espezie 

horiek kontrolatzea eta modu egokian kudeatzea, ekosistema naturalengan eragin ez 

dezan eta paisaia kalterik ez sortzeko.  

Santiagomendi Landarbaso korridorearen esparruak interes floristikoko habitatak 

ditu Habitat Zuzentarauak ezarritako intereseko habitatekin bat egiten dutenak. 

Ondorengoak dira: 

4. EREMU EPELEKO TXILARDI ETA SASTRAKAK

4030. Txilardi lehor europarrak. 

6. BELAR FORMAZIO NATURALAK ETA  ERDINATURALAK

62. BELAR FORMAZIO LEHOR ERDINATURALAK ETA SASTRAKEN FAZIEAK

6210 Larre mesofilo Brachypodium pinnatum-dunak. 

65. LARRE MESOFILOAK

6510. Altitude baxuetako sega-larre txiroak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officianis). 

9. BASOAK

91. EUROPA EPELEKO BASOAK

Habitat direktibak sailkatutako habitatak

73.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

9120. Pagadi azidofilo atlantikoak Ilex ohianpedunak eta batzuetan, Taxus-ekoak 

(Quercion robori-petraeae ou Ilici). 

92. BASO HOSTOGALKOR MEDITERRANEARRAK

9260 Castanea sativa-dun basoak. 

(IKUS 010 MAPA INTERES BEREZIKO LANDAREDIA). 

6.Irudia-Habitat: Habitat Direktibak sailkatutako habitatak 
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3.1.2.6- Intereseko espezieak barne hartzen dituzten fauna eta 

habitatak 

Fauna-komunitateak, bestalde, ingurunean dauden habitat guztien artean definituta 

egongo dira. Habitat horiek definitzen dituzten funtsezko faktoreak, berriz, fauna-

komunitate zenbaiti babesa eta elikagaiak ematen dizkieten landaredi-komunitateak dira 

(elikagai-kateko lehenengo maila). 

Fauna ez da modu zehatz eta bakanduan aztertu daitekeen aldagaia, eta hori aintzat 

hartuta, honako idazpuru honetako azterlanean, lursailean bertan eta ingurukoetan dauden 

fauna-komunitateak hartuko ditugu kontuan. 

HOSTOZABAL- BASOEKIN LOTUTAKO FAUNA KOMUNITATEAK 

Mota honetako basoek anfibioentzako baldintza egokiak eskaintzen dituzte, 

ezaugarri termiko eta hezetasun ezaugarri egokiei esker. Arrabio arrunta (Salamandra; batez 

ere pagadian) eta baso-igel gorria dira anfibio tipikoenak, uhandre palmeatua (Lissotriton 

helveticus), txantxiku arrunta (Alytes obstetricans) eta apo arrunta (Bufo bufo) espezieekin 

batera. 

Beheko geruzetara iristen den intsolazio eskasak narrasti gutxi egotea eragiten du, ez 

baitute gorputza nahikoa berotzeko eguzki eta gainera, ornogabe gutxi daude elikatu ahal 

izateko.  

Hala ere, hainbat narrasti topa ditzakegu. Espezie ohikoena eskulapioren sugea 

(Lissotriton helveticus) da, baina beste habitatetan ohikoak diren zenbait espezie ere aurkitu 

ditzakegu: suge berde-horia (Hierophis viridiflavus), suge- gorbataduna (Natrix natrix) seoane 

sugegorria (Vipera seoanei), zirauna (Anguis fragilis), musker berdea (Lacerta viridis), horma-

sugandila (Podarcis muralis) eta sugandila bizierrulea (Lacerta vivípara). 
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Hegazti espezie nagusienak ondorengoak izaten dira, besteak beste: Amilotx urdina 

(Parus caeruleus), garrapoa (Sitta europaea), gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla), 

txepetxa (Troglodytes troglodytes) eta eskinosoa (Garrulus glandarius). 

Basokoak diren beste espezie batzuk ere ikusi edo entzun daitezke: okil handia 

(Dendrocopos major), okil txikia (Dendrocopos minor) eta lepitzulia (Jynx torquilla), okil berdea 

(Picus viridis), zapelatz arrunta (Buteo buteo), oilagorra (Scolopax rusticola), kukua 

(Cuculuscanorus; eremu trinkoetan), zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus), urubia (Strix aluco), 

txantxangorria (Erithacus rubecula; oihanpearekin), buztangorri argia (Phoenichrurus 

ochrurus; eremu irekietan), birigarro arrunta (Turdus philomelos), garraztarroa (Turdus 

viscivorus; ertzetan), kaskabeltz txikia (Parus palustris) eta arabazozo pikarta (Sturnus 

vulgaris), besteak beste. 

Ugaztunik ugarienak honako hauek dira: muxar grisa (Glis glis), lursagu gorria 

(Clethrionomys glareolus), basasagua (Apodemus sylvaticus) eta Millet satitsua (Sorex 

coronatus), muxar grisa (Glis glis), katajineta arrunta (Genetta genetta), lursagu gorria 

(Clerrhionomys glareolus). Urtxintxak (Scirus vulgaris) ere agertu daitezke, erraz antzeman 

ditzakegu eguneko ohiturengatik, baita azeria (Vulpes vulpes) ere. 

KONIFERO- BASOEKIN LOTUTAKO FAUNA KOMUNITATEAK 

Baso hauetako espezie ohikoenen artean nabarmentzen direnak honakoak dira: apo 

arrunta (Bufo bufo), baso-igel gorria (Rana temporaria), zirauna (Anguis fragilis), urtxintxa 

(Scirus vulgaris), katajineta arrunta (Genetta genetta), azeria (Vulpes vulpes), basasagua 

(Apodemus sylvaticus), lursagu gorria (Clerhionomys glareolus), Millet satitsua (Sorex 

coronatus). Talde honetan sartzen diren hegaztien artean, baldintza berriei etekina ateratzen 

dakiten orotariko taldean topa ditzakegu txepetxa (Troglodytes troglodytes), zozoa (Turdus 

merula), oilagorra (Sacolopax rusticola), erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapillus), txonta 

arrunta (Fringilla coelebs), pinu-kaskabeltza (Parus ater), amilotx mottoduna (Parus cristatus), 
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zapelatz arrunta (Buteo buteo) eta zuhaitz-belatza (Falco subbuteo), irisgarritasun txikia 

duten pinuen adaburuan habia egiten duena. 

IBAI-IBILGUEKIN LOTUTAKO FAUNA KOMUNITATEAK 

Topatu ditzakegun anfibioen artean honakoak nabarmentzen dira: igel berdea (Rana 

perezi), baso- igel gorria (Rana temporaria), txantxiku arrunta (Alytes obstetricans) eta 

uhandre palmatua (Triturus helveticus). 

Narrasti ohikoena suge gorbataduna dugu (Natrix natrix). 

Ibaiaren ibilgua ingurune horretako espezie ezberdinek ustiatzen dute. Anatidoen 

artean basahatea (Anas platyrhynchos) topatzen dugu, gehienetan neguan zehar eta bereziki, 

erreprodukzio garaian. Uroilo arrunta (Gallinago chloropus) gehien humanizaturiko lekuetan 

topatzen dugu, basahatearekin batera; uraren kalitateari oso gutxi exijitzen dio (Bea, 1998). 

Lertxun hauskara (Ardea cinerea) ere ikus daiteke, baita antxeta mokogorria (Larus 

ridibundus), ubarroi handiarekin (Phalacrocórax carbo) eta kaio hankahoriarekin (Larus 

cachinnans) batera, noizean behin, azterketa eremuaren gainetik hegan egiten dutenak. 

Beste espeziea kuliska txikia (Actitis hypoluecos) da.  

Buztanikarak (Motacilla sp.) ere egon ohi dira: txantxangorria (Erithacus rubecula), 

txepetxa (Troglodytes troglodytes), birigarro arrunta (Turdus philomelos), zozoa (Turdus 

merula), errekatxindorra (Cettia cetti),  txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis), uroilo 

arrunta (Gallinula chloropus), kopetazuri arrunta (Fulica atra), larre- buztanikara (Motacilla 

flava), errekatxindorra (Cettia cetti), ihi txoria (Cisticola juncidis), lezkari arrunta 

(Acrocephalus scirpaceus), lezkari karratxina (Acrocephalus arundinaceus) eta  zingira-

berdantza (Emberiza schoeniclus). 

Ornodunen artean nabarmentzen direnak ur-satitsu ankazuria (Neomys fodiens), 

Millet satisua (Sorex coronatus), lursagu gorria (Clethrionomys glareolus) edo mendebaldeko 

ur-arratoia (Arvicola sapidus) dira. 

77.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

BELARDI ETA HAZKUNTZAREKIN LOTURA DUTEN FAUNA KOMUNITATEAK 

Espezie garrantzitsuen artean nabarmendu beharrekoak honakoak dira, besteak 

beste: Etruriar satitsua (Suncus etruscus) eta guenther lursagua (Pitymys duodecimcostatus), 

izaera mediterranearreko bi ugaztun dira. Baldintza klimatoligiko egokiei esker eremu 

honetan dute Euskal Herriko isurialde atlantikoan dauden leku apurretariko bat 

banaketarako. Gauza bera gertatzen da soro- muxarrarekin (Elyomis quercinus). 

Anfibioak ez dira oso ugariak, uhandre palmatuak (Triturus helveticus), txantxiku 

arruntak (Alytes obstetricans) eta apo arruntak (Bufo bufo) antzeman dira. 

Narrastiak mota honetako habitatetan oso ondo garatzen dira, bereziki, 

hegoalderantz orientatutako lekuetan. Topatu ahal izango ditugu: zirauna (Anguis fragilis), 

horma- sugandila (Podarcis muralis), musker berdeak (Lacerta viridis) eta sugegorri 

kantauriarrak (Vipera seonai). 

Ekosistema hauetan habia egiten dutenak honakoak dira: Buztanikara zuria (Motacilla 

alba), txantxangorria (Erithacus rubecula), zozoa (Turdus merula), birigarro arrunta (Turdus 

philomelos), txepetxa (Troglodytes troglodytes), txinbo kaskabeltza (Sylvia capirotada), 

txonta arrunta (Fringilla coelebs) eta askoz gehiago.   

 Antzandobi espezieen presentzia nabarmendu behar da: antzandobi arrunta (Lanius 

collurio) eta antzandobi kaskagorria (Lanius senator), aurretik aipatutako ugaztunekin 

gertatzen den bezala, baldintza klimatologiko egokietako espezie mediterranear horiek 

Gipuzkoako ipar-ekialderantzeneko eremuan finkatzea ahalbidetzen dute. Belatz gorriaren 

(Falco tinnunculus) elikatzeko eremua landazabala da. Azkenik, hontz zuria (Tyto alba) 

aipatuko dugu. 

EREMU ANTROPIZATUEKIN LOTUTAKO KOMUNITATE FAUNISTIKOAK 

Habitat mota hauetako ezpezie ohikoenen artean nabarmentzekoak diren narrastiak 

ondorengoak dira: sugandila iberiarra (Podarcis hispanica) eta horma- sugandila (Podarcis 

muralis); hainbat hegazti espezie, hala nola, pagausoa (Columba palumbus), hontz- zuria 

(Tyto alba), sorbeltz arrunta (Apus apus),  enara arrunta (Hirundo rustica), enara azpizuria 
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(Delichon urbica), buztanikara zuria (Motacilla alba), zozoa (Turdus merula) eta  txolarrea 

(Passer domesticus) eta ugaztunen artean, ohikoak diren espezieak topa ditzakegu: arratoi 

arrunta (Rattus norvergicus), etxe- sagua (Mus musculus) eta erbinudea (Mustela nivalis). 

EKINTZA PLANAREN ESPARRUAN DAUDEN ESPEZIEAK 

Astigarragako udalbarrutian ondorengo fauna espezieak topatu daitezke Euskal 

Herriko Natura Babesteko Legearen babesarekin : 

79.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

IZENA 
HABIAGINTZA KONTSERBAZIO EGOERA 

Espezieak Izena, gaztelaniaz Izena, euskaraz 

NARRASTIAK 

Elaphe longissima Culebra esculapio Eskulapioen sugea Interes berezikoa 

Coluber viridiflavus Culebra 

verdiamarilla 

Suge berde-horia Interes berezikoa 

Zamenis 

longissimus 

Culebra de Esculapio Esculapioren sugea Interes berezikoa 

ANFIBIOAK 

Hyla meridionalis Ranita meridional Hegoaldeko zuhaitz-

igela 

Galtzeko arriskuan 

UGAZTUNAK 

Glis Lirón gris Muxar grisa Interes berezikoa 

Rhinolophus euryale Murciélago med. de 

herradura 

Ferra-saguzar med. Galtzeko arriskuan 

Mustela lutreola Visón europeo Bisoi europarra Galtzeko arriskuan 

Galemys pyrenaicus Desmán del pirineo Muturluze pirinearra Galtzeko arriskuan 

Eptesicus serotinus Murciélago 

hortelano 

Baratz saguzarra Galtzeko arriskuan 

HEGAZTIAK 

Troglodytes Chochín Txepetxa Segura Arriskurik gabekoa 

Caprimulgus 

europaeus 

Chotacabras gris Zata arrunta Probable Interes berezikoa 

Turdus merula Mirlo común Zozoa Segura Arriskurik gabekoa  

Scolopax rusticola Becada Oilagorra No Arriskurik gabekoa  

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado Erregetxo bekainzuria Probable Arriskurik gabekoa  

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Txonta arrunta Segura Arriskurik gabekoa  

Parus ater Carbonero garrapinos Pinu-kaskabeltza Probable Arriskurik gabekoa  

80.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

Parus cristatus Herrerillo capuchino Amilotx mottoduna Probable Arriskurik gabekoa  

Falco subbuteo Alcotán Zuhaitz belatza No Bakana 

Falco peregrinus Halcón peregrino Belatz handia Probable Bakana 

Ficedula hypoleuca Papamoscas 

cerrojillo 

Euli-txori arrunta Probable Bakana 

Buteo Ratonero común Zapelaitz arrunta Segura Arriskurik gabekoa  

Parus caeruleus Herrerillo común Amilotx urdina Probable Arriskurik gabekoa  

Sitta europaea Trepador azul Garrapoa Probable Arriskurik gabekoa  

Certhia Brachydactyla Agateador común Gerritxori arrunta Probable Arriskurik gabekoa  

Garrulus glandarius Arrendajo común Eskinosoa Segura Arriskurik gabekoa  

Dendrocopos major Pico picapinos Okil handia Segura Arriskurik gabekoa  

Dendrocopos minor Pico menor Okil txikia Probable Interes berezikoa 

Jynx torquilla Torcecuellos Lepitzulia Probable Interes berezikoa 

Picus viridis Pito real Okil berdea Probable Arriskurik gabekoa  

Cuculus canorus Cuco Kukua Probable Arriskurik gabekoa  

Pernis apivorus Halcón abejero Zapelaitz liztorjalea Posible Bakana 

Strix aluco Cárabo común Urubi arrunta Segura Arriskurik gabekoa  

Erithacus rubecula Petirrojo Txantxangorria Segura Arriskurik gabekoa  

Phoenichrurus ochrurus Colirrojo tizón Buztangorri arrunta Segura Arriskurik gabekoa  

Turdus philomelos Zorzal común Birigarro arrunta Segura Arriskurik gabekoa  

Turdus viscivorus Zorzal charlo Garraztarroa No Arriskurik gabekoa 

Parus palustris Carbonero palustre Kaskabeltz txikia No Arriskurik gabekoa  

Strunus vulgaris  Estornino pinto Arabazozo pikarta No Arriskurik gabekoa 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Buztanikara horia Segura Arriskurik gabekoa 

Motacilla alba Lavandera blanca Buztanikara zuria Segura Arriskurik gabekoa 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo Errekatxindorra Probable Arriskurik gabekoa 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada Txinbo kaskabeltza Probable Arriskurik gabekoa 

Fringilla coelebs Pinzón común Txonta arrunta Segura Arriskurik gabekoa 
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Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Antzandobi arrunta Segura Arriskurik gabekoa 

Lanius senator Alcaudón común Antzandobi 

kaskagorria 

No Kaltebera 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Belatz gorria Segura Arriskurik gabekoa  

Tyto alba  Lechuza común Hontza zuria Segura Arriskurik gabekoa 

Corvus corax Cuervo Erroia Segura Interes berezikoa 

Columba palumbus Paloma torcaz Pagausoa No Arriskurik gabekoa 

Apus Vencejo común Sorbeltz arrunta Segura Arriskurik gabekoa 

Hirundo rustica Golondrina común Enara arrunta Segura Arriskurik gabekoa 

Delichon urbica Avión común Enara azpizuria Segura Arriskurik gabekoa 

Passer domesticus Gorrión Etxe-txolarrea Segura Arriskurik gabekoa 

Eusko Jaurlaritzak ahalbideturiko kartografia-zerbitzariak 

(ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/) emandako ingurumen kartografia-lana aztertu dugu, 

mehatxatutako faunari dagokiona (10 x10 Km-ko lauki-sareen arabera) eta egiaztatu ahal izan 

dugu, honako hauek direla babes kategoriaren bat duten eta azterketa-eremuan dauden fauna-

espezieak:

Myotis. Arratoi-belarri handia 

Europako Myotis handiena da. Emeak arrak baino pixka bat handiagoak dira. Ile motza eta 
itxia, oinarri ilunekoa, bizkarralde gaztainkaratik arre grisaxkara eta sabelaldea ia txuria; 
gazteek hauts kolorekoa dute. Azal arre gorrixka. Mutur zabala eta guruin-irtendurarekin. 
Baso heldu irekietan eta larre zuhaiztuetan bizi dira.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen 
Espainiako Katalogoa 

Kaltebera Katalogatua  

Bernako Hitzarmena  III. eranskina. Zorrozki babestu beharreko espezieen 
zerrenda 

Katalogatua  

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak 

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa 

Kaltebera Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua  II. eranskina: Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) 
izendatzea beharrezkoa duten komunitate intereseko 
espezieak. 

Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua  IV eranskina: Babes zorrotza behar duten interes 
komunitarioko espezieak 

Katalogatua  
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Estatuko Zerrenda Gorria  Kaltebera Katalogatua  

Europako Zerrenda Gorria Ardura txikia Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ia mehatxatutakoa Katalogatua  

Eptesicus serotinus. Baratz saguzarra 

Harkaitzetako espeziearekin eta gizakiaren finkapenarekin lotzen da espezie hau.  Herri 
eta hirietan ehizatzen du nagusiki, itsas mailaren eta 1.000 m-ko altitudearen artean. 
Penintsularen hegoaldean, gaueko lehen orduetan soilik jarduten da, gainerako orduak 
deskantsatzen ematen ditu. Europan, koleoptero handiez elikatzen da nagusiki. 330 km 
arteko desplazamenduak erregistratu badira ere, nagusiki sedentario edota 
noizbehinkako migratzailetzat jotzen da. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa   

Interes berezikoa Katalogatua  

 Bernako Hitzarmena  II. eranskina. Zorrozki babestutako fauna 
espezieak 

Katalogatua  

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Katalogatua 

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa 

Interes berezikoa Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua  IV eranskina: Babes zorrotza behar duten interes 
komunitarioko espezieak 

Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Europako Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia  Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua  

Miniopterus schreibersii. Schreibers saguzarra 

Barrunbe handietan bizi da: ozeanoaren eraginak baldintza klimatikoak leuntzen dituzten 
lekuetan. Ekintza kolonial eta gauekoa egiten du, erreproduzitzeko garaian, nahiz 
hibernazioan; gazteek emeetatik aldenduta deskantsatzen duen taldea osatzen dute eta 
badirudi edozeinek elikatzen dituztela. Barrunbe bat jardun leku gisa edukita,    arteko 
mugimenduak egin ditzakete elikagaien bila. Bere harrapakin nagusiak hegaldi azkarrean 
harrapatzen dituen lepidopteroak, dipteroak, eta koleopteroak dira.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa 

Kaltebera Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. eranskina. Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa 

Kaltebera Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua  II. eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua  IV. eranskina: Babes zorrotza behar duten interes
komunitarioko espezieak  

Katalogatua  
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Estatuko Zerrenda Gorria  Kaltebera Katalogatua  

Europako Zerrenda Gorria Ia arriskuan Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria Ia arriskuan Katalogatua  

EAEn lehentasuna duten intereseko 
espezieen zerrenda 

Ezagutza baxua Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua  

Nyctalus leisleri. Gau saguzar txiki

Basoko saguzarra. Euskal Autonomia Erkidegoan mendiguneetan topatu ohi dira, landa 
eremu nahiz basoko eremuetan. Inguruko herrietako argia aprobetxatzen du ehizatzeko.  
Pagadi, harizti eta pinudien inguruko landa eremuetan aurkitu izan da ehizan. Ez dira 
kolonien babeslekuak ezagutzen, baina autore batzuen ustez, zuhaitzen eta eraikinen 
zuloetan kokatzen dira. Espanian,  baso eurosiberiar eta mediterranearreko lekuak 
hartzen ditu eta oso ohiko saguzarra da Cadiz, Malaga eta Errioxako mendilerroetan.  
Lepidoptero eta koleoptero handiak dira bere harrapariak. Espezie migratzailea da eta 810 
km arteko mugimenduak egitera irits daiteke.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. eranskina. Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa 

Interes berezikoa Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua IV. eranskina: Babes zorrotza behar duten interes
komunitarioko espezieak  

Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria Ia arriskuan  Katalogatua 

Europako Zerrenda Gorria Ardura txikia Katalogatua 

Munduko Zerrenda Gorria  Ia arriskuan Katalogatua 

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Rhinolophus hipposideros. Ferra itxurako saguzar txikia  

Harizti, artadi eta pagadi basoetako eremuak hartzen ditu nagusiki, itsas mailatik 1.000m-
rainoko altitudera arte. Kumeen kolonia txikiak eratzen ditu abandonatutako eraikin eta 
elizatan; neguan, kobazuloetan, leize-zulo eta tuneletan gordetzen da hibernatzeko. 
Gauez jarduten da. Nagusiki diptero nematozeroez elikatzen den arren, nohizbehinka 
zuhaitzen adar eta arbustoetan harrapatzen dituen lepidopteroak, neuropteroak eta 
araknidoak ere jaten ditu. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. eranskina. Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Kaltebera Katalogatua  
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Habitat Zuzentaraua II. eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak 

Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Ia arriskuan  Katalogatua  

Europako Zerrenda Gorria  Ia arriskuan  Katalogatua 

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Rhinolophus euryale. Ferra-saguzar-mediterraneoa 

Barrunbe zabalak dituzten eremu karstikoetan bizi da eta altitude baxuetan. Joera 
termofilo arina du eta beraz, kota altu eta hotzenetatik alde egiten du. Gauez jarduten da. 
Ohitura taldekoi eta haitzulotarrak ditu, eta udatean bestelako babeslekuetara ere joaten 
da, izaera antropogenoagokoetara. 10 eta 40 km arteko desplazamenduak egin ohi ditu 
eta 134 Km-rainokoak erregistratu dira. Harrapariak nagusiki lepidoptero eta 
koleopteroak dira.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Kaltebera Katalogatua 

Bernako Hitzarmena  II. eranskina: Bereziki babestu beharreko fauna 
espezieen zerrenda 

Katalogatua 

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa 

Galtzeko arriskuan Katalogatua 

Habitat Zuzentaraua  II. eranskina: Kontserbazio Bereziko Eremuak 
(KBE) izendatzea beharrezkoa duten 
komunitate intereseko espezieak. 

Katalogatua 

Habitat Zuzentaraua  IV. eranskina: Babes zorrotza behar duten interes
komunitarioko espezieak  

Katalogatua 

Espainiako Liburu Gorria  Kaltebera Katalogatua 

Estatuko Zerrenda Gorria  Kaltebera Katalogatua 

Europako Zerrenda Gorria  Kaltebera Katalogatua 

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 
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Zamenis longissimus. Eskulapioren sugea 

Oso leku hezeetan ibiltzen da, baso misto freskoa eta baso hostogalkorrean esaterako, 
barnealdean nahiz ertzetan egonik, baita landazabalean ere, basoetako ertzetako 
berezko elementutzat izatera iristeraino, palaxuetan eta abar. Ingurune eguzkitsua behar 
du hezetasun ez oso altuarekin eta ez dadila aridoa edo lehorra izan, betiere landaredia 
askokoa. Lurreko espeziea da eta egunez jarduten da. Ohitura zuhaiztarra du; zuhaitzetan 
gora joatea gustatzen zaio berotzeko edo deskantsatzeko leku bila edo elikagaiak 
bilatzeko. Sarritan, egun askoz jarraian, 15 eguneraino, zuhaitz altuetako adarretan 
egoten da, bizkorra da eta lur lauetatik igo daiteke. Habian harrapatzen dituen 
mikrougaztun eta hegaztiez elikatzen da, harrapariak osorik irentsiz eta konstrikzio bidez 
akabatuz.  

Babes trena Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. eranskina. Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua  IV. eranskina: Babes zorrotza behar duten interes 
komunitarioko espezieak  

Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria Ardura txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Galemys pyrenaicus. Pirinioetako muturluzea. 

Ur- ibilgu laster eta oxigenatuetan bizi da, osin eta diametro ezberdineko harridun 
fondoetan. Gainera, kutsatzaile organiko kargadun parte erdi- altuak jasan ditzake. Ur 
eremuetako espezie oso aktiboa da; bere pisuaren % 30 eta % 50 arteko baliokidea den 
harrapakin kantitatea jan behar du egunero. Atzeko hanka eta isatsaz lagunduta egiten 
du igeri. Erreprodukzioa neguan hasten du. Emeek bi eta bost kume edukitzen dituzte 
umealdi bakoitzean. Normalean, errunaldi bakarra izan ohi du. Harriak eta legarra 
mugitzen ditu elikagai bila. Bere elikadura oso espezializatua da, ur- ibilgu lasterretako 
oheetako ornogabeak harrapatzen baititu, bereziki trikopteroak, efemeropteroak eta 
dipteroen larbak. Tronpak rol garrantzitsua jokatzen du harrapakinak detektatzerakoan, 
harrapakinaren bibraziorik txikiena antzemateko sentsoreak baititu bertan. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Kaltebera Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Galtzeko arriskuan Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua  II. eranskina: Kontserbazio Bereziko Eremuak 
(KBE) izendatzea beharrezkoa duten 
komunitate intereseko espezieak 

Katalogatua  

Habitat Zuzentaraua  IV. eranskina: Babes zorrotza behar duten interes 
komunitarioko espezieak  

Katalogatua  

Espainiako Liburu Gorria  Kaltebera Katalogatua 

EAEn lehentasuna duten intereseko 
espezieen zerrenda 

Ezagutza ertaina Katalogatua 

Estatuko Zerrenda Gorria  Kaltebera Katalogatua  

Europako Zerrenda Gorria  Ia mehatxatutakoa Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria Kaltebera Katalogatua 
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Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  

Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Mustela lutreola. Bisoi europarra 

Ur ingurunearekiko harremanean bizi da: ibaietan, baita humanizazio handiko eremuetan 
ere, ubideetan, urtegietan eta paduretan; 5 m-tik 30m –ra bitarteko zabalera eta 25 cm 
baino gehiagoko sakonera duten ur ibilguak nahiago ditu,  korronte motel edo 
ertainekoak eta ur-bazterreko landaredia ugarirekin; lezkadi bat edo ondo egituratutako 
sastrakadia izan daiteke. Baldintza ekologiko hauek ibaietako parte ertain eta baxuak 
okupatu ahal izatea ahalbidetzen diote, kutsadura organiko eta kimiko mailak ertainak eta 
altuak baitira. Gaueko eta egunsentiko jarduera egiten du, igerilari eta buzeatzaile ona da 
eta bakarrik bizi da. Umealdi bakoitzean 4 edo 5 kume eduki ohi ditu eta familia taldea 
osaten dute uda pasatu eta banantzen diren arte. Haragijale oportunista hau karraskari, 
hegazti, arrautza eta arrainez elikatzen da; baita oilasko, eta oilo eta ahateen arrautzez 
ere. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Galtzeko arriskuan Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Desagertzeko arriskuan Katalogatua 

Habitat Zuzentaraua  II. eranskina: Kontserbazio Bereziko Eremuak 
(KBE) izendatzea beharrezkoa duten 
komunitate intereseko espezieak 

Katalogatua 

Habitat Zuzentaraua  IV. eranskina: Babes zorrotza behar duten interes 
komunitarioko espezieak  

Katalogatua 

Espainiako Liburu Gorria Arriskuan Katalogatua 

EAEn lehentasuna duten intereseko 
espezieen zerrenda  

Ezagutza ertaina Katalogatua 

Estatuko Zerrenda Gorria  Arriskuan Katalogatua 

Europako Zerrenda Gorria  Arrisku kritikoan Katalogatua 

Munduko Zerrenda Gorria  Arriskuan Katalogatua 

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  

Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 
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Bubo. Hontza handia 

Tamaina handiko gaueko harraparia da, 70 cm-ko luzera gainditzen du.  Eremu 
menditsuetan bizi da, harkaitzez beterikoetan, basoan nahiz eremu irekietan 
murgilduriko eremuetan. Ohitura krepuskular eta gauekoak ditu. Hegaldi ahaltsua, 
habila eta isila du. Ezkutuan ehizatzen du, pausaleku batetik. Bakartia da. Ulu 
ozenagatik identifikatzen dugu normalean. Harkaitzetako arrailetan edo landaredia 
apur bat duten kobazulo txikietan egiten du habia; tarteka, zuhaitzen zuloetan edo 
beste hegaztien habi zaharretan ere bai. Habia sinplea izaten da, tapizatu gabekoa, 
baita lurreko zulotxo baten gainean ere. Errunaldi bakarra eduki ohi du, bi eta lau 
arrautza artekoa. Harrapakin mota ezberdinez elikatzen da. Tamaina ertaineko 
ornodunak, hegaztiak eta ugaztunez esaterako, baita arrainez ere.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa  Katalogatua  

CITES Erregelamendua  II. eranskina: egun halabeharrez desagertze-
arriskuan ez dauden espezieak; baina, horien 
merkataritza zorrotz kontrolatu ezean arriskuan 
egon litezkeenak 

Katalogatua 

Bernako Hitzarmena II. eranskina. Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Bakana Katalogatua  

Hegaztien Zuzentaraua  I. eranskina: Euren habitata zaintzeko neurri 
bereziak behar dituzten espezieak  

Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria Ebaluatu gabe Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Caprimulgus europaeus. Zata arrunta 

Tamaina txikiko hegaztia, 25 cm-ko luzera eduki dezakeena. Ia ingurune mota guztietan 
bizi da, zuhaizti masa handi eta trinkoetan izan ezik, horiek saihestu egiten ditu. Eite 
gutxiko formazioak nahiago ditu; txilardiak, iratzediak, belardi eta larreak, esaterako. 
Landazabal eta baso-hostozabal eta konifera baso-soilguneetan ere egon ohi da. 
Gaueko eta krepuskuloko jarduna du, egunez atseden hartzen du. Hegaldi isila du, leuna 
eta erratikoa, hainbat xaramelekin. Bakartia da, nahiz eta migrazioan zehar talde txikiak 
osatzen dituen. Lurrean egiten du habia,  zulotxo batean, non tapizatu gabeko habia 
laburra ezartzen duen. Bi errunaldi edukitzen ditu eta bakoitzean bi arrautza. Airean 
harrapatzen dituen intsektuez elikatzen da, baina batzuetan harrapariak lurrean 
harrapatzen ditu.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Bernako Hitzarmena  II. eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak 

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa   

Interes berezikoa Katalogatua 

Hegaztien Zuzentaraua  I. eranskina: Euren habitata zaintzeko neurri 
bereziak behar dituzten espezieak  

Katalogatua 

Estatuko Zerrenda Gorria  Ebaluatu gabea Katalogatua 

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua 

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 
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Cinclus. Mirlo acuático 

Tamaina txikiko hegaztia, 18 cm-ko luzera eduki dezake. Errekastoetako zati 
altuenetan eta ibai gorabeheratsuetan bizi da, salto eta lasterrekin,  ur argi eta 
sakontasun gutxikoetan bizi da, legarrezko ohea eta ibaiertzetan arroketan. Uraren 
ibilgua igarotzen den lekuetako landaredia axolagabe azaltzen da. Lurretik gertu egiten 
du hegan, zuzen, hegazti- dei ozena igorriz. Erraz murgildu eta igeri egiten du urpean; 
gainera, ur azpian paseatzeko gai da. Ibaietako harri irtenguneetan pausatzen da 
askotan. Bakartia da, bikotean ibiltzen da erreprodukzio garaian. Ur maila baino gorago 
egiten du habia, zulo edo ezpondaren bateko pitzaduretan edo enborren baten 
oinarrian, sarritan ur-jauzi batez babestuta; goroldiozko habia egiten du kopa forman 
eta barnealdea tapizaturik. Urtean bi edo hiru errunaldi izaten ditu, bakoitza lau edo 
bost arrautzekoa. Uretako intsektuez eta molusku, krustazeo,har eta arrain txikiez 
elikatzen da.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak 

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Ebaluatu gabea Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Corvus corax. Belea 

Tamaina handiko korbidoa da, 60 cm-ko luzera eduki dezake. Espezie orokorra da eta 
habitat ezberdin askotan bizi da, kostatik mendiguneetako gailurrak hartzeraino. 
Mendi eremuetan ohikoagoa da, orokorrean. Landa, larre eta eremu harrokatsuak 
nahiago ditu. Gizakia dabilen eremuak saihesten ditu edo gutxienez, beste korbidoak 
baino muzinagoa da. Hegaldi indartsu eta zuzenekoa; askotan, lurrean gelditu eta 
ibiltzen da. Akrobazia- hegaldiak burutzen ditu, batez ere, araldian. Izaera bakartikoa 
da eta talde txikiak ere osatu ohi ditu. Abandonatutako harrobietan egiten du habia, oso 
gutxitan, zuhaitzetan. Habi handia egiten du adarrak erabiliz, barnealdetik tapizaturik. 
Errunaldi bakarra izaten du urtean; lau eta sei arrautz artekoa. Orojalea da eta 
antropodo, molusku, ornodun txiki, landare materia eta haratustelez elikatzen da. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Bernako Hitzarmena    III eranskina: Ustiapena erregulatuko zaien 
babestutako fauna espezieak, populaketak 
arriskutik kanpo mantentzeko. 

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Arriskuan Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  
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Dendrocopos minor. Okil txikia 

Okil txikia txolarrearen tamainakoa,  15 cm eskas neurtzen ditu. Espezie hostogalkorretako 
basoetan bizi da; batez ere, harizti eta ur-bazterreko basoetan, masa handi nahiz unada 
txikietan; landazabalean agertzen da sarritan. Zuhaitzetako parte altuetan bizi da. Hegaldi 
ondulatua du eta mantso mugitzen da. Zuhaitzen zuloetan egiten du habia, barrunbe txiki bat 
egiten du, tunel kurbatuarekin, kamara luzetxo batera sartzeko. Tapizatu gabeko habian urteko 
errunaldi bakarreko lau edo sei arrautzak jartzen ditu. Intsektuez elikatzen da nagusiki; hala ere, 
landareak ere jan ohi ditu, bereziki, fruitu txikiak.   

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua 

Bernako Hitzarmena  II eranskina. Zorrozki babestutako fauna 
espezieak 

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Ebaluatu gabea Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Falco peregrinus. Belatz handia 

Tamaina ertaineko harrapari hau luzeran metro erdia neurtzera iritsi daiteke. 
Itsaslabarretan eta barnealdeko harkaitzetan egiten du habia, eta batzuetan, hiriko 
eraikinetan, lasaitasunaz gozatzeko aukera duen lekuetan. Eremu irekiak behar 
izaten ditu elikatzeko, soro landu handiak esaterako, baina hezetasun eta kostaldean 
bertan ere elikatu ohi da. Hegan doala ehizatzen duen harraparia da, oso azkarra, 
altuera jakin batean ere hegan egiten duena. Pausalekuak erebiltzen ditu. Harrapakin 
bat lortzen duenean (beti airean), leku jakin betera eramaten du eta zatiak egiteko. 
Oso habi sinplea du, ia zulo bat soilik izan hoi da. Errunaldi bakarra izaten du, hiru eta 
lau arrautza artekoa. Hegaztiez elikatzen da nagusiki. Hiri inguruetan bizi diren 
belatzen harrapakin nagusiak etxe- usoak dira. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

CITES Erregelamendua C1 Katalogatua 

Bernako Hitzarmena  II. Eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak 

Katalogatua  

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Bakana Katalogatua  

Hegaztien Zuzentaraua I. eranskina: Euren habitata zaintzeko neurri 
bereziak behar dituzten espezieak  

Katalogatua 

Estatuko Zerrenda Gorria  Ebaluatu gabea Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ardutra txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 
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Ficedula hypoleuca. Papamoscas cerrojillo. Euli-txori arrunta 

Tamaina ertaineko txoria, 13 cm-ko luzera izatera irits daitekeena. Baso ingurune nahiko 
irekietan bizi da, harizti helduekin, nahiz nekazaritza eremuak palaxuekin eta zuhaitz 
urtetsuekin. Hegaldi laburrekoa da, jarleku batetik ziztu bizian ekiten dio hegaldiari aireko 
intsekturen baten bila. Askotan lrretik mugitzen da, harrapakinak ere harrapatzen diru. 
Eztei ondorengo migrazioan, abuztuan eta irailan, oso hegazti ugaria bihurtzen da eta 
parke eta hiriko jardinetan ere agertu ohi dira. Baso- soilguneetan egiten du habia, zuhaitz 
edo eraikinetako tarteetan. Kopa formako habia eginez landarezko materialekin eta 
barnetik tapizaturik, errunaldi bakarra izaten du urtean, lau eta zazpi arrautza artekoa. 
Antropodoez elikatzen da eta baita har, molusku eta fruituez ere. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. Eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak 

Katalogatua 

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Bakana Katalogatua 

Estatuko Zerrenda Gorria  Ebaluatu gabea Katalogatua 

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua 

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Jynx torquilla. Lepitzulia. 

Tamaina txikiko hegaztia, 15 cm-ko luzera izatera iritsi daiteke. Landazabal atlantikoan 
bizi da, zuhaiztien, palaxuen eta fruta arbol helduen plantazioetako eremuan. Ingurune 
mota honetan zuloak topatzen ditu habia egiteko eta belardiak, elikatzeko. Eremu 
horretatik kanpo, baso hostoerorkorreko formazioak hartzen ditu modu sakabanatuan, 
batez ere, erkameztietan eta ertzetan. Ohitura zuhaiztarrak ditu, lurretik mugitu edo 
gelditzeko ohitura ere badu; bertan elikatzen baita. Hegaldi ondulatua du, gainerako 
txoriek bezala, eta dei berezia du. Zuhaitzetako zuloetan egiten du habia, baita gizakiak 
eraikitako lekuetako zuloetan ere, lurretik altuera txikira normalean; ez du materialik 
eramaten bizilekura. Errunaldi bakarra izaten du urtean, zazpi eta hamar arrautza artean. 
Intsektuez elikatzen da, batez ere, txingurriez.  

Babes tresna  Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Bernako Hitzarmena  II. eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak 

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua 

Estatuko Zerrenda Gorria  Datu eskasak Katalogatua 

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua 

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda 

Katalogatua 
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Larus fuscus. Kaio iluna 

Itsas hegazti ertaina, 60 cm-ko luzera izatera irits daitekeena. Itsaslabarretan, uharteetan 
eta batzuetan, belazeetan,  dunetan eta kostaren inguruko harri koskorrezko eremuetan 
hazten ditu kumeak. Izaera iheskorrekoa da, beste kaio batzuek baino gutxiago jasaten 
du gizakion presentzia. Kosta guztian zehar migratzen du. Koloniala da, lurrean egiten du 
habia, sakonera txikietan, belar eta algez tapizaturik; hiru arrautzeko errunaldi bakarra 
izaten du urtean. Arrainez, moluskuez, harrez, hegaztien arrautzez eta ugaztunez  
elikatzen da. Arrantza- ontzietako bazterkinak, zaborra eta haratustela ere jaten ditu.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Bernako Hitzarmena  II. eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Hegaztien Zuzentaraua  II. eranskina: Ehizatu daitezkeen espezieak Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Interes berezia Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda 

Katalogatua 

Monticola solitarius. Harkaitz-zozo urdina 

Tamaina txikiko hegaztia, 20 cm arteko luzera izan dezake. Harkaitzetako eremuetakoa, 
kostako itsaslabarreko eremuetan bizi ohi da. Ohitura bakarti eta muzinekoa, denbora asko 
igarotzen du lurrean, landaredirik gabeko eremuetan, eta oso arin mugitzen da bertan. Hegaldi 
laburrak eta altuera txikikoak egiten ditu. Batzuetan bikoteka edo familia talde txikietan ikusiko 
dugu. Harkaitzetako, eraikinetako edo kobazuloetako zulo eta arrailetan egiten du habia. Kopa 
itxurako habia eraikitzen du landarezko materialekin eta barnetik tapizaturik, errunaldi bakarra 
izaten du eta batzuetan bi, lau edo bost arrautzekoa. Zelata- ehiza bidez harrapakinetarantz 
joanez ikusten dituenean ehizatzen du. Antropodo, har eta moluskuez elikatzen da, batez ere. 

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa 

Interes berezikoa  Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. Eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Ebaluatu gabe Katalogatua 

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda 

Katalogatua 
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Pernis apivorus. Zapelaitz liztorjalea 

Harrapari ertaina da, 60 cm-rainoko luzera eduki dezake eta lumak kolore ezberdinetakoak ditu. 
Basoko espezie ohikoena da, basoa eta eremu irekiak tartekatzen dituen eremuak aukeratzen 
dituena. Formazio hostotsuak nahiago ditu, pagadiak eta hariztiak. Hegalari eta planeatzaile ona 
da eta lurrean ondo defendatzen daki. Zuhaitzetan egiten du habia adarrekin. Urtean errunaldi 
bakarra izaten du eta arrautz bakarrekoak edo hiru arrautzekoak izaten dira. Harrapakin mota 
ezberdinez elikatzen da, baina batez ere erleak eta liztorrak jaten ditu: eztia, larbak eta helduak; 
normalean basotik kanpo, ingurune irekietan, sega- belardi eta larreetan. Bestelako antropodo, 
ugaztun txiki, anfibio eta narrastiez ere elikatu ohi da.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa  Katalogatua  

CITES Erregelamendua C1 Katalogatua 

Bernako Hitzarmena II. Eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua 

Bonneko Hitzarmena II. gehigarria: Akordioen xede behar duten
espezie migratzaileak  

Katalogatua 

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Bakana Katalogatua 

Hegaztien Zuzentaraua  I. eranskina: Euren habitata zaintzeko neurri 
bereziak behar dituzten espezieak  

Katalogatua 

Estatuko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua 

Munduko zerenda gorrial  Ardura txikia Katalogatua 

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 

Tachybaptus ruficollis. Txilinporta txikia 

Hegazti ertaina, gehienez ere 25 cm luze. Mediterraneo aldeko laborantza-lurretan bizi da, 
arte-zuhaiztiak, txaradiak eta erkametzak dauden lekuetan, baita ibarbasoetan, erliebe 
leuneko eremuetan eta espazio ireki handietan ere, habiak egiteko zuhaitz urtetsuak baldin 
badaude. Ohitura lurtarrak ditu, uhinaren formako hegaldi laburrak egiten ditu, tximeleta 
bat gogorarazten duten hegoen mugimendu oso bereziarekin. Hegaztiaren aldartearen 
arabera gora era behera egiten dio gandorrak. Bakarrik bizitzea du gustuko, gutxitan biltzen 
da familia-talde txikietara. Zuhaitzetako eta lur jotako erakinetako hutsarteetan egiten du 
habia, baina pizidoen habia zaharrak ere profitatzen ditu. Apenas tapizatzen du habia 
barruko aldetik. Urtean errunaldi bakarra izaten du, batzuetan bi, eta aldiro bost eta zortzi 
arrautza bitarte erruten ditu. Funtsean lurzoruan eta zuhaitzetako arrakaletan harrapatzen 
dituen intsektuak jaten ditu. Era berean, moluskuak, harrak eta beste ornogabe batzuk ditu 
elikagai.  

Babes tresna Babes kategoria Egoera 

Arriskuan dauden Espezieen Espainiako 
Katalogoa  

Interes berezikoa Katalogatua  

Bernako Hitzarmena II. Eranskina: Zorrozki babestutako fauna 
espezieak  

Katalogatua  

Arriskuan dauden Espezieen Euskal 
Katalogoa  

Kaltebera Katalogatua  

Estatuko Zerrenda Gorria  Ebaluatu gabe Katalogatua  

Munduko Zerrenda Gorria  Ardura txikia Katalogatua  

Babes Araubide Bereziaren Pean dauden  
Basoko Espezieen Oinarrizko Zerrenda  

Katalogatua 
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Intereseko habitatek fauna intereseko espezieak hartzen dituzte barne, orokorrean 

giza- bizitza eskasekoak eta baso- masa handikoak (hostozabalak, batez ere) izan ohi dira. 

Faunarentzako interesekoak diren bestelako eremuak, batez ere, espezie mehatxatuengatik 

(arrainak, anfibioak, igaraba, bisoi europarra, muturluze iberiarra eta abar), ibaiak eta 

errekastoak dira. PEParen eremuan, Eusko Jaurlaritzaren kartografiaren arabera honako 

hauen interes faunistikoko eremuak lokalizatu dira: bisoi europarra (Mustela lutreola), 

muturluze iberiarra (Galemys pyrenaicus), suge berde-horia (Coluber viridiflavus) eta ferra- 

saguzar mediterraneoarena (Rhinolophus euryale).  

Landarbaso (edo Epele) erreka Urumeara isurtzen da eskuinaldetik eta KBErekin 

konektatzen da (eta Aiako Harriko Natura Parkearekin)  Añua errekarekin bat egitean, 

Hernani eta Astigarragako udalerrien arteko mugan. Interes bereziko eremua da bisoi 

europarrarentzat eta muturluze iberiarrarentzat; gainera, izokinaren (Salmo salar) 

arrabalekua da.  

(IKUS 011 MAPA FAUNA AMENAZADA). 

Bisoi  europarraren Kudeaketa Plana 

2004ko maiatzaren 12ko Foru Aginduaren arabera, Gipuzkoako Lurralde Historikoko 

Mustela lutreola bisoi europarraren (Linnaeus, 1761) kudeaketa plana onartu zen, haren 

babes erregimena eta berarentzat interes bereziko eremuak identifikatuz.  

Kudeaketa Planaren helburu orokorra espezie honen inguruko mehatxuak ezabatzea 

da, errekuperaketa, kontserbazioa eta populazioaren erabilera egokia sustatuz, baita  bere 

habitata babestu eta mantentzea ere,  Gipuzkoako lurralde historikoan. Horrela, populaketa 

maila uniformea izango da; lurraldeko geografian zehar banaturik egongo da, eta 

espeziearen biziraupena eta populazioaren aldakortasun genetikoa bermatuko dute eta 

espezie mehatxatuen deskatalogazioa ahalbidetu. 

Bisoi europarrari dagokionez, ondoko debeku orokor hauek ezarri dira Gipuzkoako 

Lurralde Historikoan: 

Mehatxatutako espezie faunistikoen banaketa eta babeserako eremuak
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a) Bisoiak eta beren kumeak hil, harrapatu, eraso edo gogaitzeko egindako baimenik

gabeko edozein jardun, eta era berean beren habitata eta batez ere kumeak hazi eta atseden 

hartzeko dituzten lekuak desegitea. 

b) Bisoi bizi edo hilak eduki, bertakotu, garraiatu, saldu, erakutsi, inportatu edo

esportatzea, berariaz baimenduta dauden kasuetan izan ezik. 

c) Bertako populazioei kalte egin diezaieketen espezieak sartzea naturagunean.

Debekatuta dago Gipuzkoako Lurralde Historikoan bisoi amerikarrak (mustela vison) 

hazteko ustialekuetan instalazio berriak egitea. 

Aipatutako kudeaketa plan honetan, ondorengoa ere zehazten da: 

Interes bereziko guneetan, espeziea kontserbatu edo suspertzea zuzenki edo zeharki 

oztopatzen duten plan edo proiektuek, banan-banaka izan edo bestelako plan edo proiektu 

batzuekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiko Landa Ingurunearen Garapenerako 

Departamentuaren aginduzko txostena eduki behar dute, kudeaketa planaren helburuen 

gainean duten eragina behar bezala erabakiko baitu. 

Lurralde eta hirigintza plangintzako tresnek bisoi europarraren habitatak babestu, 

gorde edo berrekuratzeko balio behar dute; eta habitat horiek mugatzeko beharra egonez 

gero zuritu egin beharko dute. 

Pirinear muturluzearen kudeaketa plana 

2004ko maiatzaren 12ko Foru Aginduaren arabera, Gipuzkoako Lurralde Historikoan 

Galemys pyrenaicus pirinear muturluzea (E. Geoffroy, 1811) kudeatzeko plana onartu zen. 

Pirinear muturluzeari dagokionez, ondoko debeku orokor hauek ezarri dira 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan: 

a) Pirinear muturluzeak eta beren kumeak hil, harrapatu, eraso edo gogaitzeko

egindako baimenik gabeko edozein jardun, eta era berean beren habitata eta batez ere 

kumeak hazi eta atseden hartzeko dituzten lekuak desegitea. 
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b) Pirinear muturluzeak  bizirik edo hilak eduki, bertakotu, garraiatu, saldu, erakutsi,

inportatu edo esportatzea, berariaz baimenduta dauden kasuetan izan ezik. 

c) Bertako populazioei kalte egin diezaieketen espezieak sartzea naturagunean.

3.1.2.7- Egungo ekosistema zerbitzuen ebaluazioa 

EAEn Milurtekoko Ekosistemen Ebaluazioa burutzen ari dira. Lehentasunezko 

ekintzak identifikatzeko tresna izan nahi du; batetik, ekosistemetan giza inpaktuak saihestu 

edo gutxitzea ahabidetuko dutenak, eta bestetik, kapital naturaleko kontserbazio eta 

erabileran positiboki eragiten duten politika eta ekintzak nabarmentzea. Gainera, 

planifikaziorako eta kudeaketarako tresneria ahalbidetzea lortu nahi du, baita ekosistemen 

zenbitzuen fluxuari eragiten dieten erabakien ondorioei buruzko etorkizunerako 

perspektibak (eszenatokiak) eskaini ere. Euskal Autonomia Erkidegoan Milurtekoko 

Ekosistemen Ebaluazioaren proiektuaren helburuen artean zenbait funtzio kontatu eta 

baloratzeko helburua dugu, ondoren, lurralde- kudeaketa jasangarrian erabiltzeko GIS 

programen bitartez. Orain arte kartografiatutako zerbitzuak honako hauek dira:  

- Karbono metaketa 

- Ziklo hidrologikoaren erregulazioa 

- Aniztasunaren kontserbazioa 

- Errekreo erabilera 

PEParen eremuarentzat lortu diren emaitzak aztertu dira ondorengo atalean, 

proiektu honen emaitzak kontuan izanik.  

(IKUS 012 MAPA  EKOSISTEMAK). 

PEParen eremuan kartografiatutako ekosistemak honako hauek dira: 
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7. irudia-PEParen eremuan kartografiatutako ekosistemak
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ANIZTASUN NATURALAREN BALORAZIOA 

Aniztasun natural, biologiko eta geologikoa, eta ekosistemen zenbitzuak hertsiki 

loturik daude. Batetik, lekukotasun argiak daude aniztasun naturalean gertatzen diren 

aldaketek, zuzenean edo zeharka, gizakiaren ogizatean eragiten dutela; izan ere, 

ekosistemen funtzionamendua eta gizarterako nahiztaezkoak diren zerbitzuak sortzeko 

gaitasuna arriskuan jartzen baitute. Hau da, aniztasun naturalaren kontserbazioa beste 

zerbitzuak mantentzeko oinarrizko euskarri zerbitzua da.   

Lurraldearen eremu ezberdinetako biodibertsitatearen kontserbazioaren balioa 

espezie natiboen, suzesio egoeraren eta babes mailaren aberastasun balioaren integraziotik 

lortzen da. Geodibertsitatean arreta ipiniz, izaki bizidunak asentatzen diren sustrato 

geologikoa ekosistemaren parte da eta habitat mota mugatzen du; beraz, bere balioa 

aurreko atalean azaltzen da. Hala ere, biodibertsitatearen kasuan bezala, babestutako 

eremuei balio handiagoa ematen zaienetan, espezie bereziak egoteagatik aipatutako 

eremuetan, Geologia interesguneak ere badaude (GIG) harrobi geologiko berezien 

presentziagatik (azaleratzeak, kanterak, fosilak, egitura bereziak eta abar). Natura 

aniztasunaren kontserbazioari gehien laguntzen dioten unitateak baso naturalak dira. Jarraian 

txilardi eta sastraka eremuak topatzen ditugu. Palaxudun zelaiek eta plantazioek osatzen 

dituzte balio ertaineko eremuak. Azkenik, balio baxuko eremuak nagusiki plantazioek osatzen 

dute baita kontribuzio txikieneko monolabore intentsiboek eta artifizial bihurtutako eremuek ere. 
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8.irudia- Natura aniztasunarengatiko ekosistemen balorazioa 

KARBONOAREN METAKETA ZERBITZUAREN BALORAZIOA 

Aldaketa klimatikoa da mundu mailan daukagun ingurumen- aldaketa larrienetariko 

bat. CO2-aren kontzentrazioa eta bestelako gasak handitzeak, berotegi efektua eta sistema 

klimatikoan aldaketa nabarmenak eragiten dituzte. Lurreko ekosistemen artean, basoak dira 

K-ren metaketa zerbitzuari gehien laguntzen diotenak.   

Ekosistemen funtzio ekoizle, errekreatibo eta babesle tradizionalez gain, basoko 

sistemek rol garrantzitsua jokatzen dute karbonoaren metaketan, landaredian eta lurrean K 
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asko metatzen baitute. Hau da, aireko guztizko K-ren % 86 inguru eta lurrazpiko guztizko K-

ren % 40 inguru dute.  

Karbonoaren metaketari gehien laguntzen dioten unitateak basoko sistemak dira, 

naturalak nahiz artifizialak. Balio ertaineko eremuetan palaxudun zelaiak eta sastraka eremuak 

daude. 

9. irudia- Karbono metaketagatiko ekosistemen balorazioa
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ZIKLO HIDROLOGIKOAREN ERREGULAZIO ZERBITZUAREN BALORAZIO ETA KARTOGRAFIA 

Ekosistemek eragin handia dute fluxu hidrologikoen erregulazioan (ibaien ibilguetako 

isurketa eta emariaren fluxuan); izan ere, adierazten dituzten domeinuetan  prezipitazioa 

prozesatu eta atmosferara igortzen da bueltan edo beste sistema batera pasatzen da. 

Ebapotranspirazio prozesuaren bidez landare- estaldurak lurretik atmosferara galtzen 

den ur kantitatea zehazten du. Lurraren biomasak eta materia organikoak prezipitazioen 

erorketa amortiguatzen dute lurraren erosioa saihestuz eta akuifero, iturburu eta ibaiak 

betetzea ahalbidetzen dute pixkanaka banatuz.   

Lurraren osaera ere garrantzitsua da erregulazio hidrikoan, ondo garatutako lurrak, 

horizonte ezberdinak dituztenek, ur kantitate handiagoak edukitzeko gai dira lurzoru 

eskeletikoak baino. Hau da, erregulazio hidrikoaren zerbitzua faktore biotiko eta abiotikoen 

konbinazioaren bidez egiten da; horretarako, arro hidrografikoaren osotasuna kontuan 

hartzen duen paisaiaren eta lurzoruen erabileren kudeaketa beharrezkoa da. 

Ziklo hidrologikoari gehien laguntzen dioten unitateak basoko sistemak dira, naturalak 

nahiz artifizialak. Balio ertaineko eremuak palaxudun belardiek eta sastraka eremuek osatzen 

dituzte. Azkenik, artifizial bihurturiko eremuek osatzen dituzte hornidura- zerbitzu txikieneko 

eremuak.   
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10. irudia-Ziklo hidrologikoaren erregulazioagatiko ekosistemen balorazioa

ERREKREO ZERBITZUAREN EBALUAZIOA 

Gaur egun, zerbitzu kulturalak dira ahultasun handiena dutenak, degradazio eta 

galera prozesu azkar eta larria jasaten ari direlako. Balio kulturaleko ekosistemak galtzea  da 

kausa nagusiena degradazio honetan eta paisaia naturalen kantitate eta estetika kalitatea 

txikiagotzeagatik, ekosistemetako aldaketak nahiz aldaketa sozialak (hizkuntza galerak edo 

ezagutza tradizionalak) direla medio; horiek gizartearen errekonozimendua edo onura 

kulturalen apreziazioa murrizten dute. 
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EAEn errekreo zerbitzua ebaluatu eta kartografiatzeko, lurraldeak errekreo erabilerarako 

duen potentzialtasun nahiz gaitasuna eduki ditugu kontuan. Arro bisual bakoitzak duen 

potentziala kalkulatzeko naturaltasun gradua, nahiz babes gradua kontuan hartu dira, 

geologia interesguneetako (GIG) eta zimetako uraren presentzia, erliebe mota eta arro bisual 

bakoitzean dagoen paisaia- aniztasuna. Horrela, ekosistema naturalenak eta babes graduren 

bat dutenak gizartearen aisialdirako erakargarriagoak dira, biodibertsitate eta balio estetiko 

handiagoa dutelako.  

Arro bisual bakoitzak duen errekreo gaitasuna kalkulatu ahal izateko arro horien 

irisgarritasuna eduki dugu kontuan, bakoitzean dauden aisialdi ekintzekin erlazionaturiko 

azpiegiturekin batera; bada, irisgarritasun ona eta azpiegituren sare egoki batek aisialdiko 

jarduerak burutzerakoan laguntzen dutela haintzat hartu da. 

EAEko arro bisualetan existitzen den errekreo zerbitzuan oinarritutako lurraldearen 

kudeaketa egiteko eurek duten errekreo potentzialtasun eta gaitasuna kontuan hartzea 

beharrezkoa da, errekreo potentzial altuko arro bisualak egon baitaitezke, baina 

irisgarritasunik eduki ez, edota azpiegiturak falta, hau da, gaitasun baxua eduki dezakete, 

eta zerbitzuen fluxu baxua sortu. Hala ere, potentzial ertain-altua duten arro bisualek duten 

errekreo gaitasuna lurraldearen kudeaketa jasangari baten bidez hobetu daiteke, bere 

gaitasuna ertaina-baxua bada.  

Horrela, atal honetan “hobetu ezinak” kontsideratu diren arro bisualak ondorengoak 

dira: 

1) Errekreo Potentzial eta Gaitasun baxua edo oso baxua, zerbitzu hori ezin baitaiteke

hobetu, errekreo potentzialtasun baxuagatik. 

2) Errekreo Potentzialtasun eta Gaitasun altua edo oso altua, zerbitzu hori ezin hobetu

daitekeelako, errekreo gaitasun altua dutelako. 

3) Errekreo Potentzial ertaina eta Gaitasun ertain-altua, zerbitzu hori ezin hobetu

daitekeelako errekreo gaitasun altua dutelako, potentzialtasun berdina edo baxuagoa 

izanik.   

103.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

4) Errekreo potentzial baxua edo oso baxua eta Gaitasun ertaina-altua- oso altua,

zerbitzu hori hobetu ezinezkoa delako, duten errekreo gaitasun altua dela-eta, potentziala 

baxuena izanik.  

Gainera, “hobe daitekeena” bezala ikusi dira ondorengo ezaugarridun arro bisualak: 

1) Errekreo potentzial ertaina eta Gaitasun baxua edo oso baxua, zerbitzu hori

hobetu daitekeelako errekreo gaitasun baxua edo oso baxua hobetuz, Errekreo potentzial 

ertaina baitute.  

2) Errekreo potentzial oso altua- altua eta Errekreo gaitasun ertaina, zerbitzu hori hobetu

daitekeelako errekreo gaitasun ertaina hobetuz; izan ere, errekreo potentzial oso altua- altua 

baitute.  

“Asko hobetzekoak” kontsideratu diren arro bisualak honakoan dira: 

1) Errekreo potentzial oso altua- altua eta Gaitasun oso baxua- baxua, errekreo

gaitasun oso baxua- baxua hobetuz, zerbitzu hori asko hobetu baitaiteke. 
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Errekreo potentziala Errekreo gaitasuna 

Errekreo zerbitzua Gomendioak 
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3.1.2.8- Naturagune babestuak 

NATURA 2000 SAREA-AIAKO HARRIKO PARKE NATURALEKO KORRIDORE KONEKTIBOA -

KONTSERBAZIO BEREZIKO EREMUAK (KBE) 

Babes mailaren bat duten naturaguneak paisaia aldetik balio handia duten eremuak 

dira. PEP –aren kasuan, Aiako Harriko Parke Naturaleko korridore natural bat da, Natura 

2000 Sareko eta Santiagomendi eremuko kontserbazio bereziko eremu gisa katalogatua 

dago. 

 Figura.- Red Natura 2000 
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KORRIDORE EKOLOGIKOEN SAREA 

Modu berean, PEP-aren eremua EAEko korridore ekologikoen sarean dago, eta 

Aiako Harriko KBE Jaizkibelgo KBErekin lotzen duen eskualdeko korridore ekologikoko 

(R21) indaretze-eremu bat aurkezten du.  Urumeak lotura garrantzitsuko ibai tartea 

adierazten du; Landarbaso ubidea, bere ibaiadarra, lotura garrantzitsuko ibai tarte beraren 

jarraipen gisa sailka daiteke, izan ere, ingurumen-interes handia duen gune batean 

kokatzen baita, eta beraz, dituen ingurumen-balore eta balore ekologikoak sustatuko 

dituen modu batean kudeatu beharko litzateke. 
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3.1.2.9- Ingurumen-prozesuak eta -arriskuak 

ARRISKU GEOFISIKOAK 

Atal honetan “arazo geoteknikoak” modu generikoan aztertuko dira kontuan hartu 

beharreko alderdi garrantzitsu gisa, eraikuntza-helburu potentzialei begira. 

Faktore klimatiko eta metereologikoak (tenperatura, prezipitazioak, haizea), diagnostiko 

honetan geroago landuko direnak, kontuan izan behar dira jarduketa geotekniko posibleak 

proposatzen direnean, nahiz eta modu globalean izan.  

Hezetasun-, plubiositate- eta izozte-gertakariek lursailaren ezaugarri geoteknikoak 

baldintzatzen dituzte, eta baita berak jasaten dituen egitura eta azpiegituren bataz besteko 

bizitza ere; hortik bere arduraren garrantzia.  

Dena den, diagnostikoa eta baita bertatik adierazten diren gomendioak ere, orientagarriak 

eta kualitatiboak izango dira. Gomendioak, proiektu bakoitzaren bideragarritasunaren 

azterketetan ager daitezkeen arazo geoteknikoak balioztatzeko soilik izango dira.  

PEP-aren eremuari dagokionez, ARRISKU GEOTEKNIKO eta eraikuntzazkoetan gehienbat 

honakoek dute eragina: 

%30 < malda: Gehienezko kontzentrazio onargarria %30 ezarri da erabilera erkideko arau 

ezberdinetan jarraitu den irizpideen arabera. Obraren izaeraren araberako muga 

konstruktiboa eratzen du. Gainera, higadura-prozedurei mesede egiten die grabitazio-

fenomenoengatik eta baita  isurketa-fenomenoengatik ere. 

Bistako zimurtasuna: Litologia ezberdinek sortutako irregulartasunei dagokie, 

maiztasunez sortzen baitituzte arazoak zimenduen diseinuan alboko zapatetan baldintza 

ezberdinak egon baitaitezke. 

Neurri apalagoan eta unean-uneko baldintza litologiko eta topografikoen arabera, besteak 

beste honako arazo geoteknikoak sor daitezke: 

Maldaren aldeko etendura: Egoera honek baldintza zehatz batzuetan egiten dio 

mesede irristatzearen eraketari edo giza-jarduerek horiengan eragin dezakete 

(maldaren balioa eta murgilketa, barne marruskadura-angeluaren tamaina…). 

108.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

Hegalen ezegonkortasuna: Fenomeno eta prozesu naturaletan datza, eta horiek 

hegaletako lursailaren masak martxan jarri edo egoera larrietan oreka-baldintzak 

aldatzen ditu, izan ere, baldintza horietako aldaketa txikiek ere aldaketa handiak 

sortzea ekar dezakete. 

Sostengu-ahalmena eta asentuak: Sostegu-ahalmena eraikuntza-elementuen 

onespenerako unitatearen jasate-ahalmena litzateke. Asentuen izateari dagokionez, 

ezberdindutakoak kartografiatzen dira, kontutan hartuta ondoko zapaten arteko 

desberdintasuna, material kohesiboen eta granularen arteko banaketa irregularren 

ondorioz. 
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AKUIFEROEN KUTSADURARAKO KALTEBERATASUNA 

Erabilgarri dagoen hidrologiari buruzko informazioa kontuan hartuta, eta bereziki material 

litologikoen iragazkortasunari buruzkoa, baiezta daiteke akuiferoen kutsadurarako 

kalteberatasunari dagokionean, udalerriaren ezaugarriek iragazkortasun altuko litologiak 

eta akuiferoen kutsadurarako kalteberatasun ertaina adierazten dituztela. 

IKUS INGURUNE-ARRISKUEN 014 MAPA 

INGURUNE-ZARATA 

Ingurue-zarata kontsideratzen da soinu-fokuek el producido por los focos sonoros 

presentes en el medio exterior o aquéllos que inciden en receptores sensibles al ruido 

debido a una propagación del sonido por el medio exterior. Desde este punto de vista los 

principales focos de ruido son las infraestructuras del transporte, la industria y el medio 

urbano. Además existen otros focos menos relevantes por su incidencia o su reciente 

aparición. 

Foku horiek sortzen dituzten eragozpenak funtzio ezberdinen arabera ezartzen dira: 

 foku-mota

 egoera berria edo izandakoa

 inguruko zarata-maila

 hartzaileek zaratarekiko duten sentsibilitatea (zoruaren erabilerak)

 zarataren ezaugarriak

 sortzen den eguneko aldia (eguna-gaua)

 laneguna edo jaieguna

 eta abar
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Ingurune-zarata, ingurumenari modu negatiboan eragiten dion faktore bat da, bai hiri-

ingurunean eta baita naturalean ere, eta halaber osasunean, lasaitasunean eta, azken 

finean, populazioaren eta udalerriko espezieen bizi-kalitatean. Horregatik, arazo hori ahal 

den neurrian deuseztatzeko edo txikiagotzeko, eta behar bada sahiesteko arreta behar 

duen alderdia da. 

Bere helburua gai horrekin lotura dutn esku-hartze irizpideak zehaztea da honako 

helburuekin: alde batetik, bateragarri egitea, posible den heinean, ingurune-zarata sortzen 

duten erabilera eta jarduerak, giro lasai eta atseginaz gozatzeko eskubidearekin, eta, 

bestetik, neurriak zehaztea, besteak beste, garraio azpiegiturekin lotura duen zarata 

deuseztatu edo/eta txikiagotzeko (bidekoa eta trenbidekoa), edo eragin akustikoa sortzen 

duten beste jarduerak (industrialak, eta abar). 

PEP-aren eremuan ez du erakusten, oraingoz gertuko garraio-azpiegiturekin lotura duen 

ingurune-zarataren fokurik.  

EHIZA-JARDUERAK 

PEP-aren eremuan hainbat ehiza-postu aurki daitezke, eta horiek pertzepziozko kutsadura 

eta ingurune-kutsadura sortzen dute. 

Ehiza-jarduerek sortutako kutsaduragatik dudarik gabe esan daiteke ehiza ingurumenaren 

asalduak sortzen dituen jarduera dela, ehiza librea izan, edo oldar selektiboek araututakoa 

izan. Berunaren erabileragatik plunbismoak sortutako asalduei dagokienez, haren 

ondorioak metalaren debekuaren ostean ere nabari dira. Badaude, agian, ezezagunagoak 

diren asalduak, “eraginak” izenez definituak. Termino honen atzean, animalia basatiek 

jasaten dituzten eragozpen edo ondorio negatiboak daude, baita aldaketak ere, batzuk 

etologikoak, beren lurraldean izaten diren ehiztarien presentziaren erantzun gisa sortuak.  
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Ekosistemen afekzioak, berunaren metaketak eta ingurumenarekiko dituen eragin 

kaltegarriek, ingurutik pasatzen diren pertsonen segurtasuna arriskuan jartzen duten 

arriskuek, tiro-postuen arteko paisaia-afekzioak (zaratari eta bistari dagokionean), besteak 

beste, sortzen dute ehiza-jarduera ingurunearentzat arrisku larriko jarduera eta Ekintza 

Planaren inguruko paisaiaren afekzio altua. 

Santiagomendi eta ehiza-postuak. Iturria: http://nekagip.net/EhizaBisorea/Vista/Default.aspx?idioma
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3.1.2.10- Paisaia 

Santiagomendi mendigunea, iparraldean Urumea eta Oiartzungo bailarak zeharkatzen 

dituen korridore naturalak mugatzen du, ekialdean aurrekotik (Perurena venta) Urumea 

ibairaino iristen den korridoreak (Hernaniko Epele auzoa) eta mendebaldean Urumea 

ibaiak. 

Santiagomendi-Landarbaso korridoreko paisaia, eremu konkretu batean garatutako giza-

jardueren emaitza da. Errealitate konplexua da, substratu naturalak dituen osagaiz, giza-

jarueraz eta bere eboluzio historikoz osatua. 

Horrela, kultura ondare immaterial gisa prestatuko da, eta Astigarragako landa-

komunitateari atxikitako erabilerak, espresioak, ezagutzak eta teknikak hartuko ditu barne. 

Kultura ondare immaterial hau, belaunaldiz belaunaldi transmititu dena, uneoro birsrtzen 

du komunitateak inguruaren, naturarekin duen elkarreraginaren eta bere historiaren 

arabera, biztanleei identitate eta jarraipen sentimendu sakon bat emanez.; eta horrek 

dibertsitate kulturala sortzen laguntzen du. 

Santiagomendi mendigunea, Urumearen behe-ibilguko eskuineko ertzean kokatua, erliebe 

leuna duen elebazio multzoa da. Mendigunea osatzen duten tontorrik altuenak, Santiago 

ermita hartzen duenaz gain (Santiagomendi), Agiñeta, Atxurromendi, Guardiako gaina eta 

Malkarra (Elemazalka) dira. Urumearen bailarak zati honetan erdi- eta behe-mendiak 

hartzen ditu, muino eta mendi-bizkar ugarirekin. 

Landarbasok garrantzi berezia du bere paisaia- eta ingurune-balioagatik. Astigarragako 

ingururik hutsena izateaz gain, probetxu gutxien atera zaiona ere bada. Ekonomia 

tradizionaleko baserri gutxi batzuez betea, Landarbasoko guneak bere paisaia menditarra 

tokiko landarediz eratzen du (hariztiak, soroak eta ur-bazterreko landaredia), gune 

batzuetan baso aloktonoez ordezkatua izan dena (bereziki eukalipto eta pinu landaketak). 
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Santiagomendiko paisaiaren eboluzio historikoa 

Jarraian Paisaiaren Ekintza Planeko paisaiaren eboluzioa ikus daitekeen hainbat arazki 

gehitu dira hegaldi amerikarretik, 1945-1946tik  gaur egun arte. 

11 Figura.- Aireko fotografia. Hegaldi amerikarra 1945-1946
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12. Figura- Ortoargazkia 1954
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13. Figura.- Ortoargazkia 1983
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14. Figura.- Ortoargazkia 1991
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15. Figura.- Ortoargazkia 2001
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16. Figura.- Ortoargazkia 2009
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17. Figura.- Ortoargazkia 2014

Gehitutako irudietan, Santiagomendi-Landarbaso eremuko paisaiaren eboluzioa ikus 

daiteke, Santiagomendi mendiaren nekazaritza eta landako bokazioa frogatuz (hegal 

leunagoak), eta Atxurromendi eta Murgibaso mendien eta Landarbaso bailararen basoko 

bokazioa (malda nabarmenagoekin). 
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PEP-aren eremuan, Eusko Jaurlaritzaren kartografiaren arabera honako paisaia-unitateak 

bereizten dira: 

- Antropogenia eremuko hirigunea: Paisaia antropikoa da, landaredi urrikoa, egitura 

antropikoak ezaugarri dituena, esaterako, azpiegiturak, eraikinak eta hornikuntzak. 

Santiagomendiren kasuan, ez du paisaia-unitate honen hedadura handirik hartzen 

eta esan daiteke landa-ingurunean kokatzen dela. Kalitate eta hauskortasun ertaina 

duen paisaia-unitatea da. 

- Belardi domeinuko landa-eremua eta ibai eremuko laborantza atlantikoa: 

Unitate honek garrantzi berezia du Astigarragan, izan ere, hedadura handiena 

hartzen duen formazioa baita. Gunerik aipagarrienak Santiagomendiren magalean 

daude. Astigarragan, sagastiek, sega-belardiek, baso autoktonoek, birlandaketek, 

landare-palaxuek, errekastoek eta haiekin lotutako landarediak mosaiko aberatsa 

osatzen dute, ez bakarrik paisaiari dagokionez, baita flora eta faunari dagokienean 

ere. Gainerakoan, deskribatutako paisaia baserriek mendeetan zehar eginiko 

ingurune-kuadeaketaren isla garbia da, eta ondorioz, gure ondare kulturalaren zati. 

Mota honetako paisaiak erraz moldatzen dira lurraldeko ezaugarri fisiologikoetara. 

Baserriak eta laborantza-guneak malda txikiena dagoen guneetan finkatzen dira, 

malda handiagoa duten guneak bazkara bideratzen diren bitartean. Profil leunak 

malkartsuagoak egiten direnean, baso-sartzeak edo landaredia naturlaren 

hondarrak aurkitzeko aukera handiagoa sortzen da. Gainera, askotan agertzen dira 

haltzen formazio linealak nagusi diren ibarbideak. Balio historiko eta artistikoa 

duten baserriak egoteak paisaia mota honen balioa nabarmen igotzen du.  

Esplotazio mota horien tradizionaltasunak, aipaturiko baso-sartzeak izan ezik, 

antzinako erabilerak dituzten sistemak mantentzea dakar. Horiek ingurunearen 

Paisaia-unitateak
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baldintzetara erraz moldatzeagatik eta beren baliabideen kudeaketa 

jasangarriagatik bereizten dira.  

Hala ere, landazabalen paisaia inpaktuek eta elementu exogenoek tartekatzen dute, 

eta horien artean nabarmentzen dira araztegiak, linea elektrikoak, telefono posteak, 

antenak, hainbat azpiegitura, kirol-ekipamenduak (futbol zelaiak), baso 

tratamenduak, terrazak, poligono industrialak, zabortegiak (kontrolatuak edo ez 

kontrolatuak) eta makina bat sakabanatutako eta integratu gabeko eraikuntza. 

Horregatik, begi-bistakoa da Astigarragako landazabalak garrantzitsuak iza arren, 

paisaia ahula eta babesik gabea dela.  

Orokorrean, paisaia irekiak dira, askotarikoak eta guztiz gizartiatuak. Kalitate 

ertain-altua eta hauskortasun ertaina duen paisaia da, nahiz eta zuhaitz landaredia 

urria izan, fisiografiak mesede egiten baitio aipaturiko inpaktuen mimetizazioari. 

- Ibai domeinuko baso autoktono atlantikoak: Landare eraketa autoktonoek 

aurreko unitatearekiko naturaltasun nibel altuagoa suposatzen dute. Gainera, 

taxonen eta konplexutasun estrukturalen aniztasun handiagoa dago, eta horrek area 

eta perimetroaren arteko erlazio mesedegarriagoa dakar. Baso-eremuaren 

hedadurak, ibarretatik hasi eta mazelaraino, eta haltzadi kantauriarretik baso nahasi 

atlantiko edo Quercus robur hariztiraino zabaltzen da. Horrela, hainbat espezie aurki 

daitezke bertan, hala nola, mendiko zumarrak, astigarrak, gorostiak eta errainuak, 

baita belar-geruza, zuhaixka-geruza eta lianoide ugari ere. Azkenik, komeni da 

azpimarratzea mota horretako erakuntzek faunako espezie ugarirentzat babeslekua 

osatzen dutela. Horregatik guztiagatik, unitate honen kalitatea altua da, eta 

hauskortasuna ertaina.  

- Ibai domeinuko hostozabal hostoerorkorra: Paisaia hau Landarbasoko eremuan 

kokatzen da, eta bertan garrantzi berezia du paisaiaren eta ingurunearen balore 

handiagatik. Landarbason, egun landaredia autoktonoa (hariztiak, zelaiak eta ur-
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bazterreko landaredia) eta landatutako basoak aurki daitezke (batez ere eukaliptoa 

eta pinua). Paisaiari dagokionean, inpakturik handiena basoen kudeaketarekin 

lotura duena da. Mozketek, terrazek eta pistek, euri jasekin batera lurrazalen erosioa 

dakarte. Bestalde, aipatzekoa da línea elektrikoen ugaritasuna.  Nahiz eta ez den 

hirigunetik ikusgarri, Landarbasok eta bere inguruak babestu egiten dute bere 

kalitate altu eta hauskortasun oso altuagatik.  

- Ibai domeinuko sastraka-basoen mosaikoa: Erliebea heterogeneoa den 

inguruetan, mazela eta interflubioen seriazio bat ematen den lekuan, ohikoak dira 

basoen landare-formazioak, degradazio partzialaren ondorioz sastrakek hartzen 

dituztenak. Askotan mosaiko hau suaren, baso-mozketaren edo artzaintza 

intentsiboaren ondorioz basoetan sortzen diren soilguneak sastrakek hartzen 

dituztenean gertatzen da. Mota honetako landarediaren presentziak (tamaina 

ertainekoa eta verdea urtean zehar eta anitza loraketa garaietan) basoetako 

homogeneotasuna hausten du. Paisaia-unitate honek kalitate ertaina eta 

hauskortasun baxua du.  

- Ibai domeinuko baso-sartzeak: Plantazioek itxura oso homogeneoa dute, 

gehienetan espezie eta adin bereko banakoak baitira. Eratzen dituzten paisaiak, hala 

ere, erabateko homogeneotasunetik hasi eta hainbat produkzio-ziklotako kolore eta 

ehundura ezberdinak dituzten lursailen mosaiko kaotikoraino.  

Gauzak horrela, honako lursailak hasten dira agertzen: zuhaitzik gabekoak, moztu 

berriak, landutakoak eta plantaziorako prest daudenak, garoa eta mulua hazten 

direnak, koniferoen adaburu berde ilunak nagusi diren lursailak. Lursailen arteko 

mugak lerrozuzenak izan ohi dira, eta horrek egoera ezberdinetan dauden lursailen 

arteko kontraste sentsazioa sortzen du. Landa-paisaia tradizionaletan geratatzen ez 

den bezala, basoko lursailen arteko mugek mazelak pasatzen dituzte ingurunearen 

esparruko esanahi txikiaz loturik, plantazioaren erliebeak dituen ezaugarriak 
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kontuan hartu gabe. Erliebearen eta partzelen arteko alde horrek ikusleari paisaiaren 

elementuen artean armoniarik ez izatearen sentsazio argia transmititzen dio. Pinus 

radiata-ren plantazioak, zuhaizkaragoak badira ere, beren paisaia- eta geologia-

konplexutasuna baso autoktonoena baino txikiagoa da. Mota honetako formazioak 

ohikoak dira nekazaritzarako baztertutako eremuetan. Estetikoki masa oso 

homogeneoak dira, ehundura trinkokoak, eta marra bertikalak eta ertz askodun 

profilak gailentzen dira. Bere mugatze eszenikoa marra zuzenek markatzen dute, 

eta naturaltasuna eta armonia kentzen diote paisaiari. Horregatik, unitate honen 

kalitatea ertaina da eta hauskortasuna baxua.  

IKUS 015 MAPA PAISAIA-UNITATEAK 

Santiagomendi-Agiñeta alineazioa eta baita Atxurromendi mendi-alineazioa ere, oso 

ikusgai dauden gune eta elementuak dira Astigarragako biztanleentzat eta ingurua maiz 

bisitatzen dutenentzat. Horregatik oso gune nabariak dira eta beren aldaketak eragin 

negatiboa izan dezake paisaiaren ikusmen-pertzpziorako.  

Ikugarritasun handia eta ikus-arro handiak dituzten guneak dira, ondorengo irudiak 

baieztatzen duen bezala.  

Arro bisualak
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18. figura .- Santiagomendiko ermitatik gunearen ikusgarritasuna. Berdez ikusgai dauden guneak. Iturriak Geoeuskadi

eta lanketa propioa. 

. 
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3.1.2.11- Sozioekonomia 

Atal honetan Astigarraga bereizten duten datu demografikorik esanguratsuenak bildu 

ditugu, udalerriko jarduera ekonomikoak egungo paisaiaren itxura direla ulertzeko 

helburuarekin. 

Populazioaren eboluzioa 

1996 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3.178 3.201 3.355 3.796 3.951 4.109 4.151 4.242 4.386 4.522 4.678 4.709 4.818 4.999 5.304 5.535 5.688 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Populazioaren urtetik urterako aldaketa (%) 2015 2,76 0,14 0,23 0,01 

Azken hamarkadako populazioaren aldaketa (%) 2015 37,02 2,92 4,08 3,03 

Haurren indizea. 0tik 14 urtera arteko populazioa (%) 2015 19,88 13,74 14,71 14,01 

Zahartze-indizea. 65 urtetik gorako populazioa (%) 2015 11,48 21,64 21,00 21,12 

Zahartze-indizea. 75 urtetik gorako populazioa (%) 2015 4,97 10,62 10,39 10,64 

DEMOGRAFIA
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Santiagomendi nukleoko populazioa 

Urtea GUZTIRA GIZONEZKOAK EMAKUMEAK 

Santiagomendiko populazioa 2015 186 91 95 

Urtea 0-18 urte 18-65 urte Más de 65 urte 

Adinaren egitura 2015 22 113 51 

Populazioaren mugimendu naturala 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Jaiotze-tasa (‰ ) 2014 14,43 8,26 8,88 8,85 

Kanpoko migrazio-tasa ( ‰) 2014 -6,77 2,65 2,84 1,64 

Hazkunde begetatiboaren tasa (‰ ) 2014 8,55 -0,97 -0,22 -0,35 

Kanpoko populazioa (%) 2015 5,36 6,11 6,49 6,29 
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Lan-merkatua 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Jarduera-tasa 

16 urtetik gorako populazioa (%) 2011 54,75 48,62 48,14 48,39 

16 urtetik gorako emakumeak (%) 2011 51,92 44,60 43,75 43,87 

16 urtetik gorako gizonezkoak (%) 2011 57,47 52,99 52,70 53,14 

Okupazio-tasa 

16 eta 64 urte bitarteko populazioa (%) 2011 60,31 49,28 49,27 48,06 

16 eta 64 urte bitarteko emakumeak (%) 2011 55,63 44,76 44,11 42,92 

16 eta 64 urte bitarteko gizonezkoak (%) 2011 64,93 54,31 54,71 53,55 

Generoko etena (p.p.) 2011 9,29 9,54 10,60 10,63 

Langabezia-tasa 

16 eta 64 urte bitarteko populazioa (%) 2015 7,75 8,86 9,09 10,70 

45 urtetik gorako populazioa (%) 2015 9,55 9,50 9,47 10,96 

16 eta 64 urte bitarteko iraupen luzea (%) 2014 4,13 4,94 4,98 6,16 

Biraketa-kontratuaren indizea: 
(kontratuak/pertsonak) 

2014 3,31 3,08 2,91 3,05 

JARDUERA EKONOMIKOA
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Egitura ekonomikoa 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Balio erantsi gordina 

Nekazaritza eta arrantza sektorea 
(%) 

2012 0,10 0,30 0,70 0,80 

Industria sektorea (%) 2012 24,10 16,60 28,60 24,20 

Eraikuntza sektorea (%) 2012 21,40 6,40 6,90 7,00 

Zerbitzuen sektorea (%) 2012 54,40 76,70 63,80 68,00 

16 urtetik gorako populazio 
okupatua 

Nekazaritza eta arrantza sektorea 
(%) 

2011 1,37 0,55 0,89 1,02 

Industria sektorea (%) 2011 17,59 14,76 23,59 19,86 

Eraikuntza sektorea (%) 2011 8,79 7,16 6,97 7,44 

Zerbitzuen sektorea (%) 2011 72,22 77,51 68,53 71,66 
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Enpresagintza 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Mikroenpresek sortutako enplegua: 0-9 langile (%) 2014 43,90 38,45 37,95 36,63 

Industria-establezimenduen bataz besteko tamaina (langile 
kopurua) 

2014 5,23 10,10 14,16 14,08 

Industria-sektoreko establezimenduen ehunekoa 2014 20,35 5,79 8,04 7,04 

Eraikuntza-sektoreko establezimenduen ehunekoa 2014 15,83 12,46 12,78 12,10 

Zerbitzu-sektoreko establezimenduen ehunekoa 2014 60,35 80,25 75,10 77,17 
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Dinamismo ekonomikoa 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Urtean erregistratutako kontratuak ( ‰ 
biztanleak) 

2014 505,52 381,96 308,34 346,78 

Enpleguaren urtetik urterako aldaketa (%) 2014 4,61 -0,75 -0,39 -0,67 

BPGd per capita (€) 2012 47.009,00 31.763,00 31.146,00 30.628,00 

Azken bosturtekoko BPGd-aren metatze-
hazkundearen urteko tasa (%) 

2012 -7,62 -1,00 -0,50 -0,47 

Populazioaren baliabide ekonomikoak 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Guztizko errenta pertsonala (€) 2013 19.957,00 20.143,00 19.734,00 19.286,00 

Errenta pertsonal erabilgarria (€) 2013 16.883,00 16.877,00 16.613,00 16.216,00 

Errenta pertsonalaren metatze-hazkundearen 
urteko tasa 2001-2003 (%) 

2013 -0,44 -1,64 -1,64 -1,09 

Lanetik eratorritako errenta pertsonalaren 
ehunekoa (%) 

2013 71,35 59,69 60,69 61,37 

Ekonomia eta finantzen kudeaketa 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Biztaleko udaletxeari ordaindutako gastua (€) 2013 1.272,13 1.383,49 1.275,94 1.236,83 

Biztanleko udaletxeak zergetan bildutakoa (€) 2013 412,70 368,17 342,97 313,88 

Biztanleko udaletxeko zor bizia (€) 2013 154,01 414,64 403,56 276,16 

Biztanleko udaletxearen inbertsio garbia (€) 2013 119,55 80,40 85,71 74,97 
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Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Bizitegi-lurzoruko etxebizitza dentsitatea 
(Etxebizitzak/Ha) 

2015 50,34 63,46 60,30 45,65 

Hutsik dauden familia-etxebizitzak (%) 2011 17,76 11,77 12,77 11,40 

50 urte baino gehiago dituzten familia-etxebizitzak 
(%) 

2014 13,45 27,37 24,74 24,88 

Lehen familia-etxebizitzetako erosotasun-indizea 2011 75,30 72,70 72,30 72,00 

Hondatutako eraikinetan dauden lehen familia-
etxebizitzak (%) 

2001 20,47 12,55 14,91 8,66 

Etxebiden jasota dauden etxebizitza eskerak (‰ 
biztanleak) 

2014 80,87 44,06 33,07 33,49 

Azken bosturtekoan amaitu diren babestutako 
etxebizitzak ( ‰ biztanleak) 

2014 26,41 6,96 6,71 8,40 

Hiri-lurzorua (%) 2015 8,24 9,45 3,92 3,70 

Bizitegi-lurzoru urbanizagarria (%) 2015 19,53 17,72 12,78 14,09 

Populazioaren dentsitatea (Bizt./Km2) 2015 475,58 1.077,00 375,79 308,58 

ETXEBIZITZA
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Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

0 eta 2 urte arteko Haur Hezkuntza unitateak 100 
biztanleko 

2014 2,17 4,62 4,59 4,06 

Banku bulego kopurua 10.000 biztanleko 2013 10,84 8,06 7,46 7,36 

Farmazia kopurua (‰ biztanleak) 2014 1,75 4,17 3,96 3,78 

Erreferentziako ospitalera dagoen bataz besteko 
denbora (minutuak) 

2007 10,46 0,00 0,00 0,00 

Hirugarren adinekoentzat Eguneko egoitzetan 
dagoen plaza kopurua (‰ 65 urtetik gorako bizt.) 

2011 0,00 10,95 11,33 8,89 

Zaharren egoitzetako plaza kopurua (‰65 urtetik 
gorako bizt.) 

2011 25,21 45,38 41,91 45,77 

Hondakinak 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Asko kutsatutako lurzorua (%) 2008 1,10 1,72 1,84 1,16 

Sortutako hondakin arriskutsuak 
(kg/bizt/urtea) 

2004 48,63 31,43 160,10 240,65 

ERABILERA KOLEKTIBOKO EKIPAMENDUAK

INGURUMENA
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Sortutako hiri hondakinak (Kg/bizt/urtea) 2009 448,23 443,50 416,29 399,60 

Ura 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Kontsumoko uraren osasun kalifikazioa 2013 Sin determinar - - - 

Uraren eskaria (litroak/bizt./eguna) 2014 178,88 190,15 175,50 178,06 

Berdeguneak eta naturagune babestuak 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Babes bereziko lurzorua (%) 2015 0,75 26,36 23,12 21,00 

Parkeek, lorategiek eta hiriko berdeguneek hartzen 
duten lurzorua (% hiri-lurzorua) 

2009 15,46 36,06 20,11 14,40 

Garraioa eta mugikortasuna 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Bizi diren udalerritik kanpo lan egiten duen 16 
urtetik gorako populazio okupatua (%) 

2011 80,73 52,67 56,74 56,45 

Bizi diren udalerritik kanpo ikasten duen 16 urtetik 
gorako ikasle kopurua (%) 

2011 99,50 53,43 65,49 64,23 

Ibilgailuen aparkalekuak (ibilgailuak/biztanleko) 2013 0,86 0,63 0,63 0,60 

EAEko gainerako udalerrietara joateko bataz 
besteko denbora (minutuak) 

2007 50,99 - - - 

Udalerrirako irisgarritasuna 2007 68,77 - - - 

BIZI-KALITATEA
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Herritarren segurtasuna 

Urtea ASTIGARRAGA Eskualdea Gipuzkoa EAE 

Udalerrian harrapatutako oinezkoak (10.000 
biztanleko) 

2014 3,69 5,95 5,01 4,70 

Udalerrian gertaturiko trafiko istripuak ( ‰ 
biztanleak) 

2014 9,22 11,35 10,35 9,21 

Udaltzain kopurua (‰ biztanleak) 2014 1,26 1,82 1,55 1,53 

Delitu indizea (‰ biztanleak) 2013 32,10 31,14 32,33 40,54 

3.1.2.12- Kultura-ondarea 

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuordetzako kultura-ondareko Zuzendaritza nagusiaren 

eta Gipuzkoako Foru-Aldundiko Kultura, Euskera, Gazteria eta Kirol sailaren ondare-

inbentarioen arabera, Asigarragako kultura-ondasunek estatus eta babes-figura 

ezberdinak dituzte. Horiek irizpide historiko, artistiko edo euskal kultura-ondarean 

sartzeko modukoak diren aztarnategi geologiko gisa nabarmentzen dira.  
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ONDARE HISTORIKO-ARKITEKTONIKOA 

PEParen eremuko interes kulturala duten ondasun higiezinekin duten harremana 

gaineratzen da. Lehenik eta behin lege-babesa duten elementuak hartzen ditu barne, eta 

horiez gain, Kultura-ondarearen sektoreak eginiko balorazioen ondoren, Euskal Kultura-

Ondasunaren 7/1990 Legeak aurreikusten dituen mekanismoen bitartez legalki babestuak 

izateko proposamen bat dutenak ere.  

Bukatzeko, eskualde edota udalerri mailan interesgarriak diren balio kulturala duten 

elementuak sartzen dira, baina Monumentu deklaratzeko adinako baliorik ez dutenak, eta 

beraz, tokiko intereseko ondasun kontsideratzen dira, hirigintzako dokumentuen 

Katalogoak bakarrik babestu behar du.  

Aitortutako Monumentu Multzoak 

Donejakue bidea: 

- Santiagomendiko ermita 

- Pikotak, muga-gurutzeak eta iturriak 

Udalerri mailan babesteko proposatutako Ondasun Higiezinak 

- Iriarte Baserria (Santiagomendi) 

- Goikoetxea Baserria (Santiagomendi) 

- Bortaene Baserria (Santiagomendi) 

- Arraspine Baserria (Santiagomendi) 

- Caserío Arraspine (Santiagomendi) 

ONDARE ARKEOLOGIKOA 

Sailkatutako Kultura Ondasunen Erregistroan jasotako gune arkeologikoak, Monumentu 

Multzo kategoriarekin  

- Igoin-Akolako estazio megalitikoa 
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  Langagorriko zista 

- Txoritokieta estazio megalitikoa 

Arreginea harrespila 

 Ermañalde harrespila 

EAEk Presuntzio Arkeolgikoko Gune izendatutakoak 

-Iriarte edo Antzane lehengo parroki eliza/baserria 

-Goikoetxea Baserria 

-Bortaenea Baserria 

-Alorre Baserria 

-Santiagoko ermita 

-Oiarbide Baserria  

EAEk Monumentu-Monumentu multzo gisa proposatutako Gune Arkeologikoak 

-Santiagomendi 

BALORAZIOAREN ONDOREN BERRESTEKO INTERESGUNEAK 

Interes historiko-arkitektonikoa edota arkeologikoa duten guneez gain, dokumentu 

honetan beste batzuk ere aurkezten dira, eta baita horien balorazio teknikoa proposatu ere, 

Arauen dokumentuaren bitartez beren babesa proposatzeko edo ez proposatzeko 

helburuarekin. Horien artean honakoak behatu dira:  

- Goikoetxea karobia - Olabarrieta baserria 

- Zabale baserria - Alorre baserria 

- Oiarbide baserria  
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INDARREAN DAGOEN UDAL ONDARE KATALOGOA 

Hirigintzako arautegiak esatzen duen bezala, indarrean dauden Arau Subsidiarioetan, 

Bosgarren Tituluan, agertzen dira araua eta katalogoa Astigarragan garrantzi historiko-

artistikoa duten ondare arkitektoniko eta urbanistikoa babesteko. Bertan ondorengo 

banaketa egiten da eraikuntzen birgaitze obren inguruan:  

Katalogatutako eraikuntzen zerrenda. 

KONTSERBATZEKO BIRGAITZEA 

- Plazaetxea - Iriarte - Santiagoko ermita  

- Goikoetxea - Bortanea - Arrozpidenea 

- Zabale - Alorre - Oiarbide baserria  
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SANTIAGOMEDI ERMITA 

DESKRIBAPENA

Oinarri errektangularra duen ermita, abside eta kontrahormekin, baita atari itxia eta alboko horman bi 
atxiki moderno ere. Jatorriz XIII. mendekoa, hainbat erreforma jasan ditu (XVI., XVIII. mendeak, baita 
egun ere). Harlangaitz-hormak, kareharrizko harlanduz eginiko eskantzuekin. Hutsune gutxi ditu. 
Kanporantz leiho txaranbeldu bat eta bi idi-begi. Fatxada nagusian kanpai-horma, kanpairik gabe. 
Barrukaldean, egoera txarrean dagoen erretaula, Santiago Matamorosen irudiarekin.  
Santiagomendiko ermitak (1 3-60) ez du ia interes arkitektonikorik 1950ean berritua izan baitzen, eta bere 
iraganeko elementu adierazgarriak kendu ziren, erretaula izan ezik. Hala ere, Donejakue Bideko muino 
baten gailurrean kokaturik dagoelako nabarmentzen da.  
Ermita bertan dago Erdi Arotik, Santiagoren zizelkatzea ikusirik, harzurian, behin han izandakoa. Beti izan 
du tradizio handia, eta funtsezko zatia da Gipuzkoa zeharkatzen duten Santiago Bidearen zatietan. 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Santiagomendi mendiaren 
goiko zatian, mendi hori 
Ergobia auzoarekin lotzen duen 
hiri-errepidearen bukaeran.  

SEINALAZTAPENA: BAI IRISGARRITASUNA: ONA 
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IRIARTE BASERRIA 
DESKRIBAPENA 

Oinarri errektangularra eta bi isurkiko teilatua duen eraikina. Harlangaitz-hormak entokatuak eta 
margotuak. Arku erdizirkularra fatxada nagusian, ekialdera begira, Santiagomendiren iparraldean. Altura 
txikiko kareharrizko arlangaitz-horma baten hondarrak, bi kuku-leiho altu eta harlanduz itxitako bao txiki 
batekin. Ezkerreko aldean arku erdizikular forma duen sarrera estu bat. Antzinako parrokiaren gainean 

kokatzen da. 
KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Ergobiatik Santiagomendirako 
errepidearen eskuineko aldean, 
Santiagomendi auzoaren 
erdigunean, Zabale baserritik 
100 bat metrora. 

SEINALAZTAPENA: EZ IRISGARRITASUNA: ONA 

GOIKOETXEA BASERRIA 
DESKRIBAPENA

Forma errektangularra eta bi isurkiko teilatua duen baserri handia. Altuera pisu bat eta ganbara. 
Harlangaitz-hormak izkinetan kareharrizko harlanduekin. Fatxada nagusia ipar-ekialdera begira, osaketa 
irregularra, bakoia eta goiko leihoekin, duela 60 urte eginiko berrikuntzaren ondorio. Gainonzeko 
fatxadek banaketa irregularra. Ekialdeko altxaeran, estalpe baten azpian, arku erdizirkukularreko sarrera, 
hareharrizko dobelekin. Landutako armarria. 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Ergobiatik Santiagomendirako 
errepidean ezkerreko aldean, 
Goikoetxea karobitik 10 bat 
metrora. 

SEINALAZTAPENA: EZ IRISGARRITASUNA: ONA 
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GOIKOETXEA KAROBIA 
DESKRIBAPENA

Ondo kontserbatutako karobia. Harlangaitz-hormak kareharri lodizkoak, kanpotik forma prismatikoa eta 
lursailaren terrazamendurako euste-hormaren parte, metro eta erdiko altuerarekin. Barrutik zirkularra, 
gutxi gorabehera 1,5 metroko diametroa eta 5 metroko sakonerarekin. Kotarik baxuenean faltsuki 
zorrotza den ate bat du kaltzinatutako materiales egina, alboetan harlangaitz-hormez babestua. 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Ergobiatik Santiagomendirako 
errepidearen ezkerreko aldean, 
Goikoetxea baserritik 10 bat 
metrora. 

SEINALAZTAPENA: EZ IRISGARRITASUNA: ONA 

BORTAENE BASERRIA 
DESKRIBAPENA 

Oinarri errektangularra duen eraikina, bi isurkiko teiatuarekin. Bi pisutako altuera eta ganbara. 
Dolarerako erabilitako alde batean itsatsitako gorputza, Erdi Aroko fatxada interesgarriarekin. 
Harlangaitz-horma zulodunak egurrez azpatuak eta adreiluzko ateburuekin. Barneko egitura egurrezkoa. 
Alboko fatxadan sotorako sarbidea arku erdizirkular, kuku-leiho eta barrurantz jeitsitako bi geminatutako 
leiho konopialen bitartez. Kareharrizko harlanduzko karelak. Lehen solairuan neurri batean itxiak. 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Santiagomendiko ermita 
Astigarragako hirigunearekin 
lotzen duen errepide 
asfaltatuko eskumako aldean. 
Alorre baserria igaro ondoren 
200 bat metrora eta Goikoetxea 
karobira iritsi baino 100 bat 
metro lehenago. 

SEINALAZTAPENA: EZ IRISGARRITASUNA: ONA 
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ARRASPIÑE BASERRIA 
DESKRIBAPENA

Oinarri errektangularra duen eraikina (20 X 10m inguru). Bi isurkiko teilatua. Bi solairu eta ganbara. 
Harlangaitz-hormak harladuxko eta izkinetan harlanduarekin eta kareharrizko baoak bistan. Fatxada 
nagusian, hego-ekialdera begira, baoen banaketa asimetrikoa, behin fatxadarekin lerro-lerroan 
egondako atxikitakoaren ondorioz, ezkerreko hegala teilatuarekin luzatuz. Nabarmentzeko hiru bao 
dobelatutako eta beheratuako arkuan, bat teilatuaren barnekaldean, apurtua. Iparraldeko altxaeran, 
sarbidea eta leihoa zulo batez estaliak. 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Santiago auzoan, bertatik 
hegoalderantz 250 bat metrora, 
auzo horretatik Oiarbide 
baserrira doan errepidearen 
eskumako aldean, udalerriaren 
hegoaldean. 

SEINALAZTAPENA: EZ IRISGARRITASUNA:
HALA-
NOLAKOA 

OIARBIDE BASERRIA 
DESKRIBAPENA

Oinarri errektangularra duen eraikina, bi isurkiko teilatuarekin. Bi solairu eta ganbara. Kanporantz 
kareztatutako harlangaitz-hormak, (olioarekin tratatutako) dobelatutako kareharrizko arku erdizirkularra 
nabarmenduz, zuritutako junturekin, partzialki hormigoizko balkoi berri baten bitartezestaliak.  Fatxada 
nagusian arku erdizirkularreko sarbidea. 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Oiarbide iturritik gertu, Ergobia 
eta Imiya lotzen dituen 
errepidean eskuineko aldean. 
Nobleza baserritik 800 bat 
metrora. 

SEINALAZTAPENA: EZ IRISGARRITASUNA: ONA 
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ZABALE BASERRIA 
DESKRIBAPENA

Oinarri errektangularra duen eraikina, bi isurkiko teilatuarekin. Bi solairu eta ganbara. Harlangaitz-
hormak eta bistako eskantzua kareharrizko harlanduekin, zuritutako junturekin. Barneko egitura 
egurrezkoa. Fatxada nagusia arku-zuzeneko sarbidearekin, kareharrizko dobelekin eta leiho sinpleekin, 
gainontzeko fatxaden gisa. Beste baserri txikiago bat, alde batean atxikia, baserrien talde baten parte da. 
Goihabearen atzean harrizko gurutze bat du. 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Ergobiatik Santiagomendirako 
errepidean eskuineko eladean. 
Iriarte/Antzane baserritik 50 bat 
metrora eta Goikoetxea 
baserritik 300 bat metrora.  

SEINALAZTAPENA: EZ IRISGARRITASUNA: ONA 
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LANGAGORRI ZISTA 
DESKRIBAPENA

Ia igartzen ez den tumulu bat duen zista bat da eta hainbat lauzaz osaturiko kamera errektangular bat du. 
Lauza horietako bat, tamaina handikoa (1,10 x 1,75 / 0,90 x 0,30 / 0,15 m-ko lodiera), induskatu arte 
monolitotzat jo zen. Lauza horrek gurutze hankadun bat du grabaturik alde batean. Egitura lurraz estalirik 
dago, eta aipaturiko lauza hori bakarrik azaleratzen da, posizio originalari buelta emanda. Bere ardatz 
nagusiak 165° ko orientazioa du. Inguruetako hareharri triasikoz osatua dago. Mendebaldeko zatiaren 
erdi-goialdean gurutze hankadun bat du (30 bider 35 zentimetrotakoa). Egun ia etzanda dago 
monumentua. Urritza baserriko bizilagunen arabera, garai batean monolitoa bertikalean zegoela dirudi, 
bere oinarriaren alboan hazitako zuhaitz batek okertu zuen arte. Ondoren zuhaitza moztu egin zuten.  

KULTURA-SEKUENTZIA: BRONTZE AROA 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Udalerriaren hego-ekialdeko 
mugan, Landarbasoko ibarretik 
gertu eta Urritzagaren 
inguruan.  Igoin-Akola estazio 
megalitikoa izeneko 
multzoaren barruan kokatzen 
da, Urritza baserritik 150 metro 
iparraldera, errepidetik gertu 
dagoen belaze batean. 
Koordenatuak WGS84(30T): 
588212, 4791023 

SEINALAZTAPENA: BAI IRISGARRITASUNA: TXARRA 
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ERMAÑALDE HARRESPILA 
DESKRIBAPENA

2 harrespila tumularren multzoa da:  
1 monumentua: 6,50 metro inguruko diametroa duen  harrespila tumularra da, hainbat lekukoz osatua. 
Horien artean NW eta SE koadranteetakoak nabarmentzen dira.  
2 monumentua: 5,50 metro inguruko diametroa duen harrespila tumularra da, hainbat lekukoz osatua. 
Horien artean NW koadrantekoak nabarmentzen dira.  
Egituran erabilitako materialak lursaileko hareharriak dira.  
Kultura-sekuentzia: Burdin-aroa 
Estazio megalitikoa: Txoritokieta 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Ermañalderen lekuan, Ermaña 
baserritik hego-ekialdera 250 
metrora. Arreginea harrespila 
WNW-ra 200 metrora kokatzen 
da. Txoritokieta estazio 
megalitikoa izeneko 
multzoaren parte 
kontsideratzen da.  
Koordenatuak WGS84(30T): 
586919, 4791144 

SEINALAZTAPENA: BAI IRISGARRITASUNA: TXARRA 
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ARREGINEA HARRESPILA 
DESKRIBAPENA

7,50 metroko diametroa eta 0,80 metroko altuera duen harrespila tumularra da. Hainbat blokek osatzen 
dute eta NW sektorean daudenak nabarmentzen dira, baita ekialdeko muturra markatzen duen blokea 
ere. Esparruaren barruan hainbat bloke daude. Egitura honetan erabiliko materialak lursaileko 
konglomeratuak dira. Harrespila Txoritokieta estazio megalitikoan kokatzen da, izena ematen dion 
toponimoan. Egiturak dauden lursailean zuhaizti mardulak eta koniferoak daude, urte askoan lekua hartu 
duen plantazioaren ondorio.  

KULTURA-SEKUENTZIA: Burdin-aroa 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Arreginearen lekuan, Agiñeta 
kotako hego-ekialdean dagoen 
zelaigunean, Santiagomendi 
mendian.  Ermaña baserritik 
WNW-ra 170 metrora. 
Ermañaldeko harrespila 
multzoa ESEra 400 metrora 
kokatzen da. 

SEINALAZTAPENA:
BAI 

IRISGARRITASUNA
TXARRA 
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SANTIAGOMENDIKO GUNE ARKEOLOGIKOA 
DESKRIBAPENA

Arreginea eta Ermañaldeko harrespilen egitura megalitikoez gain, Santiagomendiko inguruan 2.000 urte 
inguruko antzinatasuna duen herri baten hondarrak daude. Hondar arkeologikoek agerian uzten dute 
Santiagomendi K.a.-ko azken milenioan okupatua izan zela eta beharbada K.a. I. mendean abandonatu 
zutela, Erromatar Inperiora batzearekin bat eginez. 
Identifikatutako hondar ezberdinak eta baita denboraldi kulturalak ere honakoak izan dira:  
• Kalcolitiko-Brontzea: Ermitako gailurraren mendebaldeko hegalean, bertako terraza handian, 2002an
eginiko zundaketa batean, dimentsio handiko ontzi baten hondarrak aurkitu ziren, eta aurretiko ikerketa 
baten bitartez Kalkolitiko-Brontzekoa zela azaldu zen.  
• Burdin-aroa-Aro aldaketa: 1994 eta 2000 urteetan mendigunearen bigarren mailako goraguneetan
Arreginea eta Ermañaldeko “harrespilak” aurkitu ziren, arkeologikoki esku hartu gabe baina tipologikoki 
Burdin-aroan erabilitako egituren antzekoekin lotuak.  
Hain zuzen ere, Arregineako “harrespilaren” inguruetan bloke irregularrez osaturiko egitura zirkular bat 
aurkitu zen, eta barruan ikatzezko maila bat.  
Mendebaldeko hegalean, ermitako zabalgunearen magalean, 2001ean eginiko zudaketa batean 
“zeramika egiteko egitura” posible bat aurkitu zen, buztinean zulatua. Materialen tipologiaren eta eginiko 
4 datazioetatik 3k ematen zituzten emaitzen ondorioz 1. Burdin-Arokoa zela aitortu zen.   
Mendebaldeko hegaleko terraza handiaren inguruan dagoen zabalgune batean, 2001ean eginiko 
indusketa batean 1. Burdin-Arokoa litzakeen bizileku bat identifikatu zen. Horrek material zeramiko ugari 
utzi zuen, baina ezin izan ziren bistako eraikuntza-hondarrik identifikatu.  
Ermitatik gertu dagoen terraza handian, mendebaldeko ardeldian, 1997an okupazio-gune bat aurkitu 
zen, eta 1998 eta 1999 artean induskatu zuten. Bi zeramika mota berreskuratu ziren: Burdin-Aroko 
zeramika moldeatua eta erromatar garaian egiten zirenen antzeko zeramika bat.  
Gainera, ermitaren gailurreko ekialdeko hegalean dagoen zati txiki batean (1993) eta Agiñetako 
gailurraren inguruetan (1999) Burdin-Aroan moldeatutako material zeramikoak aurkitu zituzten. 1999. 
urtean, horiez gain, Malkarrako goragunean erromatar garaikoak ere aurkitu ziren.  
Santiagomendiko mendigunean aurkituriko artisau- eta produkzio-jarduera horien (labea, zepak, haziak 
edo ezkurrak) habitat-jardueren (okupazio guneak) eta hileta-jardueren (harrespilak) frogen dispertsio 
eta aniztasunak, Burdin-Aroan zehar izandako etengabeko presentzia erakusten dute. Erregistro 
arkeologikoak adierazten du gune honen okupazioa esplotazio-unitate txikien bitartez egin zela, gune 
horretan aurkituriko material kontzentrazio ezberdinek eta identifikatutako egitura eta materialen 
ezaugarriek azaltzen duten bezala.  
Inguruaren ezaugarriak, nekazaritza- eta abere-potentzialarekin, eta erregistro arkeologikoak, 
nekazaritza eta bilketaren adierazgarriekin, Santiagomendi inguruetan nekazaritza eta abeltzaintzako 
instalazioak, seguraski familiarrak, bazeudela uste da. Nekazaritza eta abeltzaintzako esplotazio-
unitateak lirateke, gizakien eta animalien kontsumorako laborantza txikiak, eta gainera, inguruko 
basoetatik jasotako baliabide garrantzitsuak ere bazituzten, esate baterako, ezkurra. 
Baliabide iraunkor horien guztien eta hainbat produkzio-, habitat- eta hilketa-jardueraren existentziak 
espazioa okupatzen duen populazio talde egonkor baten existentzia dakar. Hondarren banaketak 
Santiagomendiren inguruetako, baina ez puntu konkretu bateko, populazio-modelo bat adieraz dezake.  
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Alturako kokagune estrategiko bat bada ere, Gipuzkoako hainbat herrixaren material kultura antzekoa 
daukana, Santiagomendiko populazio-modeloa ez litzateke Burdin-Aroko ohiko herri gotortu 
kontsideratuko, ez baitauka defentsarako sistemarik.  
Bestalde, berebiziko garrantzia duen alderdia litzateke, Santiagomendiko gunean aurkituriko material 
nahasketa, Burdin-Aroko materialak eta erromatar garaiko zeramikak batera agertzen baitira. 
Identifikatutako zeramika moten kronologiari erreparatuz gero (moldeatuak Burdin-Aroan, eta K.a. IItik 
K.o. I. mendera erromatar garaikoak) logikoa dirudi okupazio protohistorikoaren jarraipen bat 
planteatzeak, gutxienez K.o. I. mendera arte. 
Santiagomendiko populazio protohistorikoak, bere ezaugarriak mantenduz bada ere, Aro-aldaketaren 
eragina jasan duela esan daiteke, seguraski K.o. I. mendearen bukaera aldera arte, lekuak populatua 
egoteari utzi zionera arte. 

KOKAPENA ARGAZKIA KOKAPEN KARTOGRAFIKOA

Santiagomendiko gailurraren 
guneak. Arreginaga eta 
Ermañalde harrespilen 
iparraldean. 
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AURKITUTAKO MATERIAL ARKEOLOGIKOA 

Zeramikak 

Gure inguruko aztarnategietan aurkituriko zeramika moldeatuak dira nagusi. Neurri txikiagoan ageri diren zeramika 
produkzioak, Gipuzkoan ezagutu ez diren bi zeramika mota dira, Burdin-Aroko materialen testuinguru berdinean. 
Bata, gris-laranja koloreko pasta hareatsuzko produkzioa da, eltzeetara izkina zeiharren bidez lotua, eta bestea gris 
ilun koloreko pasta hareatsuzko produkzioa, eltzeetara izkina lau horizontalekin lotua. 

Buztin egosiak eta adobeak 

Buztin egosizko fragmentuak dira nagusi zeramiken ondoren. Berreskuratutako fragmentu guztietatik, 
gutxi gorabehera erdia, adobe gisa sailka daiteke. Buztin egosiak aztarnategi guztiak zehar barreiaturik 
badaude ere, adobeak Burdin-Aroaren testuinguruari loturik daude gehienbat. 

Zementu edo zoladura hondarrak 

Materialen artean zementu gisa trinkotutako harrizko fragmentu txikiz (kareharria eta 
marga) eta lurrez osaturiko masa konpaktu bat berreskuratu zen. 

Material litikoak 

Berreskuratutako material litikoei dagokienez, erabilera-aztarnarik gabeko ertzak 
eta lursailarekin zerikusirik ez duten harri hondartsuak alde batera utzirik, 
nabarmendu behar da: eskuzko errota bat (gehitutako irudia), kubeta baten 
barnean aurkituriko erabilera-aztarnaduna, beste kubeta baten barnealdean ere 
agertu da aztarnadun ertz bat, 6 fragmentu silexez gain.  

Hezur-hondarrak eta metalezko hondarrak 

Kubeta baten barnealdeari loturik eta suarekin kontaktua izanik agertu dira hezur-hondar bakan eta 
ñimiñoak. Burdinezko piezak, gehienbat iltzeak, Erdi Aroaren ondorengo testuinguruari loturik agertzen 
dira. Zepa fragmetu gutxiei dagokienez, Erdi Aroaren ondorengoez gain, testuinguru protohistorikoko 
beste batzuk ere agertu dira. 

Hondar antrakologiko eta karpologikoak 
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Testuinguru protohistorikoko ikaztutako hainbat ezkur berreskuratu dira, baita zenbait 
ikaztutako hazi ere. Asko dira testuinguru protohistorikoan berreskuratutako ikatz-
fragmentuak  
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Paisaiaren degradazioa sortzen duten lurraldearen aldaketak kausa naturalek edo 

antropikoek eragiten dituzte. Paisaiaren inguruko gatazkak eragiten dituzten joera edo 

adaketa horiek identifikatzea da helburua.  

Honakoak dira lurralde-dinamikengatik paisaiek jasaten dituzten ondorio negativo 

nagusiak: paisaia baliotsuen desagerpen eta degradazioa, lurraldearen fragmentazioa eta 

kalitate baxuko paisaia berrien agerpena. Hona hemen paisaiak jasaten dituen aldaketa 

nagusiak, paisaian eragina sor dezaketenak:  

- Paisaiaren degradazioa eta fragmentazioa eragin dezaketen azpiegituren ezarpena. 

- Paisaiarekin edo tokikoak ez diren tresnekin lotura duten diseinua gutxi zaindutako 

elementu artifizialen presentzia. 

- Egitura komertzial edo industrial handien ezarpena, berentzat egokiak ez diren 

lekuetan. 

- Garrantzitsuenak diren ondare-elementuen abandonua. 

- Kalitate baxuko modelo urbanistikoen ezarpena. 

- Beren artean antolamendurik eta artikulaziorik ez duten jardueren ezarpena. 

- Landa-inguruen abandonua 

Atal honetan PEParen eremuko paisaiengan izandako hainbat jokaera entropikoren 

afekzioak aztertzen dira.  

3.1.3 Paisaiako afekzio antropikoak
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3.1.3.1- Periferiako eta hiri-landa interfazeko gune degradatuak 

Santiagomendi auzoa herriko erdigunetik 2,5 km ingurura kokatua dago, eta izen bera 

duen mendiko igoeraren erdi bidean, Astigarraga herria eta Urumea bailara menderatzen 

dituen kokagunean. Udalerriko auzo historikoetako bat da, eta agian Astigarragako 

jatorrizko erdigunea. Baserri gune batez osaturik dago, baita Santiagomendin zehar 

sakabanaturiko hainbat baserriz ere.  

XX. mendeko 40 urte baino gehiagotan (1943 eta 1987 artean), Astigarraga Donostiari

loturik zegoen, auzo gisa. Horregatik, egun garrantzi handiena duen hiri- eta industria-gunea 

udalerriaren ekialdeko mugan kokatzen da.  

Aurreko mendeko 80ko hamarkadaren amaieran, Astigarragak landa-izaera argia 

mantentzen zuen, nahiz eta poligono industrialak gailentzen ziren orduko modelo 

ekonomikoaren oinarri gisa.  Hiru hamarkada geroago, hiriburutik deskonektatutako eta ia 

abandonatutako auzo hura hazi egin da biztanle kopuruari dagokionez, empresa-guneak 

lohiz beteta daude, hainbat zerbitzu dituzte eta hirigunea parke eta zenbait kale 

peatonalizatzearen bidez txukundu egin da. 

Hala ere, hazkunde horrek identitatearen galera hadia ekarri du, eta Astigarragako 

nukleo nagusia litzakeena (Santiago) garrantzi txikiko auzo bilakatu da, hirigunearen eta 

landa-gunearen arteko tentsioak jasaten dituena.  
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19. Figura.- Hiri-landa interfazean Santiago auzoak duen kokapena. 

Gaur egun, Santiagomendi auzoak duen okupazio forma ez da zehazki landakoa, ezta 

hirikoa ere. Bere ezaugarri da sakabanaketa, eta horrek eta bere kokapenak (guztiz hirikoa 

ekialdean eta landa eta basokoa mendebalde eta hegoaldean) gunearen fikatzea dakar. 

Horrela, bere muga espazialak, sozioekonomikoak eta bizitzeko modua mistoak edo hiri-

landakoak dira.  
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20.Figura.- Astigarragako antzinako nukleoaren itxura.  

Egia esan, ezin esan daiteke Astigarragako hiri-landan arazo ekologikorik edo 

ingurunearen kalterik izan denik, baina bai behin izandako landa-gunearen eta egun den hiri-

periferiaren arteko ingurune-gatazka.  

Hiri-landa interfaz horrek Santiagomendi itxuratu du ingurune jasangarritasun eza 

duten baldintzak dituen espazio geografiko gisa. Jasangarritasun ez horrek lotura zuzena du 

landa eta hiriko dinamika lurraldekoiekin.  

Horregatik, Paisaiarako Ekintza Plan honetan aukeraturiko eremua interfazaren 

antolaketarako proposamen batekin justifikatzen da. Proposamen horrek lurraldearen 

ikuspegi fisiko espaziala gainditu beharko du, imentsio fisiko, biotiko, kultural, ekonomiko 

eta politikoak ere kontsidera daitezen. Gainera, beharrezkoa da barneko osagaien artean 

(populazio-dinamikak, bizi-kalitatea, ezaugarri geografikoak, fisikoak eta espazialak, 

besteak beste) sortzen diren interrelazioak, interdependentziak eta interkonexioak bezalako 

faktoreak kontutan hartzea, eta baita gertuko lurraldeekin lotura dutenak ere.  
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21. Figura.- Hiri-landa hegala Santiagomendiko nukleoa lehen planoan duela

Horregatik guztiagatik, PEPean oinarrituz uste da beharrezkoa dela Santiagomendiko 

landa- eta hirigunean eragina duten paisaia- eta lurralde-gatazken aniztasuna ulertzea 

paisaia-integrazioaren perspektibaren barneratzearen bidez. Horrek nortasun jarduera bat 

dakar, eta PEParen bidez arkitektura tradizionala, bizimodua, landa-guneetako ekonomia 

eta inguruan duen integrazioa baloratu nahi da, biztanleen bizitzan murrizketa bat suposatu 

gabe.  

PEParen bidez, testuinguru honetan planifikazioa posible egiteko premia 

nabarmentzen da, balantze sozial horiek orekatu eta tentsioak gutxitzeko.  

Paisaia-irizpideen bidez eginiko antolaketa baten faltaren ondorioz, landa-hiri 

interfaz honen pertzepzioan desitxuratzeak nabarmentzn diren gatazkak sortzen dira.  
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22. Figura.- Santiagomendiko nukleoan dauden paisaia-gatazkak sare elektrikoarengatik 

23. Figura.- Santiagomendiko

nukleoan dauden paisaia-

gatazkak seinale 

ugaritasunagatik 
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Bestalde, landa-inguruaren desberdinak diren eraikuntza-elementuen presentzia 

inguruan banatuta agertzen da. Horrek paisaiaren degradazioan laguntzen du.  

24. Figura.- Hiri-landa

paisaiarekin bate z datozen 

eraikuntza-elementuak  
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25. Figura.- Hiri-

landa paisaiarekin 

bate z datozen 

eraikuntza-

elementuak 

3.1.3.2- Azpiegiturek eragindako guneak 

Astigarragak Donostia du iparraldean eta ipar-mendebaldean, Hernani hegoaldean 

eta hego-mendebaldean eta Orereta ekialdean. Hego-ekialdean Landarbasoko enklabea du, 

Donostiari dagokiona. 

Astigarraga Urumea ibaiaren bailara jarraituz Hernani eta Donostia lotzen dituen GI-

131 errepidearen ondoan kokatzen da. Astigarraga Hernanitik 3,5 km-ra dago, gertuen duen 

udalerria, eta Urnietatik 6,5 km-ra. Errepide beretik, baina kontrako noranzkoan, Donostiako 

erdigunea 5 km-ra dago, eta Martutene auzo donostiarra km bakarrera kokatzen da.  

Astigarragatik beste errepide bat ere irteten da, garrantzi txikiagoa duena, GI-2132. 

Errepide horrek Benta gainaren bidez (130 m) Urumea bailara Oiartzungoarekin lotzen du. 

Errepide horren bidez, Orereta eta Oiartzun 8,5 eta 9,5 km-ra geratzen dira. 
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Neurri txikiko azpiegitura horiez gain, azken urteetan obra handiak egin dira, 

Urumeako Autobia kasu, GI-131 eta Donostiako bigarren ingurubidearen paralelo dena.  

Azpiegitura handi horien presentziak barrera efektu gisa eragiten du horien ipar eta 

hegoaldean dauden ekosistemengan. Aipagarria da Jaizkibelgo korridorearen (iparraldean) 

eta Aiako Harria korridorearen (Astigarragaren hegoaldeko muga eta PEParen eremuko 

proposamena).  

Horregatik nahi du PEPak Santiagomendi-Landarbaso lotzen dituen korridorea Aiako 

Harriko Parke Naturalarekin blindatu. 

Bestlde, Santiagomendi-Landarbaso korridorearen babes eta antolamendua 

handiagoa da Abiadura Handiko Trenak suposatzen duen trazaduraren presioagatik 

(Hernani-Astigarraga tartean), herriaren iparraldea zeharkatzen duena, E-W norabidean.  

159.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

26. Figura.- AVEaren 

proiektua 

Astigarragatik 

igarotzean 
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PEParen proposamen honetan badago azpiegitura elektrikoekin eta 

telekomunikazioekin loturiko afekzio aipagarri bat, eta beren presentziak Santiagomendi-

Landarbaso korridorearen paisaiak dituen potentzialak debaluatzen ditu.  
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Santiagomendi-Landarbaso korridorearen eremuko berezitasun, hauskortasun edo 

adierazgarritasuna nabarmena da ingurune- eta paisaia-ikuspuntutik. Horregatik, babesa 

eta antolamendua interes-puntuen presentziaren bitartez justifikatzen dira, batzuk udalaz 

gaindiko garrantzia, eta horien artean honakoak azpimarratu dira:  

3.1.4.1 “Santiagomediko Jurasiko”-ko interes geologikoko puntua 

Kareharri eta dolomia gris eta beltzaxkaz osaturiko erliebe muinotsua du 

Santiagomendik, arrailezko itxura duena eta goialdean barne-ijezketak dituena. Seriearen 

goiko zatia, erliebearen gailurra, kolore gris eta urdinxkako kareharriz osaturik dago, nodulu 

ferruginoak eta piritaz bakandutako kristalak dituztenak.  

27.Figura.- 

“Santiagomendiko Jurasikoa” 

interes geologikoko puntua 

3.1.4. Gune bakanak, hauskorrak edo intereseko paisaia gisa adierazgarriak
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Goiko zati honetan, ermitaren inguruan eta baita sarbideko bidearen ezpondetan ere, 

itsas faunako hondar fosilak aurkitu dira: Amonite, Belemnite, Brakiopodo eta 

Lamelibrankioak. Astigarragatik Oiartzunerako errepideko ezpondetan ere aurkitu dira 

maila bereko hondar fosilak. 

28. Figura.- Interes paleontologikoko fosilak Santiagomendiko Jurasikoko kareharrietan
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3.1.4.2 Paisaia-intereseko baliabideak. Interes naturaleko guneak 

Natura Intereseko Guneak ondorengo ezaugarri bat edo gehiago dituzten lekuak 

izango dira: 

• Jatorrizko ekosistemen adierazgarri izatea

• Komunitate faunistiko eta floristikoak egoera onean mantentzea

• Espezie edota komunitate baliotsuak, arraroak edo mehatxupean daudenak

aurkeztea

• Elementu edo formazio geologiko baliotsu, arrarok edo mehatxupean daudenak

aurkeztea

• Paisaia-interes altua frogatzea

• Interes kultural edo ondare-interesa izatea

• Interes didaktikoa frogatzea

• Kontserbaziorako hauskorrak izatea

Natura Intereseko guneek zerrendatutako hainbat guneren egoera eta ezaugarriak 

ezagutaraztea dute helburu, babesteko eta mantentzeko ekintza egokiak sustatuz. 

Aurreko zatian sakon aztertu diren bezala eta PEParen eremuko natura-baloreak 

aintzakotzat hartuata, honakoak aurkitzen dira: beren berezitasunagatik, dituzten 

komunitate faunistikoengatik, Gipuzkoako landa-inguruko paisaia- eta identitate-

kalitateagatik, komunitate-interesa duten habitatengatik, babestutako espezie faunistikoen 

banaketa guneengatik eta EAEko Korridore ekologikoen sarean dagoelako, interes 

ekologiko altua duten formazio begetalak (baso klimazikoak eta formazio autoktonoak). 
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Gune horietan aipagarria da honakoen presentzia: 

Intereseko formazio autoktonoak: 

- Harizti azidofloak edo atlantikoko baso mistoak  

- Serie riparioak. Galeria-basoa: Landarbasoko arroko landarediak Urumeakok baino 

egoera hobea du, uraren kutsadura txikiagoari eta arroaren erabilera murritzagoari esker. (Ez 

daude inguruan kartografiatuta baina Epeleko ubidearen ibai-ekosistemaren parte dira). 

Intereseko flora-elementuko habitatak 

4030. Txilardi lehor europarrak 

6210 Larre mesofikoak Brachypodium pinnatumekin 

6510. Altitude txikiko uzta gutxiko zelaiak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officianis). 

9120. Pagadi azidofilo atlantikoak Ilexezko eta batzuetan Txusezko oihanpeekin 

(Quercion robori-petraeae ou Ilici). 

9260 Castanea sativako basoak 

Fauna-intereseko espezieak dituzten habitatak 

PEParen eremuan, Eusko Jaurlaritzaren kartografiaren arabera, honako 

faunaintereseko guneak daude: bisoi-europarra (Mustela lutreola), Pirinioetako desmana 

(Galemys pyrenaicus) eta Mediterranioko saguzar (Rhinolophus euryale).  

Aiako Harriko Parke Naturaleko korridore konektiboa 

Babes-graduren bat duten gune naturalak ere paisaia-intereseko guneak dira. 

PEParen eremuan hori Aiako Harriko Parke Naturalaren, Natura 2000 Sare gisa katalogatua, 

eta Astigarragako Santiagomendi gunearen artean, horrela udalerriko HAPOan jasota 

geratzen da. 
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EAEko korridore ekologikoen sarea 

Modu berean, PEParen eremu hau EAEko Korridore Ekologikoen Sarean dago, eta 

eskualdeko korridore ekologikoaren (R21) amortiguazio gunea agertzen du, Aiako Harriko 

kontserbazio-bereziko eremua Jaizkibelgo kontserbazio-bereziko eremuarekin lotuz. 

Lotura-interesa duen ibai-zatia du Urumeak; Landarbaso ubidea, beraren ibaiadarra, lotura-

intereseko ibai-zati horren jarraipen gisa har daiteke, izan ere, ingurune-interes altuko 

ingurunean kokatzen baita. Beraz, dituen ingurune- eta ekologia-baloreak sustatzeko bezala 

kudeatu beharko litzateke. 
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Santiagomendi-Agiñeta alineazioa, eta baita Atxurromendi-Imiaga ere, 

Astigarragako populazioarentzat eta ohiko bisitarientzat oso ikusgai dauden gune eta 

elementuak dira. Horregatik, beren alterazio edo aldaketak paisaiaren pertzepzio bisuala 

modu negatiboan alda dezake. 

Edertasun plastiko handiko guneak dira, gomorfologia malkartsua dutenak eta 

orokorrean beren ezaugarri botanikoak mantendu dituztenak edo landaretza zuhaizkara 

dutenak. Horrez gain, potentzial handia dute beren barneko eta kanpoko ikuspegiak, 

honakoak ikus daitezkeen behatokiak sortuz: Donostiako itsasertza (iparraldean); eta Aiako 

Harriko Parke Naturala (hegoaldean). 

3.1.5 Populazioarentzat ikusgai dauden guneak
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29. Figura.-

Ikuspegiaren 

potentzialtasuna 

Santiagomenditik 

iparraldera 

(Donostiako 

itsasertza) 
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Modu berean, eremu hau ikuspegiari dagokionez potentzial handia duen gunea da, 

Astigarraga inguruan gailentzen den lekua izateagatik. Horrek, eragin bisual handiko gune 

bihurtzen du, eta ondorioz, oso ahulak dira gehienbat bisitarien jendetza masiboen eta 

horiek utz ditzaketen zabor eta hondakinengatik. Santiagomendi Donejakue Bidea dago eta 

Astigarragako populazioak asko estimatzen duen lekua da, askota bisitatzen dute eta 

bertatik ikusgaitasun handia izaten da. Ezaugarri horiei Santiagomendi inguruko balore 

kulturalak gehitzen badzkiegu, inguru hau interes bisual andiko inguru bihurtzen da eta hori 

egoki babestu eta baloratu behar da. 

30. Figura.- Ikuspegiaren potentzialtasuna Santiagomenditik hegoaldera (Landarbaso eta Aiako Harriko Parke Naturala)
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Paisaiak dituen baliabideen artean, garrantzi berezia dute balio historikoa duten 

ondare-elementuek, leku geografiko bat okupatu duten gizarteen lekukotasun gisa.  

Dudarik gabe batzuk lurralde honetako paisaiarentzat izaera sinboliko eta identitarioa 

duten elementu adierazgarriak dira.  

Barne hartzen dituzte beren ondare-balioagatik babesten diren ondasun eta guneak, 

hondar arkeologikoak, Donejakue bidea, aztarnategi arkeologikoak eta ondasun 

etnologikoak. 

Planaren eremuak paisaia- eta kultura-interesa duten honako baliabideak azaltzen 

ditu: 

3.1.6.1 Ondare historiko-arkitektonikoa 

DEKLARATUTAKO MULTZO MONUMENTALAK: 

- Donejakue Bidea 

- Santiagomendiko ermita 

3.1.6 Nortasuna osatzen laguntzen duten guneak
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31. Figura.- Donejakue Bidea

32. Figura.-

Santiagomendi 

ermita
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3.1.6.2 Ondare arkeologikoa 

ONDASUN KULTURALEN ERREGISTROAN MULTZO MONUMENTALTZAT JOTAKO 

GUNE ARKEOLOGIKOAK: 

Igoin-Akolako estazio megalitikoa 

- Langagorriko zista 

PEParen eremuan kokatuta, zista honen pean arreo bat aurkitu zen, lepokoaren 

aleekin eta urrezko besokoekin. Tumulu baten gainean dago bistan, izena ematen dion 

kolore gorriko menhir gisa jarritako harlauza baten gainean (120 x 100 zm). Alde batean 

gurutze formako marka bat ikus daiteke mutur bakoitzean triangelu batekin (gurutze 

hankaduna). Behekoa falta zaio harria pitzatuta dagoelako, seguraski zizelkatzean. 

33.Figura.- Langagorriko zista
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Txoritokietako estazio megalitikoa: 

- Arreginea harrespila 

PEParen eremuan kokatuta, “pirinioetako harrespilen” artean altituderik txikienean 

dagoena da. Itsas mailatik 235 metrora dago. Astigarragan dago kokatuta, Santiagomendiko 

ermitatik gertu.  

34. Figura .- Arreginea harrespila
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- Ermañaldeko harrespilak 

PEParen eremuan kokatuta, hiru harrespila multzo dira, eta horietatik bi tangenteak 

dira. Hirurak tumularrak dira. Beste bloke multzo bat ere bada, eta horiek laugarrek 

harrespila txiki bat osatzen dutela drudi. Harrespila handienek 6 eta 7 metro arteko 

diametroa dute. Bloke formako hainbat lekukok osatzen dituzte, batzuk besteak baino 

gehiago nabarmenduz). 

35. Figura.- Ermañalde harrespila
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MONUMENTU EDO MULTZO MONUMENTALTZAT JOTZEKO PROPOSATUTAKO 

GUNE ARKEOLOGIKOAK  

Santiagomendi 

Figura 36.- Zona arqueológica de Santiagomendi
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USTEZ ARKEOLOGIKOTZAT HARTUTAKO GUNE ARKEOLOGIKOAK 

Santiagomendirako norabidean banaturiko baserri multzoa dago, eta horien artean 

intereseko eraikinak daude. Iriarte baserriaren kasuan, erdi-puntuko arkuko sarbidea du eta 

ermita izan zela diote. Talde horretan honakoak nabarmentzen dira: Zabale baserria, 

teilatuan harrizko gurutze txiki batekin; Goikoetxea leinu-etxea, sarbide arkuduna eta 

inguruan karobi polit batekin; Bortaene baserria, leiho biki konopialak mantendu ditu, eta 

baita beste hainbat Erdi Aroko detaile ere; eta Alorre baserria, ate nagusian erdi-puntuko 

arkua duena. Santiagomendiko ermitak ez du ia interes arkitektonikorik, 1950ean berritu 

baitzuten, iraganeko elementu nabarmenak kenduz, erretaula izan ezik. Hala ere, Donejakue 

bidea izan zeneko muino txiki batean kokatuta egoteagatik nabarmentzen da.  

37. Figura.- Goikoetxea baserritik gertu dagoen karobia
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38. Figura.-

Goikoetxea 

baserria 

39. Figura.- Bortaene 

baserria 
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40. Figura.- Alorre baserria

LURRALDEKO ALDERDI UKIEZINAK. FESTAK ETA TRADIZIOAK 

PEParen eremuko lekuan, inguruari balio handia ematen dioten ondorengo festa eta 

tradizio herrikoiak ospatzen dira:  

San Roke Festak: Abuztuaren 16a. Santiagomendiko ermitan. +/-100 pertsonak 

hartzen dute parte.  

Eguneko fesa, goizez meza, hamaiketakoa eta soka-dantza (Astigar Dantza Taldea). 

Gero bazkaria eta arratsaldez dantzaldia.  
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San Isidro eguna: Maiatzaren 15a. Herri kirolak, baserrietan eginiko sagardoaren 

dastaketa eta puntuazioa, eta bazkaria. 

Sagardoetxeak edo beste kolektibo batzuek antolaturiko proba eta festa zehatzak. 

3.1.6.3 Bide eta ibilbideak 

 "Santiagomendiko Sagardo Bidea" (SAGARDOETXEAK ANTOLATUA)

Santiagomendiko ibilbideak sagardoaren kultura ezagutzen eta barneratzen

laguntzen digu, eta hori elikadura- eta ekonomia-sustegua da Euskal Herriko baserrientzat 

Astigarragako inguruaren bitartez, hori izan baita ekintza kultural eta ekonomikoaren 

adibide argia. 

Paseoak 8 geldialdi ditu eta Santiagomendiko biztanleen erlazioen eta boterearen 

inguruan hitz egiten da, itsasorako eta udaberriro Ternuara joaten ziren arrantzaleentzako 

sarbidea izateak duen garrantziaz, eskorbutoa saihesteko sagardoak dituen propietateei 

buruz, baserria familia- eta ekonomia-unitate gisa... 

Baita sagardoaren goren aldia eta gainbehera ere, Astigarragako garapena, eta 

kontzeptu berri baten agerpena, aisialdia, izan ere, horrek sagardoaren susperraldiari 

lagundu dio, bere produkzioa, orain horretan diharduen herri baten kultura, eta baita 

ingurumenaren babesa eta jasangarritasuna ere, horiek baitira ezaugarri horiek 

mantentzeko modurik onena. 
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41.Figura.-

Sagardobidea (iturria: 

Sagardoetxea) 

42. Figura.- Sagardo 

bidea ortoargazkian. 
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 1. IBILBIDEA  

Santiagomenditik izen bera duen ermitara. Ibilbide honek, zati batzuetan erromesek 

jarraitzen zutenarekin egiten du bat.  (Astigarragako Udala) 

43. Figura.- 1. Ibilidea Santiagomendin zehar ortoargazkian
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44 Figura.- 1. ibilbidea Santiagomendin zehar (iturria: 

Astigarragako Udala)

MUGARRIAK 

1.- Foru plaza 

 Udaletxe berezia, XVIII. mendeko lehen zatikoa. 

Idi-probalekua, horretarako eginiko harriarekin. 

Disko-formako estela Goiko-Iturri etxearen ondoan: 

Horren azpian daude iturburu karstikoa eta Mazkarrene errotaren hondarrak. 

2.- Santiagomendi auzoa, Astigarragako atzinako erdigunea (Gerra karlistetan oso 

kaltetua). 

Plaza-etxe armarridun etxea, lehengo udaletxea. 

Atzean eta oso gertu, Iriarte (Antzane) baserriaren azpian, horma bat, antzinako 

elizaren hondarra. 

182.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

Erdigunetik irteeran, Zabala (Zabale) leinu-etxea, etxe-bizkarrean harrizko gurutze 

batekin. 

3.- Goikoetxe leinu-etxea 

 “JHS” anagramarekin arkudun sarbidea kontserbatzen du. 

Pixka bat aurrerago, bidearen ondoan, Jurasikoko kareharriaren azaleratzeen artean, 

karobiko labe bat.  

4.- Bortaenea baserria 

 Iparraldean Erdi Aroko fatxada mantentzen du, leiho konopial eta sarbide gisa arku 

erdizirkularrarekin. 

5.- Alorre baserria 

 Berriztua, arkuzko sarbidea eta etxe-bizkarrean harrizko gurutzea mantentzen ditu. 

6.- Santiagomendi gailurra 

Pista mozten den lekuetan, 5. puntuan aipatutako kareharritik margarako iragatea 

ikus daiteke.  

Honainoko bidea landazabaletan, zelaien mosaikoetan, laborantzetan, zuhaiztietan 

eta pezoietan barrena izan da. 

Santiago ermita, agian XIII. mendekoa, egun oso aldatua. Gailur honetan eraikia 

izateak Pecten (erromesen kontxa) gisako fosilen presentziari egozten zaio. 

Inguruaren ikuspegi bikaina. 

7.- Iturriondo iturria, depositua, harraska eta aska. 

Leku honek margetatik kareharrira pasatzea markatzen du (lehen alderantziz ikusi 

dugu). 

Hemendik aurrera, fenómeno karstikoak ikus daitezke: lapiazen azaleratzeak, 

depresio txikiak, dolinak eta abar. 
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8.- Bidegurutzea 

Itzuleran, ezkerretara eginez, tontor urgondarrak eta Txoritokietako lapiazak ikusten 

dira.  

Santiagomendiko hegal honetan, basoko masa gehiago daude, eta koniferoen 

sartzeak nabarmentzen dira.  

 2. IBILBIDEA 

Murgiako muinotik hasten da, ibarra eta errege-galtzada menderatzen zituen lekua. 

Posible da bertan antzinako populaketa eta gotorlekua egon izana. (Astigarragako 

Udala). Hein batean PEParen eremua zeharkatzen du. 
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45. Figura.- 2. Ibilbidea ortoarazkian

185.orr



.  

DIAGNOSTIKOA 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

KORRIDOREAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

46. Figura.- 2. ibilbidea (iturria: Astigarragako Udala)

MUGARRIAK 

1.- Murgiako muinoa 

 Jauregia: Murgiatarren antzinako dorretxea, Enrike IV.ak 1473an eraitsia. 

 Asuncion parrokia (Murgiako Santa Maria): itxura gotikoko arkupedun eliza. 

2.- Galtzaur auzoa 

 Astigarraga modernoko erdigunea. 

3.- Mendiola eta Borda baserrien artean 

Sekulako panormika Urumeako ibarrera. Kuaternarioko lur hauek dira emankorrenak. 
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 Pistaren mozketa batean kolore gorrixkako material batzuk daude: triasa. 

4.- Edateko uren araztegia 

Menditxoren gainean, haritzezko zuhaizti interesgarri bat. 

Obrak sortutako inausketan, eskuman, lursailaren kolore gorriskak, triasen presentzia 

adierazten digute, ezkerrean ofitak dauden bitartean. 

5.- Usategieta baserria pasa ondorengo bidegurutzea 

Bidegurutzearen eta uren deposituaren artean “flysch”-a azaleratzen da, berezia bere 

geruzen alternantziarengatik. 

6.- Uren depositua 

Haritzen, urkien eta akazia flatsuen zuhaiztiak dira nagusi, eta baita duela gutxi 

landatutako sagarrondo, basoberritze eta otalurrak ere.  

7.- Harrobia 

Deposituaren eta puntu honen artean lursail karstikoetan ohikoak diren lapiaz eta 

arteken formak agertzen dira.  

Harrobian geruzak ikus daitezke, eta baita kofagune txiki bat ere. 

8.- Txoritokietako gotorlekua 

Pasa den mendearen bukaerako harlanduzko lana, harrian zulatua. San Marcosko 

gotorlekuaren euskarri zen, eta Iranera begira, ondorengo muinoan ikustatzen da. 

9.-Txoritokietako monolitoa 

Burdin Arokoa da (K.a. 900-300). Hareharri triasikozko bloke bat, Landarbaso 

ingurutik ekarria. Astigarraga eta Errenteriaren arteko muga da. 

Metro batzuk lehenago hareharrizko azaleratze bat dago, meteorizazioaren ondorioz 

forma bereziak dituena.  
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Astigarraga aldean landaredia zelaiek, laborantzek eta otalurrek osatzen dute, 

Errenteriako aldean haritzak, urkiak eta pagoren bat aurki daitezke (ipar-ekialdera 

400 bat metrora, hostozabalen basoberritze baten erdian, Aitzondo baserriaren 

gaineko aldean (Errenteria), “Aitzetako Txabala” trikuharria dago. 

10.- Mugarriak 

“Floreaga Zar” baserrirantz (Errenteria) beherantz doan bidearen ezkerreko aldean 

hiru mugarri daude mugaketa ezberdinei dagozkienak. 

11.- “Floreaga” baserriak 

Tektonikoki konplexua den gunea, izan ere, hareharria kareharriarekin txandakatzen 

da, baita urgondarrak jurasikoekin ere.  

Nagusi den landaredia landazabala osatzen duen mosaikoa da. 

12.- Benta 

Errege-galtzada izan zenaren ondoan, obelisko batek Añarbetik Donostiara lehen 

aldiz ura ekartzea oroitzen du (1896).  

13.- Frantzilla 

Idi-probak egiteko uharriztatutako plaza.  

14.- Manixene baserria 

Ehundura, kolore eta forma ezberdinetako Albiarreko (Kretaziko) harriak daude. 

Zelaiak eta koniferoen birlandatzeak txandakatzen dira, eta horien artean jatorrizko 

landarediaren hondarrak daude: gorostiak, urkiak eta gaztainondoak.  

15.- Muinoa 

 Sagastian narraste fenomeno bat ikus daiteke: zuhaitzak aldaparen aldera okertu dira 

lurrazpiko mugimenduen ondorioz. 

Ibarrean baso misto baten orban nabari bat mantentzen da.  
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16.- Bidegurutzea 

1. ibilbideko 8. Mugarriarekin egiten du bat.

 Ezkerretara, Zimelurritza baserritik Ermañarantz. 

Eskumatara, landazabaleko lursailen artean, Ermañako dolina handia. 

17.- Aixiene baserria 

Ermaña eta puntu honen artean, ezkerretara, albiar konglomeratuen gailur bat 

azaleratu da. 

18.- Artola baserria 

Buenavista eta Pikoagatik pasaz, erdi-agerian dagoen lapiaza zelaiek eta laborantzek 

okupatzn dute. 

19.- Arraspine baserritik pasaz Santiagomendi auzora iritsiko gara. 
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DIAGNOSTIKOAREN KARTOGRAFIA-

ERANSKINA 
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PENDIENTESMALDAK001

PENDIENTES (GRADOS)
0 - 5,627604945
5,627604946 - 11,88049933
11,88049934 - 18,44603843
18,44603844 - 25,01157753
25,01157754 - 31,57711663
31,57711664 - 38,45530045
38,45530046 - 45,64612899
45,646129 - 53,14960225
53,14960226 - 61,59100967
61,59100968 - 79,72440338
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LITOLOGÍALITOLOGIA002

015 - Areniscas, arcillas y conglomerados rojos o verdes
018 - Arcillas abigarradas y yesos
020 - Carniolas, brechas, calizas, dolomías y margas
027 - Rocas volcanoclásticas
030 - Margas y margocalizas masivas. Margas grises masivas
031 - Calizas, margocalizas y brechas.
049 - Areniscas silíceas localmente estratificadas.
052 - Conglomerados silíceos
060 - Megabrechas poligénicas
062 - Alternancia de calizas arenosas 
063 - Margas grises esquistosas. Niveles calcáreos
184 - Depósitos aluviales, aluvio-coluviales
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GEOMORFOLOGÍAGEOMORFOLOGIA003

Metaketak 

Kanalak 

Ibilgua

Muinoak 

Ibaia

Karstikoa 

Mendi-bizkarra

Mendiak
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ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICOINTERES GEOLOGIKOKO GUNEAK004

PIG_SANTIAGOMENDI
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HIDROLOGÍAHIDROLOGIA005

Landarbaso
Sarobe
Urumea
Urumea drenaje transicion
Urumea transicion
UR-HARTUNEAK

UR-IBILGUAK
1
2
3
4
TRANTSIZIOZKO URAK
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HIDROGEOLOGÍAHIDROGEOLOGIA006

AKUIFEROEN AHULTASUNA
3 - Ahultasun erdia 

IRAGAZKORTASUNA
1 - Oso baxua 

2 - Baxua

3 - Ertaina

4 - Handia
5 - Oso handia
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CAPACIDAD AGROLÓGICAAHALMEN AGROLOGIKOA007

NEKAZARITZA_BASOZAINTZAKO LPS

Balio Estrategiko Altua 

AHALMEN AGROLOGIKOA
IIIe
IIIes
IIIs
IIs
IVe
IVes
IVs
VI2
VII2
VIII
VIIes
VIe
VIes
VIs
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VEGETACIÓNLANDAREDIA008

Txilardi-otadi-iratzedi atlantikoa

Zereal, patata eta erremolatxaren labore lurrak

Elordi-lahardia

Hariztien aurreko fasearen fase gaztea 

Pagadi azidofiloa

Baratza eta fruitarbola sail mediterraniarrak

Brachypodium pinnatum-aren albitz-belardia edo bestelako larre mesofiloak

Lehengo mapa agertu ez diren tipoak 

Parke hiritarrak eta lorategiak

Baso-landaketak

Baso-landaketak (Eucaliptus sp.)

Baso-landaketak (Bestelako hostozabala galkorrak) 

Baso-landaketak (Pinus pinaster) 

Baso-landaketak (Pinus radiata) 
Baso-landaketak (Platanus hybrida) 
Baso-landaketak (Quercus rubra) 
Baso-landaketak (Robinia pseudoacacia) 
Belardi eta labore-lur atlantiarrak

Harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa

Sahastiak

Estaldura altuko landaredi erruderal-nitrofiloa 

(herriak, baratzeak, hiri-orubeak, zabortegiak)
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USOS DEL SUELOLURZORUAREN ERABILERAK009

Zuhaixkak

Baso autoktonoa

Galeriako basoa 

Baso landaketak 

Laborantzak

Ur ibilguak 

Ekipamendua 

Industriala
Beste gune artifizialak 

Belardi-sastrakadiak

Larreak

Lehen sektorea

Garraio-bideak

Hiri lurzoru jarraitua

Hiri lurzoru etena
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VEGETACIÓN DE INTERÉS ESPECIALINTERES BEREZIKO LANDAREDIA010

BERTAKO INTERESEKO FORMAZIOAK 

INTERESEKO  HABITATAK
Altzadiak eta lizardiak 

Castanea sativa-dun basoak.
Txilardi lehor europarrak

Pagadi azidofilo atlantiarrak 
Larre mesofilo Brachypodium pinnatum-dunak. 

Altitude baxuetako sega-larre txiroak
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FAUNA AMENAZADAFAUNA MEHATXATUA011

UGAZTUNAK_LBE
 Bisoi europarra 

UGAZTUNAK_IBE
 Ferra-saguzar mediterraneoarentzako

  Bisoi europarra

Pirinear muturluzea

Igarabar euroasiatikoa

NARRASTIAK_LBE
 Suge berde-horia
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ECOSISTEMASEKOSISTEMAK012

Gainazaleko ur kontinentalak 

Azalera artifizialak

Hostozabal_baso_atlantikoa (Quercus) 
Erriberako basoa

Txilardiak

Pagadiak

Baratzeak eta mintegiak

Landarereik gabeko habtat_kontinentalak

Sastrakadi eta zuhaixkak atlantik (ez txilardiak) 
Monokultibo intentsiboak

Parkeak eta lorategiak

Koniferoen landaketak

Eukalipto-landaketak

Hostozabalen landaketak

Larreak eta heskaiak
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ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICOINTERES NATURALISTIKOKO GUNEAK013

Lotzeko eremu-guneak

Lotura garrantzitsuko ibai tarteak

Indargetze-eremuak

BNG_PARK_NAT 
AIAKO HARRIA

2000 NATURA SAREA KBE
AIAKO HARRIA
URUMEA IBAIA
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PROCESOS Y RIESGOS AMBIENTALESINGURUMEN-PROZESU ETA ARRISKUAK014

Zama-gaitasuna eta ezarguneak 

Maldaren aldeko etendura 

Istiltzea

Maldaren ezegonkortasuna

Uholdea

Malda biziak (> %30)

Bistako zimurtasuna:

AKUIFEROEN KALTEBERATASUNA
3 - KALTEBERATASUN ERTAINA
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UNIDADES DE PAISAJEPAISAIA-UNITATEAK015

Eremu antropogenikoan hiria 

Baso atlantikoa (Quercus) 
Ibaiertzeko basoa

Txilardiak

Pagadiak

Baratzeak eta mintegiak landa lurrean
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4.- PARTAIDETZA DIAGNOSTIKOA 
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Diagnostiko teknikoarekin batera, ARAUDI S.L.P enpresak partaidetza- 
diagnostikoa egin zuen. Diagnostiko horretan paisaiaren pertzepzioa ebaluatu zen eta 
“Paisaiako osagai subjektiboa” izena eman zitzaion.  

Herritarrek parte hartzeko prozesu jakin baten bidez egin zen. Prozesu horretan 
herritarrek arazoen ebazpenean parte hartu ahal izan zuten, ikuspegi, ezagutza eta 
baliabideak elkarbanatuz eta erabakiak hartzerakoan erantzukizuna izanez. 

Paisaiarako Ekintza Plana ez zen gauzatuko lurraldeko agente, erakunde eta 
orokorrean herritar guztiek ordezkatutako interes ezberdinen arteko akordiorik gabe; 
eta lurraldean eragin dezakete. 

Herritarren parte hartzea baliabide desberdinen bidez identifikatu zen. Horrela 
herritarrek ingurune balioen zehaztapenean eta paisaiaren ikuspuntutik bizi kalitatea 
hobetzeko ekintzak proposatzerakoan esku hartzeko aukera izan zuten. 

Herritarren parte hartze prozesua lau fase ezberdinetan egituratu da: 1.- Parte-
hartze informala, 2.- Paisaian eragina duten agenteei egindako elkarrizketak, 3.- 
Herritarrei egindako galdeketak eta 4.- Herritarrek parte hartu ahal izan duten tailerrak. 

Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen paisaiarako ekintza planarekin 
zerikusia duten herritarren xede eta intentzioak jasotzea izan da prozesu osoaren 
helburua.  

4.- PARTAIDETZA-DIAGONOSTIKOA 

4.1.- Paisaiako osagai subjektiboa 
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Paisaiarako Ekintza Planean formalizatutako parte hartze mekanismoak prozesu 
informalekin tartekatu dira; hau da, planean helburu zehatzak txertatzeko, tekniko 
nahiz herritarrekin egindako bilerekin.  

Bilerak gai jakin batzuen inguruan hausnartu eta lankidetzarako protokoloen 
sareak eraikitzeko helburuarekin egin dira.   

Legeak ezarritakotik urrunduz, garrantzitsua izan da komunikazio bide guztiak 
identifikatu eta baliatzea: formalak nahiz informalak, batzuek besteak ordezkatu gabe. 

Esan beharra dago, eremu informalean parte hartzea bultzatzeko ez dagoela 
orokortu daitekeen formularik, badaude, ordea, esperientzia interesgarri asko 
hobekuntzarako elementuak ahalbidetzen dizkigutenak.  

Testuinguru horretan, Astigarragako Paisaiarako Ekintza Planak hasieratik 
erabaki zuen lehenengo pausuetatik hasita parte hartze mekanismoak barneratzea: 
Planaren irudi korporatiboaren diseinua eta PEParen Microsite bat sortzea. 

 

Komunikazio estrategia bat bilatzea izan zen lehenengo pausuetako bat 
Planaren lehenengo faseetatik Usurbilgo herritarren inplikazioa lortzeko.  

Horregatik, Udalak ARAUDIren laguntza teknikoarekin PEParen irudiaren 
programa diseinatzeari ekin zion. Programa udalerriko paisaiaren irudia eta herri, 
eskualde, nazio eta ingurune internazionalean duen erakargarritasuna hobetzeko 
zenbait mezu modu koherente eta eraginkorrean kanpora proiektatzeko egin zen. 

Horretarako, prozesuaren karakterizazio programa bat definitzea proposatu zen. 
Logotipoak, anagramak, oinarrizko tipografiak, tipografia osagarriak, kolore 

4.2.1 Paisaiarako Ekintza Planaren irudi korporatiboa

4.- PARTAIDETZA-DIAGONOSTIKOA 

4.2.- Parte hartze informala 
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korporatiboek eta aplikazioek osatuko zutena. Aplikazio horiek lurraldearen, 
orokorrean bere fazeta ezberdinen eta kalitate eta jasangarritasun konpromisoaren 
irakurgarritasun argia ahalbidetzen duten elementuak edukiko zituzten.  

Prozesuaren irudi bisuala esanahi multzo batean bilakatu zen eta horren bidez 
estrategia bat ezagutarazi nahi izan zen. Horrela, Paisaiarako Ekintza Planaren helburu 
den lurraldeari buruzko pentsaeren, ideien, sentimenduen eta irudipen positiboen 
emaitza deskribatu, gogoratu eta erlazionatu dezan lortu nahi da.  

Hala, izaeraren diseinuaren zenbait proposamen egin ziren; modu informalean 
eztabaidatu ziren eta prozesu horretatik PEParen behin betiko irudia zehaztu zen.  

Aurretik aipatutako prozesuen ondorioz, bi logotipo bereizi ziren (euskaraz eta 
gaztelaniaz) eta, ordutik, Planaren garapen osoan ikus ditzakegu.  
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PEParen Microsite-a diseinatzerakoan ere parte hartzeko prozedura informalak 
baliatu ziren. 

Microsite bat, gaztelaniaz Micrositio, Micropágina, Minisite edo Weblet izenez 
ezaguna, orrialde bat edo web orrialde multzo bat da eta web orrialde nagusi baten 
informazioa edota funtzionaltasuna hedatzea du helburu; kasu honetan, Udalaren web 
orrialdearena. 

Microsite honen ezaugarrietako bat (http://araudi.wix.com/pap-astigarraga 
helebideduna) zera da: Udalaren web orrialdearekin lotura izan arren, loturatik kentzea 
hautazkoa izatea; ondorioz, web orrialde ofizialetik kanpo autonomia eduki dezake eta 
aldi baterako helburu batetik bereizi. 

Microsite horren eta web orrialde nagusiaren arteko ezberdintasun nagusia 
funtzio zehatz nagusi bat izatea da: Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen 
Paisaiarako Ekintza Plana.  

Horrela, microsite-aren helburua PEParen egoeraren eta jarraipenaren berri 
ematea da.  

Prozesuaren hasieratik jakintzat ematen du Astigarragako Udalak  Paisaiarako 
Ekintza Planaren parte hartze prozesuak duen garrantzia. Ondorioz, interneten eta sare 
sozialetan modu iraunkor eta dinamikoan plana bultzatuko duen euskarria edukitzea 
beharrezkoa da, hedabide tradizionaleko euskarriak izateaz gain.  

Tresna horren abantaila konpetitiboak nabarmenak dira. Gainera, parte hartze 
prozesua ikaragarri errazten du.  

Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen Paisaiarako Ekintza Planaren 
microsite-ak honako egitura eta eduki hauek ditu:  

4.2.2 Paisaiarako Ekintza Planaren Microsite-a
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BISITEN ZENBATZAILEA 

PLANAREN LOGOTIPOA 

ALBISTEEN BLOGEKO BARRA 

Paisaiarako Ekintza Planean garatzen diren ekintzen arabera eguneratzen doan 
albisteen bloga bisitatu ahalko duzu. 

1 

2 

3 
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PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN JATORRIARI BURUZKO 
INFORMAZIOA 

Ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuko paisaia-antolaketarako tresnei buruzko 
kapituluak jasotzen ditu: Zer da Paisaiarako Ekintza Plan bat? eta Paisaiarako Ekintza 
Planaren oinarrizko edukia?. 

4 
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PARTE HARTZE PROZESUARI BURUZKO INFORMAZIOA 

Parte hartze prozesuak izan duen garapena osotasunean azaltzen duen gunera 
sartu zaitezke. 

Eremu honetan udalerriko paisaian inplikaturik dauden agenteei egindako 
elkarrizketen eredua deskargatu ahal izango da, baita prozesu guztiaren emaitzen 
laburpena ere: herritarrei egindako galdetegia nahiz prozesuaren emaitzen laburpena 
eta parte hartze tailerren garapena 

5 
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ELEMENTU OSAGARRIAK ETA PARTE HARTZE INFORMALA 

Udalerriko paisaiaren pertzepziorako osagarriak diren elementuetarako sarbidea 
ematen du: argazki bilduma historikoetarako, baita parte hartze prozesu 
informaletarako ere (testigantza interesgarriei buruzko bideoak eta audioak). 

6 
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PLANEKO DOKUMENTUEN DESKARGA 

Planeko dokumentu guztiak deskargatzea ahalbidetzen du: Diagnostikoa, 
Paisaiako Unitateak, Planaren helburuak eta jarduketak . 

7 
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Parte hartze prozesuko fasean zehar agenteen (instituzioen, erakundeen eta 

paisaiaren antolamendu eta kudeaketan eragina duten herritarren) lagin adierazgarri 

batek parte hartu zuen sakonean egindako elkarrizketetan. 

Elkarrizketak irekiak eta malguak izan ziren. Helburu nagusia paisaian eragina 

duten agenteen inguruneari buruzko pertzepzioa jasotzea izan zen, lehenengo 

pertsonan.  

Horrela, galdera sorta baten bidez agenteek paisaia- unitate batzuk proposatu 

zituzten eta proposamen horiek diagnostiko teknikoarekin batera dokumentu honetan 

dagoen azken proposamena egiteko baliagarriak izan dira. Bestalde, beste metodo 

batzuk baliatuz aztertzea zaila izango zen edo; ukiezinak diren paisaiako baloreak, 

aspektu identitario eta sinbolikoak esaterako, identifikatzea ahalbidetu duten galderak 

egin zitzaizkien.   

Elkarrizketek konfiantza nahikoa sorrarazteko balio izan zuten eta hala, 

paisaiarekiko bizipen pertsonalak azaleratu ahal izan ziren. Bestetik, paisaiaren 

ebaluaziorako, paisaia-kalitateari buruzko helburuak zehazteko eta jarduketa neurri eta 

proposamenak ezartzeko agenteek informazioa  ahalbidetzea erraztu dute 

elkarrizketek. 

Agenteek egindako ekarpenetatik abiatuz, gizarteak paisaiari buruz duen 

pertzepzioa osatu ahal izan da. 

Jarraian datozen orrialdeetan, aukeratutako agenteen ebaluaketarako 

elkarrizketatzaileak baliatutako txantiloi eredua atxikitu da. 

4.- PARTAIDETZA-DIAGONOSTIKOA 

4.3.- Paisaian eragina duten agenteei sakonean egindako elkarrizketak 

4.3.1 Agenteei egindako elkarrizketen eredua
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AGENTEEI ETA HIRITARREI ZUZENDUTAKO ELKARRIZKETAK 

Xedea eta helburuak 

Parte-hartzeko Tresnaren bidez zehazten zen bezala, prozesu honen barruan agenteei eta hiritarrei 
zuzendutako elkarrizketak ezinbestekotzat jotzen dira. Udalerriko lurraldean eman diren paisaiaren 
garapen prozesuen inguruko informazioa lortzeko, agenteei erdi-egituratua eta irekia den elkarrizketa 
eredu zehatz bat,  luzatuko zaie. Lehenago aipatu izan den antzera, parte-hartzeko lehendabiziko 
mailaren barruan kokatuko litzake elkarrizketa. Honi esker lurralde honetan kokatzen diren biztanleen 
pertzepzioak, eskarmentuak eta ideia nagusiak jaso daitezke. Populazioaren inplikazioa bide 
ezberdinetatik saiatuko da lortzen, hala nola: inkestak, parte-hartze tailerrak, web orrialdearen bidezko 
kontsultak eta abar. 

Lehenago zehaztu diren prozedurekin eta metodologiekin lorturiko informazioaren bidez, plana bera 
jarraitzeko osatuko diren udal-komisioak, mahai tematikoak baita “Paisaiaren Hitzarmenaren” inguruko 
mahia bultzatuko da. (Parte-hartzearen bigarren maila). 

Galdetegi hau bi zati ezberdinetan banatuta dago. Lehendabizikoaren galderen bitartez, Astigarragako 
udalbarrutiko paisaia orokorra ebaluatzen da. Bigarren zatikoak, ordea, Paisaia Ekintza Plana beraren 
sektoretan oinarritzen dira.    

Agenteei zuzendutako elkarrizketak 

LEHENDABIZIKO ZATIA 

1 Zer datorkizu burura paisaia hitza aipatzen dizudanean? 

2 Astigarragako paisaia besteekin alderatura ezberdina egiten duen berezitasunaren bat 
azpimarratuko zenuke? 

3 Baietz esan bazenu, berezitasun edota ezberdintasun hori zertan datzan esango zenidake? 

4 Gogoratzeko gai zaren heinean, Astigarragako paisaia aldatu egin dela onartuko zenuke? 

5 Baietz esan bazenu, modu labur baten bidez, aldaketa hori zertan datzan esango al zenidake? 

6 Baietz esan bazenu, aldaketa positibotzat, negatibotzat edo axolagabetzat joko zenuke? 

7 Baietz esan bazenu, lau lerrotan aldaketaren arrazoiak azalduko zenituzke? 
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8 Orain orokorrean hitz eginda, paisaiak denboran zehar aldatzen joaten direla esango zenuke? 

9 Paisaiak aldatzen joaten direla onartuko bazenu, aldaketa hauek ukaezinak edota kontrola ezin 
daitezkeela esango zenuke edo, alderantziz, aldaketa hauek kontrolpean izateko gizartea bera adi egon 
beharko litzatekeela?  

10 Paisaiak aldatzen joaten direla onartu baduzu, mesedez, aipatu zure aburuz zer nolako jarduerek 

eta baldintzek eragiten dituzte aldaketa hauek. 

11 Astigarragako paisaiari buruz, gaur egun den bezala gustatzen zaizu edo zerbait aldatuko zenuke? 

12 Zerbait aldatu nahi izango bazenu, zer aldatuko zenuke? 

13 Astigarragako paisaiaren batek espresuki erakartzen zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea bera 
eta erakarketa horren arrazoiak esango al dizkidazu? 

14 Astigarragako paisaiaren batek espresuki  nazkatu egiten zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea 
bera eta nazketa horren arrazoiak esango al dizkidazu? 

15 Astigarragako paisaia mehatxatu dezakeen jarduerak edota egoeraren batek azpimarratuko 
zenuke? 

16 Astigarragako biztanlea bezala, udalerriko paisaiari eragiten dizkien aldeei buruz erabakiak 
hartzeko garaian zure iritzia kontuan hartu beharko dela pentsatzen duzu? 

17 Astigarragako udalbarrutiaren barruan ailegatzeko zailtasunak aurkezten dituzten sektoreek 
edota paisaiek azaldu beharko bazenitu, zeintzuk izango lirateke? 

18 Astigarragako udalbarrutiaren barruan emakumerentzat zailtasunak edo oztopoak edota 
arazoak azal ditzaketen zer nolako sektore edota paisaiak azpimarratuko zenituzke? 

19 Astigarragako udalbarrutiari buruz duzun ezagupena edota iritzia etorkizunean eta toki berdinari 
buruz hartuko diren erabakietan, aberasgarria edota lagungarria suerta daitezkeela uzte duzu? 
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BIGARREN ZATIA 

Astigarragako Udalaren eta Ekintza Planaren ardura duen taldearen artean, udalerriko paisaiaren 
diagnostiko bat osatu da. Ondoren, aipaturiko ikerketatik lortu diren lehendabiziko emaitzak eta 
proposamenak erakutsiko zaizkizu. Balora ezazu, mesedez, zure iritziaren bitartez eta honako eskala 
erabiliz: 1-tetik 7-ra arte. Puntuazio baxuenak (1) zure erabateko desadostasunarekin bat etorriko 
litzateke eta puntuazio altuenak (7) zure guztizko baieztapenarekin kontatzen duela, esango luke. 

Hainbat tresnen eta metodologien bidez, hala nola: horretarako osatuko den Web-orri bat, populazioari 
egingo zaizkion inkesta zuzenak, nahiko adierazgarriak diren udalbarrutiko toki batzuetan utziko diren 
inkestak… Astigarragako populazioak gai hori buruz duen iritzia jaso nahiko genuke. Prozesu hau 
xinpleago eta errazago egiteko asmoarekin, galdetegia sei galderen batean murriztuko da. Galdera 
horiek zenbait aspektuetan oinarrituko dira, hala nola: balorazio baiezkorra aurkezten dituzten 
aspektuak, elementuak edota paisaiaren kokapenak, balore historiko-kulturalak metatzen dituztenak, 
arazoak aurkezten dituztenak, populazioaren iritzi ezezkorra aurkezten dituztenak eta, orokorrean, 
populazio berarentzat, paisaiaren kalitatearen hobekuntzarako egokiak suerta daitezkeen 
proposamenak. Horretarako tokiko ezagupena eta iritzia guztiz beharrezkotzat jotzen dira. 
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Lehentasuna izan dezaketen zonaldeen zehaztapena 

Lehendabiziko zatian, diagnostikoaren bidez detektatutako, paisaiaren degradazio-arazo puntualak 
edota orokorragoak aurkezten dituzten zonaldeei buruz zure iritzia eskatuko dizuegu. Banan bana 
aipatuko dizugu eta zer puntutaraino degradazio prozesu horiekin ados zauden ala ez galdetuko dizugu. 

Jarraian, naturaltasun maila altuagoa jasotzen duten paisaiei eta mota guztietako balioak dituzten 
paisaiei buruz galdetuko dizuegu. 

o Degradatuak edo kaltetuak suertatu diren zonaldeak (hiri-periferian aurkitzen direnak;
landa eta hiriaren artean aurkitzen direnak) l.

 Santioko auzoa.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

o Azpiegiturekin lotzen diren nahiko afektatuak dauden zonaldeak.

 Santiagomendiko tontorra (Antenak).

 1  2  3  4  5  6  7 

 Indar-elektrikoarekin lotzen diren sareak eta dorreak

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

o Bereziak, ahulak edo oso adierazgarriak izan daitezken zonaldeak eta horretarako
arrarotzat edota mehatxutzat jo daitezkeen paisaiak .

 Ibai-ertzetako basoak.

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Bertoko espezien gainontzeko basoak (Hariztiak, Gaztainondo-basoak, pagadiak…)

 1  2  3  4  5  6  7 

 Landa-paisaiak.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Otzazuloetako faila.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Landarbasoko edo Aitzpitarteko kobazuloak

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

o Populazioarentzat oso ikusgarriak izan daitezken zonaldeak

 Santiagomendiko tontorra eta ingurunea.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Imiagatik Atxurromendiaraino doan mendizerra.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

Ahalmenezko Ekintza proposamenak. 

 Santioko auzoa. 

 Degradatuak agertzen diren sektoreak berreskuratu eta txukundu.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Inpaktu handiko seinaleen eta funtzio gabeko eraikuntzen desagerpena

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Baserrien ondoan ezartzen diren inpaktu handiko eraikuntza osagarrien
desagerpena.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Eraikuntza isolatua eta nahiko inpaktantea izan daitekeen eraikuntzaren kontrola.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

 Santiagomendiko tontorra eta ingurumena (Antenak).

 Antenak ikus-inpaktu gutxiago aurkezten duten beste toki batera eraman

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

 Indar-elektrikoarekin lotzen diren sareak eta dorreak.

 Inpaktu gehien sortzen dituzten indar-ildoak lurrazpitik joan daitezela.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Lurrazpitik pasa ezin badaitezke inpaktuak arintzeko beste neurriak ezarri.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Zaharrak edota funtziorik gabe gelditu direnak kendu.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 
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 Ibai-ertzetako basoak.

 Bertoko espezieak bultzatu eta birlandatu.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Kanpoko espezieak desagerrarazi.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

 Bertoko espezien gainontzeko basoak (Hariztiak, Gaztainondo-basoak, pagadiak.

 Baso hauek babestu eta kontserbatu

 1  2  3  4  5  6  7 

 Kanpoko espezieak desagerrarazi.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

 Landa-paisaiak.

 Nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotuak dauden jarduerak bultzatu eta
mantendu.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Birbasoketetan bertoko espezien bitarteko basoak bultzatu eta kanpoko espezieak
(pinuak eta eukaliptoak) murriztu.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Bertan dagoen ondare kulturala, arkitektonikoa, inmateriala, ohiturak eta abar
berreskuratu eta indarrean jarri

 1  2  3  4  5  6  7 

 Inpaktu gehien sortzen dituzten eraikuntzak eta dotazioak desagertarazi edota
ondo antolatu.

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Besteak:

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

 Otzazuloetako faila.

 Otzazuloetako failaren esanahia eta jokatzen duen paper geologikoaz populazioari
ohartaraztea.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Interes handiko geologia-puntuen katalogoaren barruan sartzeko proposamena
landu eta luzatu.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Seinaleak eta kartelak ezarri

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

 Landarbasoko edo Aitzpitarteko kobazuloak.

 Aitzpitarteko kobazuloetako esanahia eta jokatzen duten papera populazioari
ohartaraztea.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Seinaleak eta kartelak ezarri

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

___________________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 
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 Santiagomendiko tontorra eta ingurunea. 

 Nahiko degradatuak dauden eraikuntzen berreskurapena

 1  2  3  4  5  6  7 

 Bertan dagoen ondare kulturala berreskuratu eta indarrean jarri

 1  2  3  4  5  6  7 

 Paisaia ondo eta patxadaz ikusteko begiratokiak jarri.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

___________________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

 Imiagatik Atxurromendiaraino doan mendizerra 

 Bertan dagoen ondare kulturala berreskuratu eta indarrean jarri

 1  2  3  4  5  6  7 

 Paisaia ondo eta patxadaz ikusteko begiratokiak jarri.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Birbasoketetan bertoko espezien bitarteko basoak bultzatu eta kanpoko espezieak
(pinuak eta eukaliptoak) murriztu.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Zonaldea xenden eta ibilbideen bitartez indarrean jarri

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak:

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 
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20 Astigarragako gaurko eta etorkizuneko paisaiari buruz edota honen inguruan babesteko eta 
hobetzeko beharrezkoak izango liratekeen neurriei buruz, zeozer esango zenuke?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Jaiotze data : 

Sexua: 

Ogibidea: 

Aukeratutako agenteekin egindako prozesu osoa kodifikatu eta estadistikoki 

tratatu zen, ondoren laburpena azalduko zuen informe bat egiteko. Informe horrek 

ondorengo kapituluetan egindako ekarpenak eta Ekintza Planeko proposamenak 

barneratzea ahalbidetuko zuen. 

Aukeratutako agenteei egindako elkarrizketa prozesutik eratorritako emaitzen 

laburpena atxikitu da jarraian.  

. 

4.3.2 Agenteei egindako elkarrizketen balorazioa
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AGENTE ETA HERRITARREI ZUZENDUTAKO ELKARRIZKETAK 

SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

ASTIGARRAGAKO UDALERRIA 

EMAITZEN SINTESIA 
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LEHENENGO ZATIA 

1. Zer datorkizu burura paisaia hitza entzundakoan?

Agente asko paisaiak naturarekin duen erlazio zuzenaren alde agertu dira. Zuzenean natura hitzaren bitartez eta 
baita berarekin lotura dutenen bitartez ere: basoak, mendiak, ibaiak, txoriak, eta abar. Hala ere, agente gehienak 
irudi idiliko baten alde agertu dira, bakea, ongizatea transmititzen duen zerbait… beste hiru kasutan, bestalde, 
ezkortasun sentsazioa nagusitu da. Gehiegi aldatutako paisaia, eta horregatik, aspaldiko paisaietara itzultzea, 
naturak garrantzi handiagoa zuenera eta artifizializatutako hori (zementatutako) urria zenera. 

Kontutan izan behar da bost agentek aldaketari buruz hitz egin dutela. Paisaia zerbait dinamiko gisa, hori bai, 
normalean txarrerako. Kasu batean paisaiaren desagertzeaz hitz egiten zen. 

Paisaiaren parte izan dira, baita ere, kultura-ondarearekin lotutako auziak, eta baita materiala ez den hori ere 
(sustraiak, paisaia herriaren identitate gisa). 

2. Astigarragako paisaiak desberdin egiten duen berezitasunik duela uste duzu?

15 agenteetatik 5ek ez dute ezberdintasunik ikusten Astigarragako paisaiaren eta gainontzekoen artean. 
Astigarragako paisaia ezberdina dela baieztatzen dutenen artean gehienek monosilabo batekin erantzun dute, beren 
desberdintzapena arrazoitu gabe. Arrazoiak ematen dituztenek honako gaien alde egin dute: sagardoa, landa-
paisaiak eta nekazaritza-paisaiak, Urumea eta erriberak (nahiz eta azpiegitura berrien garapenak arrisku handia 
sortu), mendi-gailurrak, kokaguneak; Astigarraga, Santio, eta abar. Hau da, nahiz eta paisaia naturarekin lotzen 
duten, Astigarragakoa gainontzekoengandik bereizten duena giza-ekarpena da, izan ere, desberdintasunaren 
pertzepzioa gai kulturaletan zentratzen baita. 

3. Baietz erantzun baduzu, esango zenuke zertan datzan berezitasun edo desberdintasun hori?

Askok paisaia hauen eta gainontzekoen artean desberdintasun argirik aurkitu ez bazuen ere, gehienak Astigarragako 
paisaiaren elementuen berezitasunak mintzo dira. Gehien aipatutakoetako bat Santiagomendi bera da. Bere erliebe 
positiboak, muinotsuak, ez udalerriaren balkoia soilik, eskualdekoa ere izateak, bere nekazaritza-paisaiek, paisaia-
naturalek eta bere ikuspegiak berezi egiten dute. Paisaia Ekintzarako Plan honetan inguru hau aukeratzeak jaso duen 
onespena da hau.  

Aipagarria da, ia agenteen erdiak gehiegizko urbanizazioaz eta azken urteetako eta bereziki azken 20 urteetako 
paisaia-kalitatearen galderaz hitz egiten dutela. Urumeako ibarreko hainbat sektoretako okupazio eta zementazioa, 
ekintza negatibo gisa jaso da “atzeko zatia”-rekin alderatuz; Santiagomendi, aipaturiko dinamiketatik at geratzen 
dena eta paisaia idilikoa mantentzen duena, landa eta natura orekatuz. 

Erliebe positiboaren kontua ere atera da berriz, izan ere, behaketa talaia gisa funtzionatzen baitu, nahiz eta, 
baieztatzen den moduan, malda garaien ondorioz, sarbide arazo larriekin. 

Bukatzeko, ondareari ere egiten zaio erreferentzia, bai kulturalari; baserriak, tolareak, sagardotegiak, ermita… eta 
baita immaterialari ere; kasu honetan negatiboa, azken urteetan eskema soziala kontaktu txikiagora, harreman-
sozial urriagora eta elkartasun eskasagora aldatu delako. 
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4. Gogora dezakezunaren arabera, Astigarragako paisaia aldatu egin dela uste duzu?

15 agenteetatik bakarrak baieztatzen du paisaia ez dela aldatu. Aldaketaren inguruko adostasun orokor bat dago. 
Nahiz eta ez den aldaketa horren zentzua argitu den erantzunik egon, aipagarria da irakurketa positibo baten alde 
egiten duen horien arteko dikotomia: alde batetik, azken aldian hobekuntzak nabari dituztenak, eta bestetik, 
aldaketen balorazio negatiboa egiten dutenak. Azken horiek negatibotzat jotzen dute artifizialtasun 
handiagoarengatik eta baita balore natural eta kulturalen galeragatik ere. “Urbanizazio” prozesu horien baitan, 
kritikarik zorrotzenak azpiegiturek jaso dituzte (errepideek, saihesbideek, autobiek, trenek, goi-tentsioko lineek, 
telefono antenek, eta abar). 

5. Baietz erantzun baduzu, azalduko zenuke zertan datzan aldaketa?

Beste behin dikotomia argia azpimarratu behar da aldaketek hoberantz egin dutela baieztatzen duten hiru agenteen 
artean, izan ere, erribera laiotza izatetik dibertsitate handiago batera pasa baita; etxeak, baserriak, errepideak, 
irisgarritasun hobea, bizi-kalitatea altuagoa… eta beste zortzik aldaketak oso modu negatiboan baloratu dituzte. 
Horiek gehiegizko eraikuntza ikusten dute, paisaiaren gehiegizko okupazioa eta fosilizazioa. Prozesu negatibo horiek 
gehiegizko azpiegiturekin lotzen dituzte, eta baita gehiegizko etxe, poligono industrial eta abarrekin.  

Landa- edo nekazaritza-paisaian jazotako bilakaerak ere negatibotzat hartzen dira. Alde batetik, basogintzako 
modelo ezberdinei bide eman zaie: bata sagarrondoa da, eta modu positiboan balioetsi da, aberastasun ekonomikoa 
dakarrelako, baina baita klase-marka osasuntsua ere; eta bestea koniferoak, orokorrean, sagarrondoak ez bezala, 
paisaia-aloktonotzat jotzen dira, errotua ez dagoena, ez kalitaterik ezta ondarerik ematen ez duena. 

Nekazaritza-paisaiaren galera ere nabari dute baratze, abeltzaintza eta antzekoak bertan behera uztearekin. 

6. Baietz erantzun baduzu, aldaketa positiboa, negatiboa ala … izan dela deritzozu? indiferente?

Galdera honetan ere dikotomia argi bat aurki dezakegu. Orokorrean agente asko dira aldaketaren zati positiboa 
alderdi sozioekonomikoetan dagoela uste dutenak. Bizi-kalitaterik altuena, erosahalmen handiagoa, etxeen 
hobekuntza, orain arte iristezinak ziren lekuetara irisgarritasun hobea, eta abar, faktore baloratuak dira. Hala ere, 
hein berean, gauza horiengatik egindako “ordaina” oso modu negatiboan jasotzen da. Kontziente da gehiegizko 
urbanizazio bat izan dela, eta horren ondorioz paisaia-baliabide, baliabide natural eta kultural ugari galdu direla: 
Urumeako ibarra, baserriak, baratze tradizionalak...  

Paisaiaren aldaketek ekarri dituzten baliabide natural eta kulturalen galera ikuspegi nostalgiko batetik begiratzen da 
eta askoz ere positiboagoa da pasa den mendean landa-gizarteari begiratzen zitzaion modua baino. Alderdi 
ekonomikoa nagusitzearen erruz, gainontzeko alderdiei (soziala, ingurugirokoa, ekologikoa, lurraldekoa, 
paisaiarena…) kalte egin zaiela baieztatzen da. 

7. Baietz erantzun baduzu, azalduko zenuke zein arrazoik argitzen duten aldaketa?

Aldaketaren arrazoiak aztertzean, aurreko galderetan erakusten den interpretazioa egiten da: arrazoi nagusia azken 
urteetan, hau da, pasa den mendearen erdialdetik hasita jazo den hazkundean bilatu behar da. Tokikoa ez den 
populazioaren ekarpena, hazkunde demografikoa, industrializazioaren sorrera, etxebizitzen, poligono industrialen 
eta azpiegituren eraikuntza izan dira aldaketaren arrazoi nagusiak. Modu berean, landa-gizarte eta landa-paisaiatik 
industrial eta hiritarrera pasa da, eta bertan lehen sektoreak izan duen garrantzia nabarmen txikiagotu da. Ez da 
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bertako nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpena baloratu, Astigarragako “iraultza” sozioekonomikoaren euskarri 
nagusia den sagardoa agertu arte.  

Hala ere, aurrez aipatu bezala, alderdi ekonomikoarekin lotutako bizi-kalitatearen hobekuntza ekarri duen aldaketa 
hau negatiboa izan da baliabide natural, kultural, ondarezko, immaterial eta abarren galera edo suntsipenari 
dagokionean. Horrek guztiak degradazio eta abandonu prozesuak ekarri ditu. 

 

8. Orokorrean, denboran zehar paisaiak aldatzen direla uste duzu? 

Elkarrizketatutako agenteen % 100 ados dago paisaia aldatzen dela esatearekin, inongo dudarik Gabe, eta gainera, 
hala behar du. Paisaia dinamikoa izan behar da, ez argazki puntual eta museizatu bat. Hala ere, hor ere badago 
ñabardura garrantzitsurik: gutxiengo batek aldaketa positibo baten alde egiten du, gehienek aldaketa negatibo baten 
alde. Bigarren talde horretan txosten honetan jasotako errealitateei egiten diete erreferentzia, esate baterako, 
gehiegizko urbanizazioa eta paisaiaren sektore batzuen artifizializazioa, baserrien galeraren ondorioz sortutako 
nekazaritza abandonua, eta baita laborantza eta abeltzaintzarekin loturiko lanena ere. Horren kaltetan hainbat pinu 
eta sagarrondo landatu dira baina lehenengo horiek paisaia nabarmen hutsaldu eta degradatzen dute.  

 

9. Paisaiak aldatzen direla uste baduzu, aldaketa horiek saihestezinak direla uste duzu, kontrolatzeko zailak 
edo, bestalde, gizartea aldaketa posibleez adi egon behar dela gero horien gaineko kontrola hartzeko?  

Kasu honetan ere elkarrizketatutakoen % 100 ados egon da: paisaia nahitaez aldatzen da eta kontutan izan eta 
kontrolatu egin behar da, izan ere, bestela dinamikak oso negatiboak izan daitezke gainontzekoentzat. 

Badago, hala ere, diatriba bat naturalki sortzen diren aldaketen eta gizakiak eginiko aldaketen artean. Lehenengoei 
dagokienez, dikotomia bat dago. Agenteen gehiengoak aldaketa horiek onak direla uste du, baita beren kontrola oso 
zaila dela ere. Besteek, gutxi batzuek, uste dute aldaketa horiek kontutan hartu behar direla eta kontrolatzen saiatu, 
edo behintzat, plangintza egiterako orduan oso kontutan izan. Gainontzekoek, gehienek, gizakien jardueren 
ondorioz sortutako aldaketak kontrolatzea azpimarratzen dute. Batez ere azken urteetan sortutako aldaketa 
izugarriak direla eta. % 100 kontrol bat beharrezkoa dela esatearen aldekoa da, baina desberdintasunak kontrol 
mailaren inguruan ateratzen dira. Gutxiengoak, egungo kontrolaren alde egiten du, gehiengoak nahikoa ez dela 
adierazten duen bitartean. Suitzako adibidea ekarri da gogora, izan ere, bertan “artifizializatutako paisaia ugari dago, 
baina oso ondo kudeatu dituzte: garbi mantentzen dira eta esplotazio maila logiko eta mugatu batekin. Hori da gure 
lurraldera ekarri behar dena”.  

 

10. Paisaiak aldatzen direla uste baduzu, identifika itzazu, zure iritziz, paisaien aldaketan laguntzen duten 
jarduera eta egoerak. 

Galdera horren erantzunak % 92ko adostasuna izan du: “aldaketek, dudarik gabe, arrazoi ekonomiko eta politikoak 
dituzte atzean”, ordena horretan. Ekonomiak agintzen du beste ezeren gainetik, eta gaur egun, zuzenean 
kontrolatzen ditu erabaki politiko guztiak, kasu gehienetan, etekin ekonomikoari garrantzia emanez eta lurraldearen 
edo naturaren jasate-ahalmenaz ahazturik, horientzat dinamika horiek guztiak oso negatiboak izaten ari diren arren. 
Negatiboak izango dira, era berean, lehen sektorearentzat, ezin baitu bigarren eta hirugarren sektoreek eskaintzen 
duten erosotasunarekin lehiatu. Ezin du, halaber, etxebizitzen, azpiegituren, jarduera ekonomikorako poligonoen… 
eraikuntza bultzatzen duten lurraren prezioekin lehiatu.  

 
 

233.orr



.  

PARTAIDETZA, PAISAIA UNITATEAK ETA HELBURUAK 
SANTIAGOMENDI LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

11. Astigarragako egungo paisaiari dagokionez, dagoen bezala atsegin duzu edo zerbait aldatuko zenuke?

Elkarrizketatutako 15etatik 14k Astigarragako paisaia dagoen bezala gustuko dutela onartu dute, nahiz eta kasu 
guztietan gehitu dute badaudela aldatuko lituzketen hainbat gauza. Kasu bakarrean agertzen da iritzi guztiz negatibo 
bat, paisaia berdeak edo landa-paisaiak guztiz baztertuta daudela argumentu gisa erabiliz.   

12. Zerbait aldatu nahi izanez gero, azalduko zenuke zer?

Agente guztiek baieztatzen dute aldaketak egiteko beharra dagoela, eta baita lurraldea eta paisaia modu 
armonikoago batean antolatzeko beharra ere, horren ekonomista ez denean eta balore kultural, ondarezko eta 
immaterialekiko errespetu handiagoa erakutsiko duen moduan.  Edonola ere, beste behin bi dira aldaketa gehien 
eragiten dituzten alderdiak. Alde batetik, zementuzko guneak. Kasu guztietan gehiegizkoak direla iritzi dute, eta 
beraz, eraikitakoaren gaineko kontrola proposatzen dute. Eraikuntzei jarritako muga argi bat, eta hortaz, dagoena 
baino gehiago ez eraikitzea, eta baita eraikitako guneen eraispena ere. Hori nabarmen ikusten da Urumearen 
ertzetan, izan ere, aurreko egoerara itzultzea eskatzen dute esplizituki, uraren kalitatea onera eta ibaiertzen 
landareztatzera. Adostasun orokorra dago komunikazio azpiegituren hipergarapen bat eon dela esaten denean: 
autobiak, errepideak, autopistak, saihesbideak eta abar. Hori kontrolatu beharra dago. Hala ere, bizileku-garapenari 
dagokionez, badirudi agente batzuk ados egongo liratekela auzo berrien modeloekin, izan ere, bertako urbanismoak 
XX. mendeko bigarren zatikoak baino kalitate altuagoa izango luke.

Bestalde, Santiagomendi bera da bigarren alderdirik aipagarriena. Horrek inguru horretako Paisaiarako Ekintza 
Planaren egitea indartzen du. Elkarrizketatutako gehienek Santiagomendi leku pribilegiatu kontsideratzen dute, 
benetako talaia, paisaia lasaia, interes natural eta kulturala duen lekua eta abar.  Hau da, balorazioa oso positiboa 
da baina egia da irisgarritasun hobe baterako, haurrentzat egokitzapen hobe baterako, “gastronomia” gozatzeko 
egokitzapen hobe baterako… aldaketak proposatzen direla. 

Bukatzeko, badaude xehetasun handiagoko alderdiak, izan ere, hanbat agente Santiagomendiko landa-inguruko 
argiztapen eskasagatik kexatu dira.  

13. Ba al dago bereziki erakartzen zaituen paisaiarik Astigarragan? Erantzuna baiezkoa bada, zein gune da
eta zergatik erakartzen zaitu? 

Elkarrizketatutako agenteen % 92 Santiagomendiri eta tontorreko ermitari buruz mintzatu da. Guztiei paisaia 
paradigmatikoa, kalitatekoa, gozatzekoa, ametsetakoa, malenkoniatsua txikitan joaten zirelako... iruditzen zaie.  
Gehienbat hiru gauza baloratu dira: lehenengoa, Donostialdeako behaketa-talaia paregabea dela; bigarrena,  balore 
kultural eta naturalek kalitate bikaina duten ingurua dela, eta horrek aparteko kategoria ematen dio urbanizatutako, 
eta askotan eragin handia duten jardueren bitartez superokupatutako inguru batean; eta hirugarrena, 
ikaskuntzarako inguru kontsideratzen dela, landa-sektorearekin loturiko erabilerak nola garatzen ziren ikasteko, 
atzera begiratu eta Donejakue Bidearekin historia eraikitzeko, baita gudu karlista eta beste gertaera historiko 
batzuekin, eta noski, ingurune-kalitate goreneko inguruez gozatzeko.  

Beste hainbat leku ere aipatzen dira, esate baterako, Otzazuloetako faila, trafikorik gabeko hiriaren erdialde 
tradizionala, Kale Nagusia, Joseba Barandiaran eta Foru Plazatik Santio auzora, arrastearen plaza, Goiko-iturriko 
bidea, Murgia jauregia, modelo trinkoagoekin eraikiriko eta familia bakarreko etxeetatik urrundutako urbanizazio 
berriak eta abar. 
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14. Ba al dago bereziki gustatzen ez zaizun paisaiarik Astigarragan? Erantzuna baiezkoa bada, zein gune da
eta zergatik erakartzen zaitu? 

Elkarrizketatutako 15 agenteetatik 13k onartzen dute badagoela gustatzen ez zaien edo aldatuko luketen paisaiarik 
Astigarragan, beste biek Astigarraga dagoen bezala dute atsegin. Azken finean, gehiengoak hainbat paisaiarekiko 
gaitzespena erakusten du, guztiak eraikitako guneak eta andeatuak. Hori da Urumeako erriberaren kasua. Agente 
askoren arabera, hori da inpakturik handiena jasan duen gunea eta espekulazio-garapen handiena mantendu duena. 
Horrela, eta naturaren kontura, gune asko zementu zituzten eta bertan eraiki mugarik gabe, horrek dakarren 
guztiarekin: ez bakarrik ondare natural eta kulturalaren galera, baizik eta Ergobia eta Portutxoren gisako sektoreen 
hutsaltzea ere, eta garrantzitsuena dena, bertan bizi diren edo lan egiten duten pertsonak arriskuan jartzea, uholdeei 
dagokienez. Aintzat hartu da prozesu naturalen aurka egin dela eta ez dela ageriko erantzukizunik hartu arazo horri 
aurre egiteko.  

Hainbat agentek berriz errepikatzen dute komunikazio azpiegitura gehiegi dagoela, eta gainera, horiei etorkizuneko 
abiadura handiko trena gehitu behar zaiela.  

5 agente baino gehiagok adierazten dute eragin handia izan duten poligono industrialekin loturiko dinamika negatibo 
bat ere badela, baina gainera, egitura eta antolaketa kaotikoa dutela edo horrek dakarren funtzionaltasuna galdu 
dutela: zikinkeria, degradazioa, abandonatutako eraikuntzak… Horixe da Poligono 27, Poligono Livascon, Ergobiako 
Poligonoa eta abarren kasua. Poligono berriak eraikitzeko politika azaltzen da, badaudenak abandonatuz 
funtzionaltasuna galdu dutelako eta degradatu egin direlako. Aproposa kontsideratzen da eraikita dagoena 
berrerabiltzea eta baita eraikuntza berrien kontrola ere. 

15. Astigarragako paisaiarentzat mehatxu den jarduera edo egoerarik dagoela uste duzu?

6 agentek ezezko erantzuna eman dute, hau da, beren ustetan, gaur egun ez dago mehatxu sendorik Astigarragako 
paisaiarentzat. Hala ere, gainontzekoek (9) mehatxu handiak nabarmendu dituzte. Orokorrean, erantzun guztietan 
behin eta berriz esandako ideia topikoa errepikatu da: bailararen barnean dauden eragin negatiboen eta 
Santiagomendin mantentzen diren paisaien arteko dikotomia. Lehenengoak barne hartzen ditu azken urteetan 
gainezka egin duten aldaketa azkar eta drastikoak: komunikazio azpiegituren ugaritzea, hiri-garapen berri eta 
handiak, garapen ekonomikoak eta abar. Orokorrean dinamika horiek mehatxu gisa ikusten dira, baita inguru 
horretan “bereizi gabe” eraikitzen jarraitzea ere. Bost kasutan, abiadura handiko trenaren eraikuntza jotzen da 
Astigarragako paisaiarentzat mehatxurik handiena. Landa-eremuko abandonua ere dinamika kezkagarri gisa hartzen 
da.  

Santiagomendiren kasuan, mantentzearen alde egiten da, eta baita ibilbide etnografiko, historiko, aisialdiko eta 
turistikoak garatzearen alde ere. 

16. Astigarragako biztanle gisa, udalerriko paisaian eragina duten erabakietan zure iritzia kontutan izan
behar dela uste duzu? 

Gehienek beren iritzia kontutan hartu behar dela uste dute, interesgarria izan baitateke. Hala ere, bi agenterentzat 
beren iritzia garrantzirik gabekoa da (ez du ezertarako balioko bietako bat ez delako Astigarragakoa eta bestearen 
ustez alderdien kontua delako eta bera ez delako horretan sartuko), eta nolanahi ere, planifikazioari garrantzi handia 
ematen diote. Horrek kontrolpean izan behar luke paisaiarekin zerikusia duen guztia.  

Orokorrean, gehienek uste dute politikoek kontutan izan beharko luketela kaleko jendearen iritzia, hala ere, kasu 
gehienetan herritarren iritzia kontutan izaten ez dutela iritzi da.  
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17. Zein paisaia edo Astigarragako sektore esango zenuke iristeko zaila dela edo desgaitasunen bat duten
pertsonei arazoak sortuko dizkiela? 

Galdera honek helburu garbia du: desgaitasunen bat duten pertsonei eragiten dieten zailtasunak identifikatzea. 
Agenteen artean iritzi ezberdinak daude. Batzuek Txoritokieta eta Santiagomendik bistako arazoak dituztela diote, 
malda handien ondorioz. Agente batzuek, ordea, inguruak egungo kalitatearekin kontserbatzeko defentsa gisa balio 
duela uste dute, eta besteek egokiena zailtasun horiek kentzea dela uste dute, aipatutako leku horietara pertsona 
guztiak joan ahal izateko.  

Bestalde, hiri-eremuan ere aurki daitezke zailtasunak, esate baterako, kiroldegira, konbentura edo Murgia Jauregira 
sartzeko.  

Bitxia da lau agentek inongo zailtasunik ez dagoela uste dutela, beste batek zailtasunak leku guztietan daudela dioen 
bitartean.  

Bukatzeko, hiru agentek Santiagomendiko auzo eta baserrietan gauez argi nahikoa ez dagoela uste dute, eta horrekin 
lotzen dituzte zailtasunak.  

18. Zein paisaia edo Astigarragako sektore iruditzen zaizkizu problematikoak emakumearentzat?

Kasu honetan desberdintasun posibleak aztertu behar dira, bi sexuetako pertsonek sartzeko eta paisaiaz gozatzeko 
aukera izan dezaten, edota genero aldetik arriskuak dakartzan kasuetan. Gehiengo batek 13 agentek ez dute 
emakumeentzat desberdintasun edo zailtasunik ikusten. Beste batek ez zuen galdera honi erantzuten jakin eta 
besteak zailtasunak badaudela azpimarratu zuen, Santiagomendi auzoan, baserrietan edo konbentuan argi gutxi 
dagoelako.  

19. Zure iritziak edo Astigarragari buruz dituzun ezaguerek paisaiaren inguruan hartuko diren erabakietan
eragina izan dezaketela uste duzu? 

Hiru agentek izan ezik, gainontzekoek baietz uste dute. Orokorrean uste dute parte-hartze prozesuak guztiz 
beharrezkoak direla.  

20. Zerbait gehituko zenioke Astigarragako egungo edo etorkizuneko paisaiari bere kontserbazio edo
hobekuntzari dagokionean? 

Galdera honen erantzunak Paisaiarako Ekintza Planaren inguru eta konpetentzietara zabaltzen da. Hala ere, bere 
konplexutasunagatik, aipatutako alderdi eta sektore kopuru handiagatik eta Astigarragako eta Donostialdeako 
paisaiaren oparotasunagatik, segidan jasoko dira garrantzi handiko zenbait auzi:  

Lehenik eta behin eta lehen hiru agenteen eta besteren baten ardatz gisa, azpimarratu behar da landa-inguruak eta 
nekazaritza-produkzioak duten garrantzia. Saiakera bat egon behar luke jarduera mantentzeko, baserritarrei 
lagundu edo lana erraztuz. Bestela, nekazaritza munduaren abandonua saihestezina izango da, horrek dakarren 
guztiarekin: ondare arkitektoniko, etnografiko, kultural, immaterialaren… galera.  

Bestalde, badaude hirigintza eta lurralde-antolamenduarekin loturiko auziak, esate baterako, hiriaren hedapena, 
azpiegiturak gutxitzea, inguruak egokitzea Santiagomendiko ermita kasu, atez atekoarekin amaitzea, basoak 
babestea eta espezie autoktonoen ezarpena bultzatzea eta abar. 
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10. agentearen ekarpena hitzez hitz ekarri nahi izan dugu, diagnostiko eta pronostiko zuzenagatik: “Ez da nahikoa
kontserbaziorako neurriak hartzea ez badira Astigarragako paisaia naturala mehatxatzen duten fenomenoak 
geratzen.  Garapenerako modeloaren eta horrek paisaian duen eraginaren inguruko hausnarketaren falta somatzen 
da, batez ere Urumeako ibaiertzekoa. Bertan desagertu egin da hasiera bateko uholde-lautada, eta ibaiertzeko 
formazioen bidez bazterrak lorategi bihurtzea besterik ez da geratzen eta baita Santiagomendi iparraldeko hegala 
ere, hiri-presioagatik betirako mehatxatua. Astigarragako hiri-hedapenari muga ezarri behar zaio, hirigunea Aiako 
Harria Parke Naturalera hurbiltzea galaraziko duena, eta Santiagomendi bere osotasunean babestuko duena 
(hirigunetik, Foru Enparantza eta Kale Nagusia, hegoaldera). Horrez gain, ondare geologikoa (Santiagomendiko 
Jurasikoa, Txoritokieta, Menditxo…). Otzalzuluetako failara ez litzatekeela mugatu behar uste dut. Ondare kulturalari 
dagokionez, badaude bultzatu beharko liratekeen interes handiko ekimen eta ikerkuntzak (Txoritokieta eta Igoin-
Akolako estazio megalitikoak, Murgia Jauregia, aire libreko historiaurreko habitateko aztarnategiak). Aitzpitarteko 
koben garrantzia gutxietsi gabe (bertan lan egin izan dugu behin baino gehiagotan eta geure sentitzen ditugu), horiek 
Oreretan geratzen dira.”  

21. Zer iruditu zaizu inkesta?

Orokorrean konturatzen dira entrebisten garrantziaz. Guztientzat oso esperientzia interesgarria izan da, baina beti 
kexatzen dira hainbat gauzaz: galdera batzuk ulertzeko eta erantzuteko zailak izaten dira, beste batzuetarako 
beharrezkoa da asko pentsatu eta hausnartzea. Bestalde, agenteen gehiengoak errepikatzen du beharrezkoa 
litzatekela entrebista eta inkesta gehiago egitea beste hainbat arazotarako ere: hiri-antolamendua, lurralde 
plangintza, naturaren eta ondare kultural eta immaterialaren kontserbazioa eta abar. Bukatzeko, hiru pertsonari 
galdeketa luzeegia iruditu zaie. 
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BIGARREN ZATIA 

Ekintzak aurrera eramateko orduan lehentasuna duten inguruen 
identifikazioa 

o Hiriko periferiako hondatuta edo degradatuta dauden guneak.

1.1. Santio auzoa. 

o Azpiegitura edo horniduren ondorioz eragina izan duten guneak.

2.1. Santiagomendi gailurreko inguruak (Antenak). 

2.2. Dorreak eta tentsio elektrikoko lineak.  

3. Gune berezi, hauskor edo paisaia arraro edo mehatxupekoak.

3.1. Ibaiertzeko basoak. 

3.2. Espezie autoktonoko beste baso batzuk (hariztiak, gaztainondoak, 
pagadiak…). 

3.3. Nekazaritza-paisaiak. 

3.4. Otzazuloetako faila geologikoa.   

3.5. Landarbaso edo Aitzpitarteko kobak.  

4. Herritarrentzat ikusgai dauden guneak.

4.1. Santiagomendi gailurra eta bere inguruak.  

4.2. Imiaga eta Atxurromendiren arteko mendi-alineazioa. 

Elkarrizketan azaldutako galderak abiapuntutzat hartuta eta jasotako erantzunak baloratzeari begira, histograma 
erraz bat erabiliko da. Bertan jasotzen dira 15 agenteek emaniko puntuazioaren bataz bestekoak. Balio horrek 
agente bakoitzak emandako balorazioak baino objektibotasun handiagoa ematen du. Bataz besteko balioa, beraz, 1. 
grafikoan agertzen dira. 

Orokorrean ikus daiteke lantaldeak proposaturiko paisaiek elkarrizketatutako agenteen babesa jasotzen dutela. 
Guztiek jaso dute bataz bestekoa baino altuagoa den balioa, 3,5 puntu baino altuagoa, 3.5. izan ezik. Landabaso-
Aizpitarteko kobei dagokienez, 3,1eko puntuazioa dute, seguraski Astigarraga udalerritik kanpo ikusten direlako.  

Horrez gain, eta agenteek proposamenak modu librean azal ditzaten, guztiz itxiak ez diren grafikoak diseinatu ziren: 
galdera bakoitzaren bukaeran, zati zuri bat utzi zen agenteek aurrez ikusi gabeko beste erantzun batzuk edo beste 
paisaia, gune edo egoera batzuk azal zitzaten.  
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1. Grafikoa: Lehentasunezko jarduketako guneak identifikatzea. Egilea: Geuk egina.

Lehenengo taldean degradatuta edo afektatuta dauden guneak agertu eta baloratu dira (herriko periferian 
daudenak landa-eremuaren eta herriaren artekoak). Santiagomendi auzoko inguruari eman zaion balorazio orokorra 
3,9 puntukoa izan da, eta beraz, agenteek antzeman dute ingurua degradatzen duen eraginik. Hala ere, balorazioa 
bataz bestekoa baino pixka bat altuagoa da, eta horrenbestez, ez da bereziki degradatuta edo afektatuta dagoen 
inguru baten gisa ikusten.  

Galderen bigarren blokean, azpiegiturek eragindakoen horietan, bi azpiegitura handi izan dira kontutan. Alde 
batetik, Santiagomendi tontorreko antenak, eta bestetik, planeko inguruak zeharkatzen dituzten linea elektriko 
anitzak. Astigarragako udalerriak 3,6ko puntuazioa eman dio lehengoari eta 4,6 bigarenari. Edonola ere, agenteek 
ez dute horren konnotazio negatiborik ikusten aipaturiko azpiegituretan, izan ere, nahiz eta bataz besteko balioa 
gainditzen duen, hamarreko bakar batengatik da. Ez dirudi, beraz, herritarrek antenak oso modu negatiboan ikusten 
dituztenik, edo populazioak eragin bereziki larririk somatzen duenik. Bestalde, puntuazio ertain-altua kontsideratzen 
da (4,6) herritarrek linea elektrikoen inguruan duten iritzia. Kasu horretan ikusten da balio negatiboa eta populazioak 
benetako paisaiaren eragin kontsideratzen du. Orokorrean azpimarra dezakegu agenteek ez dietela oso puntuazio 
negatiboa ematen aipaturik azpiegiturei beste arazo batzuekin alderatuz. Hala ere, balorazioa bataz besteko 
balioaren gainetik dagoela kontuan harturik, Paisaiarako Ekintza Planean ere garrantzia eman beharko litzaiokela.  

Ondorengo blokean paisaia bakanak, bereziak eta nolabait arraroak edo mehatxupean daudenak hartu dira barne. 
Horietan agenteek baso autoktonoei garrantzi berezia eman diete (5,1). Balorazio altua da, konkretuki altuena. 
Horrek adierazten du baso autoktonoak oso urri gisa ikusten direla, eta baita hobekuntzak behar dituztela ere. 
Hurrengo postuan daude ibaiertzeko basoak, aurrekoarekin gertatzen den bezala, urri gisa ikusten dira, eta baita 
ingurune, ekologia eta paisaia balio handia dutenak eta errekuperatu behar direnak, nahiz eta balorazio baxuagoa 
izan (4,1). Hirugarren postuan landa-paisaiak daude. Aurreko biek baino puntuazio baxuagoa jaso duten arren, 
populazioak garrantzi handia ematen die paisaia horiei, bataz besteko balioa baino altuagoa (3,8). Garrantzi sozial 
handiagoarekin agertzen da Otzazuloetako faila geologikoa, hain zuzen bataz besteko balioa duena (3,5 puntu). 
Horrekin loturik, istripu ekologikoak izan dezakeen garrantziaren inguruko ezjakintasuna somatzen da, garrantzi hori 
ez baita herri mailakoa soilik, eskualde mailaraino iristen dena baizik. Bestalde, balio geologikoek orokorrean 
biologikoek, ekologikoek edo inguruneari lotutakoek baino oihartzun sozial txikiagoa izaten dutela egiaztatu da. 
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Bukatzeko, eta aurrez aipatu dugun bezala, herritarrek baieztatu dute Landarbasoko kobak bereziki arraroa edo 
originala den paisaiatzat jo daitezkela.  

Bukatzen joateko, eta azken bloke handiaren baitan, populazioarentzat ikusgai dauden paisaiak aipatu dira. Horietan 
Santiagomendiko gailurrak puntuazio altua izan du, hain zuzen 4,1 puntukoa. Horrek berriz azpimarratzen du inguru 
horrek populazioarentzat duen garrantzia, ez soilik Astigarragakoentzat, baizik eta eskualde mailako beste nukleo 
batzuentzat ere. Baloraziorik baxuenarekin: 3,5ko puntuazioarekin agertzen da Imiaga eta Atxurromendiren arteko 
kordala.  

Aurrez planteatu den bezala, ondoren jasotzen dira ekarpenak edo herritarrek aipatu dituzten paisaia, leku edo 
sektoreak, bloke bakoitzeko “besteak” azpiatal bakoitzean.  

1. Hiri-periferiako degradatutako guneak

1.2. Besteak

1.2a Ermitaren degradazioa (4) 

1.2b Ermita inguruaren degradazioa (6) 

1.2c Ergobia auzoa (gain-urbanizazioa dela eta) (6) 

1.2d Gurutzeta auzoa (industria dela eta) (6) 

1.2e Oialume-Ergobia (7) 

1.2f Errota-Elione-Bentas (7) 

1.2g Portutxo-Petritegi (7) 

1.2h Oialume bidea (7) 

1.2i Oialume (3) 

1.2j Santiagomendi auzoa (5) 

Ikus daitekeen bezala, ekarpen interesgarriak daude, eta horiek, normalean PEParen idazketatik kanpo 
dauden eremuetan sartzen dira. Konkretuki Urumearen bailaran oso urbanizatuta dauden sektoreei egiten 
zaie erreferentzia: Ergobia, Oialume, Portutxo, Petritegi… Gure eremuari dagokionez, badirudi agenteek 
Santiagomendiko gailurraren ingurua (Ermita) pobretu gisa ikusten dutela, eta errekuperatu, ordenatu... 
beharko litzatekeela. Santiagomendi auzoari berari ere egiten zaio erreferentzia, bertan ere agertzen 
baitira degradazioaren sintomak.  

2. Azpiegituren edo dotazioen ondorioz erasandako guneak
2.3. Besteak

2.3a Santiagomendi auzoa ez dago seinaleztatuta (7) 

2.3b Kableak oso gaizki kokatuta daude, oso kaltegarriak dira guretzat (7) 

2.3c Seinalerik gabe gaude (7) 

2.3d Haurrentzako parkea (7) 

2.3e Astigarragako erribera (6) 

2.3f Benta auzoa (5) 

2.3g Ergobia auzoa (5) 

2.3h Antenak (3) 
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2.3i Santiagomendiko bidea (7) 

Kasu horretan aurrez aipaturiko dikotomia ikus daiteke, eragin handia jasan duten planetik kanpoko 
guneak daude eta agenteek horrela sumatzen dituzte. Badaude gainera, esplizituki azterturiko 
elementuak, jada aztertuak izan direnak: Santiagomendiko antenak edo linea elektrikoak, adibidez. 
Orokorrean badirudi hainbat agentek inguruko seinalizazio falta errepikatzen dutela.  

3. Gune bakanak, bereziak edo nolabait arraroak edo mehatxupean daudenak

3.6. Besteak

3.6a Galdu dira bertoko produktuak (7)  
3.6b Santiagomendi auzoa zikina dago eta bide txarra dauka 
3.6c Ibai-ertzetako zikina eta utzikeria (7) 
3.6d Basoen ustiapena (6) 
3.6e Erriberako paisaia (industriengatik) (7) 
3.6f Ladera Santiagomendi (7) 
3.6g Ibai-ertzeko arrisku bizia (7) 

Gune bakan, berezi, arraro edo mehatxupean daudenei dagokienez, aipatu beharreko ekarpenak beste 
behin plan honetatik kanpo daudenak dira. Edonola ere, azpimarratzekoa da agente batzuk landa-jarduera 
eta landa-paisaien abandonuaren inguruko kritika bat plazaratzen dutela. Horretarako baieztatzen dute 
produktuak ez direla behar bezain beste baloratzen edo laguntzen ez dutela produkzio hori mantentzeko 
lain ematen. Azpimarratzekoa da baita ere basoen kudeaketaren inguruan egiten den kritika, paisaia 
gehiegi homogeneizatzen dela esanez, espezie aloktonoen bitartez (Pinus radiata), baso autoktonoak alde 
batera uzten direlarik.  

4. Populazioarentzat ikusgai dauden guneak

4.3. Besteak

4.3a Santiagomendiko ermitatik ikusten diren bistak (7) 

4.3b Txoritokieta ingurua (bistak) (5) 

4.3c Uren depositua (Kultur Etxea) 

4.3d Markes-Mendi parkea (4) 

Horiek guztiak elkarrizketa honetan edo azterketa honetatik kanpo jaso dira. Hala ere, Txoritokietaren 
gisako puntuek, uren deposituak edo Murgia Jauregiak garrantzi bisual handia dute eta hiri- eta lurralde-
plangintzetan kontutan izan beharko lirateke.  
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Ekintzarako proposamen posibleak 

Hirugarren blokean paisaia mota bakoitzerako hartu zitezkeen neurrien inguruan galdetu zitzaien agenteei. Kasu 
honetan, proposamenek egoera onenean ez zegoen hura aldatzea zuten helburu, azpiegitura handiekin lotura zuena 
kudeatzeko, ondo kontserbatutako paisaiak babestu eta kudeatzeko eta ikusgai dauden edo nabarmentzen diren 
paisaiak kontuan izan eta kudeatzeko.  

Lehenik eta behin blokeetan banatu dira hasieratik planteatu ziren neurriak, eta segidan, 2. grafikoaren bitartez 
agente ezberdinek emandako erantzunetako bataz besteko balioak agertzen dira.  

1. Santio auzoa

1.1 Degradatutako guneen errekuperazioa.

1.2 Seinaleen eta inpaktu handiena eragiten duten eta funtziorik ez duten eraikinen desagerpena

1.3 Baserrietan itsatsitako eraikinen eta inpaktu handia eragiten duten eraikin osagarrien
desagerpena. 

1.4 Tamaina handiko eta bisualki eragiten duten eraikinen mugaketa. 

2. Santiagomendi inguruak (Antenak)

2.1 Antenak eragin bisual txikiagoko leku batera deslokalizatzea

3. Dorreak eta tentsio elektrikoko lineak

3.1 Eragin handiena sortzen duten lineak lurperatzea

3.2 Lurperatu ezin badira eragina txikiagotzeko neurriak hartzea.

3.3 Zaharkitutakoen desinstalazioa eta eraispena.

4. Ibaiertzeko basoak

4.1 Guneak espezie autoktonoekin basoberritu eta horiek bultzatzea

4.2 Espezie aloktonoak kentzea

5. Espezie autoktonoen beste baso batzuk (Hariztiak, gaztainondoak, pagadiak…)

5.1 Mota honetako basoak babestu eta kontserbatzea

5.2 Espezie aloktonoak kentzea

6. Landa-paisaiak

6.1 Nekazaritza eta abeltzaintzarekin loturiko jarduerak mantendu eta bultzatzea.

6.2 Baso-sartzeetan espezie autoktonoak erabiltzea, pinu eta eukaliptoen gisako espezie
aloktonoen erabilera ahalik eta gehien gutxiagotzeko.

6.3 Ondare kultural, arkitektoniko immaterial, tradiziozko eta antzekoekin lotura duen guztia
prestatu eta baloratzea
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6.4 Eragin handiena sortzen duten eraikuntzen eta horniduren desagerpena eta ordenazioa. 

7. Otzazuloeta faila geologikoa

7.1 Populazioari duen garrantzi ekologikoaren inguruko informazioa ematea.

7.2 Otzazuloetako faila interes geologikoko puntuen katalogoan gehitzea aldarrikatzea eta
proposamena lantzea

7.3 Seinaleak eta intereseko informazioaren panelak jartzea

8. Landarbaso edo Aitzpitarte kobak

8.1 Populazioa Aitzpitarteko kobek duten garrantziaz informatzea

8.2 Seinaleak eta intereseko informazioarekin panelak jartzea

9. Santiagomendi gailurra eta ingurua

9.1 Degradatutako erakuntzak berreskuratu eta birgaitzea

9.2 Ondare kulturala errekuperatzea eta bere garrantzia azpimarratzea

9.3 Paisaiaren kontenplaziorako behatokiak jartzea

10. Imiaga eta Atxurromendiren arteko mendi-alineazioa

10.1 Ondare kulturala errekuperatzea eta bere garrantzia azpimarratzea

10.2 Paisaiaren kontenplaziorako behatokiak jartzea

10.3 Baso-sartzetan espezie autoktonoak erabiltzea, pinu eta eukaliptoen gisako espezie
aloktonoen erabilera ahalik eta gehien gutxiagotzeko 

10.4 Populazioak gozatzeko bide-sare bat eratzea  
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2 grafikoa: Ekintzarako proposamen posibleak. Egilea: Geuk egina 

2 grafikoari esker ikus daiteke zein neurri diren gehien eta gutxien baloratzen direnak. Ondorengo ondorio orokorrak 
atera daitezke: 

1. Kasu bakarrean lortu da batez bestekoa baino puntuazio baxuagoa. Konkretuki, 3,4 puntuko balorazioa izan
du Santio edo Santiagomendi (auzoa) inguruan seinaleen eta inpaktu handiena eragiten duten eta funtziorik
ez duten eraikinen desagerpenari buruzkoak, hain zuzen ere. Beste kasu bat 3,5 puntuko balorazioa duena
izan da, hau da, batez bestekoaren gainetik. Bertan proposamena Santioko ingurukoa da eta baserrietan
itsatsitako eraikinen eta inpaktu handia eragiten duten eraikin osagarrien desagerpenari buruzkoa da. Argi
dago, orokorrean, populazioak ez lukela begi onez ikusiko seinaleak, itsatsitako eraikinak eta bisualki inpaktu
handia eragiten duenak kentzea. Hala ere, ez dute oso balorazio negatiboa jaso, beste inguru batzuetan eta
paisaiarako ekintza planetan bezala, izan ere, aipatu ditugun bi neurriak batez bestekoaren gainetik edo
hamarren bat baxuagoak izan baitira.

2. Gainontzeko kasuetan, lantaldeak proposaturiko neurriek batez besteko balioa baino puntuazio altuagoak
jaso dituzte, eta beraz, babes handia jaso dute.

3. Ondorengoak izan dira gehien baloratu direnak:

Puntuaziorik altuenarekin, 6,6 punturekin:

a. Espezie autoktonoak dituzten basoak babestu eta kontserbatzea (hariztiak, gaztainondoak,
pagadiak…)

6,4 punturekin: 

b) Landa-paisaian nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotura duten jarduerak mantendu eta
bultzatzea 

c) Landa-paisaiako edo horrekin lotura duen ondare kulturala, arkitektonikoa, immateriala,
tradizionala... den oro antolatu eta baloratzea. 
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c) Baso-sartzeetan espezie autoktonoak erabiltzea, Imiaga eta Atxurromendi inguruetako pinu eta
eukaliptoen gisako espezie aloktonoen erabilera ahalik eta gehien gutxitu dadin. 

6,3 punturekin: 

d) Lurperatu ezin diren kasuan (azpiegiturak eta linea elektrikoak) neurriak hartzea inpaktuen eragina
txikiagotzeko. 

e) Landa-paisaian baso-sartzeetan espezie autoktonoak erabiltzea, pinu eta eukaliptoen gisako espezie
aloktonoen erabilera ahalik eta gehien gutxitzeko. 

f) Populazioari Aitzpitarteko kobek duten garrantziari buruz informazioa eman

6,2 punturekin: 

g) Zaharkituta geratu diren horien (azpiegiturak eta linea elektrikoak) desinstalazioa eta eraispena.

h) Santiagomendiko eremuko ondare kulturala errekuperatzea eta baloratzea.

6,1 punturekin: 

i) Eragin handiena duten lineak lurperatzea (azpiegiturak eta linea elektrikoak).

Horiek guztiek 6 puntu baino gehiago izan dituzte. 6 punturen azpitik baina balorazio altuarekin, honakoak daude: 

j) Ibaiertzeko guneak bultzatu eta espezie autoktonoekin basoberritu (5,9 punturekin).

k) Otzazuloetako faila interes geologikoko puntuen katalogoan sartzeko proposamena aldarrikatu eta
lantzea (5,6 punturekin). 

l) Santiagomendi gailurrean eta inguruetan degradatuta dauden eraikuntzak berreskuratu eta birgaitzea
(5,6 punturekin). 

ll) Landa-paisaian inpaktu handiena eragiten dute eraikuntza eta hornidurak desagertu eta ordenatzea 
(5,5 punturekin). 

m) Ondare kulturala errekuperatzea eta garrantzia ematea Imiaga eta Atxurromendiko sektoreetan (5,5
punturekin). 

n) Populazioari Otzazuloetako failak duen paper geologikoaren inguruan informazioa ematea (5,4
punturekin). 

ñ) Imiaga eta Atxurromendiko sektoreetan bide-sare bat sortzea populazioak gozatzeko (5,4 
punturekin). 

Bestalde, aipatu direnez gain puntuaziorik baxuena izan dutenak azaldu beharko lirateke. Edonola ere, beti izan 
behar da kontutan ondoren aipatuko ditugunek bataz besteko balioa baion altuagoa izan dutela, eta beraz, ez du 
esan nahi ez direla interesgarri gisa hartzen, baizik eta aurrez aipaturikoek baino interes gutxiago pizten dutela:  

A) Santiagomendin dauden antenak eragin bisual gutxiagoko leku batera deslokalizatzea (3,7
punturekin). 

b) Paisaiaren kontenplaziorako behatokiak jartzea Santiagomendiko gailurrean eta inguruetan (4,6
punturekin). 

c) Paisaiaren kontenplaziorako behatokiak jartzea Imiaga eta Atxurromendi artean (4,6 punturekin).

d) Santio edo Santiagomendin bisualki eragiten duten eraikuntzak mugatzea (4,8 punturekin).
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e) Santio edo Santiagomendin dauden degradatutako espazioak berreskuratu eta txukun jartzea (4,9
punturekin). 

f) Baso autoktonoak dauden espazio eta paisaietatik espezie aloktonoak kentzea (5,1 punturekin).

g) Ibaiertzeko espazio eta paisaietatik espezie aloktonoak kentzea (5,1 punturekin).

Bestalde, beste proposamen batzuk aipatuko dira ondoren, jaso ez badira ere, agenteek interesgarri gisa hartu 
zituztenak. Ez da iruzkinik edo gehigarririk gehitu beraiek eginikoak baitira.  

1. Santio auzoa

1.5 Besteak:

1.5a Seinaleak hobetzea (7) 

1.5b Txoritokieta gunearen degradazioa, pusketa (5) 

1.5c Baserrien egokipena (6) 

1.5d Txabolak eragoztea (7) 

1.5e Antena bernak saihestea Agindarren instalazioa desagertzea (7) 

2. Santiagomendi gailurraren inguruak (Antenak)

2.2 Besteak:

2.2a Donostiako Bigarren Saihesbidearen eragina (mozten du Astigarragako paisaia). 

2.2b Santiagomendin dagoen pabiloiaren inpaktuak gutxitzea (6) 

2.2c Antenak kenduko nituzke eta ez nituzke inon ere jarriko (7) 

2.2d Antenak edozein tokitan daukate inpaktua. Ez nituzke inon jarriko! (7) 

3. Dorreak eta tentsio elektrikoko lineak

3.4 Besteak:

Bat ere ez 

4. Ibaiertzeko basoak

4.3 Besteak:

4.3a Gaztainondoak eta haritzak errekuperatzea (7) 

4.3b Ibaia garbitzea (7) 

4.3c Ibaiertzeko landarediaren beharra fauna mantendu eta inguruetako higadura ekiditeko (7) 

5. Espezie autoktonoetako beste baso batzuk (Hariztiak, gaztainondoak, pagadiak…).

5. 3 Besteak:
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5.3a Intxaurrak eta melokotoiak errekuperatzea (7) 

5.3b Intxaurrak eta melokotoiak zaintzea (7) 

5.3c Inbasioko espezieak kentzea (7) 

5.3d Inbasioko espezieak kentzea (7) 

5.3e Kanpoko espezieak ezarri hiri barruan (zuhaitzak jartzea) (5) 

6. Landa-paisaiak

6.5 Besteak:

6.5a Baserrientzat laguntza indartzea (7) 

6.5b Monolaborantza kontrolatu edo kentzea (7) 

6.5c Itxita eta abandonatuta dauden eraikuntzak kentzea (7) 

7. Otzazuloeta faila ekologikoa

7.4 Besteak:

7.4a Seinale minimo eta txukun bat ezartzea (6) 

7.4b Kartelak ezartzea (2) 

8. Landarbaso-Aitzpitarte kobak

8. 3 Besteak:

8.3a Seinale minimo eta txukun bat ezartzea (6) 

8.3b Kartelak ezartzea (2) 

8.3c Landarbaso Donostiakoa da. Baina bai bere garrantzi geologikoa bultzatu behar da (7) 

8.3d Markes-Mendi parkean kartelak ezartzea (5) 

9. Santiagomendi gailurra eta inguruak

9.4 Besteak:

9.4a Errepideak ez ezartzea (7) 

10. Imiaga eta Atxurromendiren arteko mendi-alineazioa

10.5 Besteak: 

10.5a Mendi-ibilbidea ezarri (naturala) eta ez kotxeentzako errepidea! (7) 

10.5b Existitzen diren bideak errekuperatzea (7) 
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Elkarrizketen prozesua ez bezala, galdeketa bidezko parte hartzea orokorrean 

herritar guztiei bideratutakoa izan zen. Ondorioz, edukiak ahalik eta dibulgatiboenak 

izaten ahalegindu ginen herritar ororentzat ulerkorra izateko.  

Galdeketen prozesuan parte hartzeko baliabideak ahalik eta hedatuen egotea 

zen helburua; horretarako, herritarrentzat irisgarrienak ziren lekuetan banatu ziren 

galdetegiak.  

Aurretik erredakzio taldeak identifikatutako balioei lehentasuna ematea 

ahalbidetu zuen kontsultak. Aldi berean, paisaia unitate bakoitzaren zehaztapena 

baloratu ahal izan zen, baita ingurunearen paisaiarekiko sentimendu orokorrak biltzen 

zituzten iritziak eskuratzea ere. 

Astigarragako herritarrei egindako kontsulta orokorrean erabilitako 

galdetegiaren eredua atxikitu da jarraian datozen orrialdeetan.  

Galdetegia bi hizkuntzetan zegoen eta beraz, norberaren hautuaren arabera, 

galdetegia euskaraz edo gaztelaniaz erantzuteko aukera egon zen.. 

4.4.1 Orokorrean herritar orok parte hartzeko egindako galdetegia

4.- PARTAIDETZA-DIAGNOSTIKOA 

4.4.- Hiritarrei egindako galdeketak 
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Herritarrekin egindako parte hartze prozesu osoa kodifikatu eta estadistikoki 

tratatu zen laburpen informe bat sortzeko helburuarekin. Informe horrek aurreko 

kapituluetan egindako ekarpenak eta Ekintza Planari buruzko proposamenak 

barneratzea ahalbidetu zuen.  

Herritarren parte hartze prozesutik eratorritako emaitzen laburpena atxikitu da 

jarraian datozen orrialdeetan. 

4.4.2 Herritarrei egindako galdeketen emaitzen balorazioa
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HERRITARREI ZUZENDUTAKO INKESTA 

SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN PAISAIA EKINTZA PLANA 

ASTIGARRAGAKO UDALERRIA  

EMAITZEN SINTESIA 
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LEHEN ZATIA 

1. Galdeketaren lehen zatiak erantzunak eman dituen populazioaren ezaugarriak adierazten ditu.

Lehenik eta behin, parte hartu duten pertsonen generoari dagokionez, hemen dugu 1. grafikoa. 

 

 

1.Grafikoa. Galdeketan parte hartu duen populazioaren generoen ehunekoak.

Ikus daitekeen bezala, nolabaiteko desoreka dago generoari dagokionean. Galdetutakoen % 24 
emakumeak dira, gehiengoa, % 70 gizonezkoa den bitartean. Pertsona batek ez zion galderari erantzun. 

Bigarrenik, galdetutako pertsonei adina eskatu zitzaien. Datuen irudikapena errazteko eta oso garrantzi 
tangentziala duela kontuan hartuta, bertan dugu emaitzak erakusten dizkigun 2. grafikoa. 

Egiazta daitekeen bezala, galdetutakoen gehiengoa  18 eta 65 urte arteko populazio heldua da. Bigarren postuan 65 
urtetik gorako pertsonak daude, % 6, hain zuzen. Galdeketan parte hartu zuten pertsonetatik inork ez zuen 18 urte 
baino gutxiago. Bestalde, batek ez zion galderari erantzun. 

 
 

 

2. Grafikoa. Galdeketan parte hartu duen populazioaren adinaren ehunekoak.
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Hirugarrenik, galdeketa erantzun duten pertsonen jardueren sektoreak zehazten dira. Horretarako dugu 
3. grafikoa.

3.Grafikoa. Galdeketan parte hartu duen populazioaren lanbideen ehunekoak.

3. grafikoak adierazten duen bezala, ehunekorik handiena zerbitzuen sektoreko langileek betetzen dute.
Galdera honek, gainera, Astigarragako jarduera-sektoreen banaketa ere islatzen du. Bigarren postuan 
lehen sektorea legoke, % 12 duena, industriak oso leku txikia hartzen duen bitartean, pertsona bakarra eta 
% 6, alegia. Pertsona batek ez zion galdera horri erantzun. 

Laugarrenik Astigarragarekiko lotura eskatzen zen. Horretarako dugu 4. grafikoa. 

 

 

4. Grafikoa. Galdeketan parte hartu duen populazioak Astigarragarekin duen loturaren ehunekoak.

4. grafikoan ikus daitekeen bezala, galdetutakoen gehiengoak lotura zuzena du bertakoa delako. Hala ere,
badago Astigarragatik kanpoko pertsonarik, eta horrek herritarren partehartzea eta emaitzak aberasten 
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ditu. Horrela, galdetutakoen % 6-k Astigarragarekiko laneko lotura du, beste % 6-k bertako izateaz gain 
bertakoak diren familiartekoak dituelarik, eta gainontzeko % 6 noizean behin da bertakoa. 

Bertakoen urte kopuruari dagokionez, hona hemen 5. grafikoa. 

 

5.Grafikoa. Galdeketan parte hartu duen populazioa Astigarragakoa izatearen ehunekoak.

Galdetutakoetatik gehiengoak, % 40, 20 urte baino gehiago daramatza Astigarragan bizitzen. Hau da, 
herrian bertan tradizio handia duen populazioa da. Hori gutxi balitz, kopuru handi batek 10 eta 20 urte 
artean daramatza Astigarragan bizitzen (% 12), 5 eta 10 urte artean (% 12), 1 eta 5 urte artean (% 12) eta 
urtebete baino gutxiago (% 12). Pertsona batek ez zion galderari erantzun eta bestea ez zen Astigarragakoa. 
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BIGARREN ZATIA 

Galdeketaren bigarren zatia da Paisaiarako Ekintza Planeko inguruneko paisaiaren alderdirik 
garrantzitsuenei buruz herritarrek duten iritziari buruzkoa.  

1. Santiagomendi-Landarbasok desberdin egiten duen berezitasunen bat duela uste duzu?

6. grafikoan agertzen den bezala, galdeketan parte hartu duten pertsona gehien gehienek paisaia guztiz
ezberdina dela eta izaera berezi bat duela erantzun dute. Pertsona bakarrak erantzun du paisaia ez dela 
berezia, eta beraz, ez dela beste inguruetatik bereizten. Beste pertsona batek ez dio galderari erantzun.  

 
 
 

6.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbasoko paisaiaren berezitasunaren ehunekoa

2. Baietz erantzun baduzu, esango al zenuke zertan datzan desberdintasuna?

Planaren objektu den guneari izaera berezi bat ematen dioten alderdi edo paisaiak, hemen, 7. grafikoan. 
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7.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbasoko paisaia besteekin alderatura ezberdina egiten duen berezitasunak.

1. Santioko auzoa, 2. Baserriak, 3. Santiago-bidea, 4. Azpiegiturak (errepideak), 5. Antenak eta errepikagailuak, 6.
Sare-elektrikoa eta goi-tentsioko dorreak, 7. Mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoak, 8. Landazabal 
atlantikoko paisaia, 9. Negutegi eta baratzetako paisaia, 10. Santiagomendiko tontorra, 11. Bertoko baso mixtoak, 
12. Pinuen edota eukaliptoen landaketak, 13. Mendietako tontorrak, 14. Otzazuloetako faila, 15. Landarbasoko
kobazuloak 

Ikus daitekeen bezala, lekuko baserriek interes berezia ematen diote eta horregatik desberdintzen da 
paisaia hau. Izan ere, landazabaleko paisaia eta baita mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoak 
ere (oso presente landazabal eta baserrien gune honetan) adierazten dute paisaia honen izaera berezia. Bi 
elementu horiek baserriarekin eta bertako jarduerekin lotzen dira, eta baita tokiko nekazaritza- eta 
abeltzaintza-ustiapenarekin ere. Aipagarriak dira, bestalde, Santiagomendi gailurrari eta baso misto 
autoktonoei erreferentzia egiten dieten erantzuna. Bi elementu horiek garrantzi berezia dute, izan ere, 
baserrien ostean, gehien baloratutako elementu edo paisaiak baitira. Baserriak aipatzearekin batera 
agertu dira Landarbasoko kobak, nahiz eta Astigarragako lurraldetik kanpo egon, eta ondorioz, Paisaiarako 
Ekintza Planetik kanpo, herritarrentzat garrantzi handia eta nortasun sentimendua baitute. 

5 aipamenekin, eta beraz, garrantzi gutxiagorekin, Santio auzoa eta Donejakue Bidea daude. Bi alderdiek 
zerikusi zuzena dute beren artean, eta hein handi batean, baldintza berezi eta aipagarri bat eskaintzen 
diote paisaia honi. 

Hiru aipamenekin, Santiagomendi eta Landarbaso arteko (Landarbaso, Imiaga eta Atxurromendi) mendi-
zubiak daude, eta horiek talaia bikainez osaturiko lekua osatzen dute, ez oso ezaguna eta ondorioz jende 
gutxi dabilena. Herriko paisaiaren behatoki izateaz gain, eskualdekoak ere badira. Bi aipamenekin 
azpiegiturak (errepideak eta abar.) eta negutegi, baratza eta baso-sartze exotikoen paisaiak daude. 
Edonola ere, puntuazio  

baxu horiek elementuen eraginaren ondorioz, eta beraz, paisaiaren kalitateari dagokionean, haren izaera 
negatiboaren ondorioz lortu direla orokorrean.  
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Aipamen bakarrarekin Otsazuloetako faila dago, eta aipamen bakar batekin erez, eta beraz, paisaiari 
inongo berezitasunik eman gabe, antenak, dorreak eta linea elektrikoak. Bitxia da, lehen horiek 
Santiagomendi gailurrean duten garrantzia kontuan hartuta, gainontzeko paisaiengandik bereizten duen 
elementua ez izatea.  

Galdetutakoek aztertu gabeko alderdiei erantzuteko libre utzi den itemari dagokionez, honakoak dira, 
aldaketarik egin gabe, egindako proposamenak:  

A) Balore natural, geologiko eta arkeologikoak oso esanguratsuak dira

B) Aisia Listorretan

C) Lotsagabeek eta autoek hondatutako gune naturala da. Babestu beharrekoa.

D) Ikuspegi oso ona

3. Santiagomendi-Landarbasoko paisaiari dagokionean, dagoen bezala gustatzen zaizu ala zerbait aldatuko
zenuke? 

8. grafikoan ikus daitekeen bezala, galdetutako gehienek paisaiaren alderdiren bat aldatzearen alde egin
dute, egoera ez baitute gustuko, konkretuko % 59. Hala ere, ehuneko handi bati gaur egun dagoen bezala 
gustatzen zaie. % 6-ari ez zaio gustatzen, baina ez du aldatzeko ekarpenik egiten. 

8.Grafikoa. Paisaia atsegina den edo ez erantzunen ehunekoa

Zer aldatzea gustatuko litzaieken galderari erantzunez, hori baieztatu duen ehunekoaren kasuan, 
ondorengo 9. grafikoan ikus daitezke galdeketak proposatutako aldatzeko aukerak.  
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9.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbaso paisaian galdetutakoek egingo zituzten aldaketak.

1. Santioko auzoa, 2. Baserriak, 3. Santiago-bidea, 4. Azpiegiturak (errepideak), 5. Antenak eta errepikagailuak, 6.
Sare-elektrikoa eta goi-tentsioko dorreak, 7. Mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoak, 8. Landazabal 
atlantikoko paisaia, 9. Negutegi eta baratzetako paisaia, 10. Santiagomendiko tontorra, 11. Bertoko baso mixtoak, 
12. Pinuen edota eukaliptoen landaketak, 13. Mendietako tontorrak, 14. Otzazuloetako faila, 15. Landarbasoko
kobazuloak 

Argi ikus daitekeen bezala, gehien orokortutako iritzia dorreen eta linea elektrikoen ingurukoa da. Hori 
Paisaiarako Ekintza Planean okerren baloratutako elementua da. Bigarrenik, baina lehenengoarekiko 
distantzia handira, hiru aipamenekin, antenak eta errepikagailuak daude. Hirugarren lekuan, bi 
aipamenekin, azpiegiturak daude, konkretuki errepideak. Aipamen bakarrarekin ondorengo elementuak 
daude: Santio auzoa, baserriak, Donejakue Bidea, zenbait mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografiko, 
Santiagomendiko gailurra eta espezie exotikoen baso-sartzeak. Gainontzeko proposamenak ez lirateke 
aldatu behar.  

Galdetutakoek aztertu gabeko alderdiei erantzuteko libre utzi den itemari dagokionez, honakoak dira, 
aldaketarik egin gabe, egindako proposamenak: 

A) “Lotsagabeek, autoek, motorrek, zaratek… hondatutako gunea da. Babestu beharrekoa”.

4. Ba al dago Santiagomendi-Landarbason bereziki erakartzen zaituen paisaiarik?

Galdera horri dagokionez, ondoren txertatu den 10. grafikoak adierazten du galdetutakoen ehuneko altu 
bat aipaturiko paisaiaren batek erakartzen duela. Konkretuki, % 88. Beste % 12 ez. 
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10.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbasoko paisaiak galdetutakoak erakartzen dituen ala ez galderaren ehunekoak.

Hori baieztatu duen ehunekoa osatzen duten pertsonek, gustuko dituzten alderdien artean, ondorengo 11. 
grafikoko alderdiak daude.  

11.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbasoko paisaiatik alderdi edo paisaia erakargarriak.

1. Santioko auzoa, 2. Baserriak, 3. Santiago-bidea, 4. Azpiegiturak (errepideak), 5. Antenak eta errepikagailuak,
6. Sare-elektrikoa eta goi-tentsioko dorreak, 7. Mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoak, 8. Landazabal
atlantikoko paisaia, 9. Negutegi eta baratzetako paisaia, 10. Santiagomendiko tontorra, 11. Bertoko baso 
mixtoak, 12. Pinuen edota eukaliptoen landaketak, 13. Mendietako tontorrak, 14. Otzazuloetako faila, 15. 
Landarbasoko kobazuloak. 
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Ikus daitekeen bezala, galdetutako gehienek Landarbasoko kobak aipatu dituzte, atentzio gehien 
bereganatu duen alderdia izanik, 9 aipamenekin. 8 aipamenekin dago Santiagomendiko gailurra. 6 
aipamenekin, mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoak eta baso autoktonoak. Egiazta 
daitekeen bezala, populazioa erakartzen duten elementu gehienak ondarearekin loturikoak dira, eta 
neurri txikiagoan, espezie autoktonoen basoen gisako alderdi naturalak.  

Puntuazio txikiagoekin, konkretuki 5 aipamenekin, landazabaleko paisaia eta baserriak daude, lotura 
zuzena duten kontzeptuak. 4 aipamenekin Santio auzoa, Donejakue Bidea eta Imiaga eta 
Landarbasoren arteko mendi-zubia daude. 2 aipamenekin pinu eta eukaliptoen baso-sartzeak eta 
bakarrarekin negutegi eta baratzen paisaia eta Otsazuloetako faila. Inork ez ditu azpiegiturak, antenak, 
errepikagailuak eta linea elektrikoak aipatu. Hori interesgarria da, izan ere, aurrerago egiaztatuko da 
alderdi horiek direla okerren baloratutakoak eta herritarrek zuzendu edo txikiagotu nahi dituztenak.  

Galdetutakoek aztertu gabeko alderdiei erantzuteko libre utzi den itemari dagokionez, honakoak dira, 
aldaketarik egin gabe, egindako proposamenak: 

A) “Asko erakartzen nau inguruaren paisaia-potentzialtasunak eta baita udalerriaren hegoaldeko ate
izatek. Beharrezkoa da gune hau baloratzea dituen balore natural eta ondarezkoak aprobetxatuz”. 

B) “Erlaxatzeko gune izan daiteke”.

C) “Baserriak eta basoak eta laborantzarako lurrak beren artean lotuak”.

5. Ba al dago Santiagomendi-Landarbason bereziki gustatzen ez zaizun paisaiarik?

Horri dakionean, ondorengo 12. grafikoan ikusten da galdetutakoen ehuneko handi batek baduela 
gustatzen ez zaion paisaiarik. Konkretuki, % 69, % 31 ezezkoan dagoen artean. Aurreko galdera eta hauxe 
bera kontuan hartuta, antzeman daiteke paisaiaren bat gustuko dutenak direla gustatzen ez zaien 
paisaiaren bat aurkeztu dutenak. Hala ere, gustuko ez dituzten paisaiak azaldu dituzten pertsonen 
ehunekoa altu samarra da.  

12.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbasoko paisaia gustuko ez izatearen galderari emandako erantzunen
ehunekoak. 
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Gustuko ez dituzten alderdiei erreferentzia eginez, hori baieztatu duen ehunekoak emandako erantzunen 
arabera, ondoren aurki ditzakegu 13. grafikoan galdeketak proposatutako eta galdetutakoek atsegin ez 
dituzten alderdiak.  

 

13.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbasoko paisaian gustuko ez dituzten alderdi edo paisaiak.

1. Santioko auzoa, 2. Baserriak, 3. Santiago-bidea, 4. Azpiegiturak (errepideak), 5. Antenak eta errepikagailuak, 6.
Sare-elektrikoa eta goi-tentsioko dorreak, 7. Mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoak, 8. Landazabal 
atlantikoko paisaia, 9. Negutegi eta baratzetako paisaia, 10. Santiagomendiko tontorra, 11. Bertoko baso mixtoak, 
12. Pinuen edota eukaliptoen landaketak, 13. Mendietako tontorrak, 14. Otzazuloetako faila, 15. Landarbasoko
kobazuloak 

Ikus daitekeen bezala, herritarrek atsegin ez dituzten alderdiak daude, orokorrean azpiegiturak eta 
hornidurak. Konkretuki, gehien baztertu dituztenak dorreak eta linea elektrikoak izan dira, 9 aipamenekin. 
Bigarren postuan, distantzia handira, 5 aipamenekin, antenak eta errepikagailuak. Hirugarren postuan, 3 
aipamenekin, azpiegiturak, konkretuki, errepideak. 2 aipamenekin pinu eta eukaliptoen baso-sartzeak 
daude eta bakarrarekin negutegi eta baratzen paisaiak. Gainontzekoak onartuak izan dira eta 
galdetutakoek ez dute alderdi natural edo kulturalekin loturikoak ez dituzte desatsegintzat jotzen.  

Galdetutakoek aztertu gabeko alderdiei erantzuteko libre utzi den itemari dagokionez, honakoak dira, 
aldaketarik egin gabe, egindako proposamenak: 

“Santiagomendi inguruan beharrezkoak ez diren antena eta linea elektriko gehiegi dago, eta paisaiari kalte 
nabarmena eragiten diote”.  

6. Zure ustetan ba al dago Santiagomendi-Landarbasoko paisaiarentzat mehatxu izan daitekeen jarduera
edo egoerarik? 

Galdera horri dagokionean, ondorengo 14. grafikoan argi ikusten da galdetutakoen ehuneko altu baten 
ustez galdeketan aipaturiko jarduera edo egoera batzuk paisaiarentzat mehatxu izan daitezkeela. 
Konkretuki, % 88 da hori baieztatzen duena, % 12 ezezkoan dagoen artean.  
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14.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbasoko paisaiarentzat mehatxu izan daitekeen jarduera edo egoerarik dagoen
galderari emandako erantzunen ehunekoak. 

Paisaia zerk mehatxatu dezakeen galderari dagokionean, hori baieztatzen duen ehunekoaren arabera, 
ondorengo 15. grafikoan agertzen dira galdeketak proposatutako eta galdetutakoek paisaiaren mehatxu 
gisa aukeratutako alderdiak.  

 

 

 
15.Grafikoa. Santiagomendi-Landarbasoko paisaia mehatxatu dezaketen jarduera edo egoerak.

1. Etxebizitzen garapen berrien bitartez kaltetutako guneak, 2.Erabilera tradizionalik gabe gelditu diren guneak:
nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, 3. Industria-jarduerarik gabe gelditu diren guneak edota harrobiren bat 
aurkezten duten guneak, 4. Garai bateko azpiegituraren bat funtziorik gabe gelditu ondoren kaltetuak izan diren 
guneak, 5. Azpiegitura baten pean kaltetua izan den gunea, esaterako: errepideak, trenbideak, indar-elektrikoko 
sareak,…, 6. Hondakinetako tratamendu ezegokiaren baten pean kaltetua suertatu den gune bat, 7. Pinuen edota 
eukaliptoen bitartez landatuak izan den gune bat, 8.  Ur-zikinen ezegokia izan den kudeaketa prozesuaren pean 
kaltetuta izan den guneren bat, 9. Degradatuak izan diren esparru naturalak, 10. Metatzen diren 
zaborrengatik oso zikinak agertzen diren esparruak. 

15. grafikoan ikus daitekeen bezala, egoerarik kezkagarriena, eta beraz, populazioak mehatxurik
handiena kontsideratzen duena, zabor eta zikinkeria pilaketa da, 7 aipamenekin. Distantzia batera, 4 
aipamenekin, landa-sektorearen abandonuarekin eta degradatutako espazio naturalekin lotura duten 
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alderdiak ageri dira. 3 aipamenekin abandonatutako industria-jarduerak eta harrobiak daude, eta baita 
hondakinen tratamendu desegokiek eragindakoak ere. 2 aipamenekin hiru egoera konkretu ageri dira: 
aspaldiko azpiegituren abandonuak eragindako guneak, egun erabiltzen diren azpiegiturek 
eragindakoak eta baso-sartze exotikoek eragindakoak. Galdetutako batek ere ez dio erreferentziarik 
egin uren kudeaketa desegokiari.  

Galdetutakoek aztertu gabeko alderdiei erantzuteko libre utzi den itemari dagokionez, honakoak dira, 
aldaketarik egin gabe, egindako proposamenak: 

A) “Mantenu falta. Gero eta mendiko (baserritar) lorezain gutxiago dago. Donejakue Bidea zaindu
gabe dago. Ia ezin da pasa”.

B) “Antenak eta sare elektrikoak”.

C) “Oso gustuko dudan leku bat da, batez ere txakurra ateratzeko, eta jende asko dago hori egiten
duena, ondo legoke bidegorri moduko bat jarriko balute oinez igotzeko. Eskerrik asko”.

D) “Seguraski ezjakintasunagatik, ez dut Landarbaso Astigarragako parte kontsideratzen. Galdeketan
aipaturiko guneak Errenteriakoak zirela uste nuen. Santiagomendiko ermitarako sarbideari
dagokionez, gutxi seinaleztatutako gunea dela uste dut, eta sartzeko eta aldi berean gunea
indartzeko bide ezberdinak presta daitezkeela deritzot. Inguru txundigarria da eta oso leku onean
gainera, bestalde historia ere badu moduren batean etekina ateratzeko”.

E) “Santiagomendi nukleoa eta mendia Astigarragako izaera izatean laguntzen duten inguruak dira,
eta hala ere, berehalako eskuhartzea behar dute zabaltzeko eta populazioari ezagunak ez diren
bere ingurumen- eta kultura-balioa erakusteko”.

F) “Zenbait errepidek konponketak behar dituztela uste dut”.

G) “Eskerrik asko proiektua hobetzeko herritarrak kontutan hartzeagatik. Gure natura hobetzeko
egiten den edozerk du nire babesa. Espero dut proiektu hau Santiagomendi-Landarbasoko gunea
hobetzeko hasera besterik ez dela izango”.

H) “Santiagomendiko paisaia ganberroengandik, ibilgailuengandik… babestu behar da. Baita
Landarbaso ere, izan ere, bakoitzak nahi duen modura ibiltzen den gune babestua da, ez dituzte
ondasunak eta pertsonak errespetatzen. Errespetu falta nabarmena dago babes berezia merezi
duten bi guneetan”.

I) “Santiagoko ermitatik oso ondo ikusten da Astigarraga, eta baita beste leku batzuk ere, adibidez,
Donostia”.

J) “Santio auzorako sarbidea hobetzea”.

K) “Baserria babestu behar da. Baserritarrak babestu behar dira eta haiei lagundu behar zaie. Gaur
arte baserritarrek egiten zituzten lanek (belarra moztea, basoak babestea eta beren ingurua garbi
izateko laguntzea) laguntzak behar dituzte. Bestela, baserriek eta haien inguruak desagertu egingo
dira. Urtetik urtera igartzen da baserriak uzten direla. Baserriko lanetan aritzen diren belaunaldi
berriak bultzatu edo babestu egin beharko lirateke, eta ez inguru honetan bakarrik, Astigarraga
osoan baizik”.
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Parte hartze prozesuaren amaiera gisa, behin parte hartze informala gauzatuta, 
paisaian eragina duten agenteekin elkarrizketak egin eta herritarrei galdeketa eginda, 
bilkura bat antolatu zen PEParen azkerketa eremuko gizarte-errealitatea islatuko zuten 
profil ezberdinetako publikoarekin.  

Parte hartzeko modu honek informatzeko, Planaren erredakzio taldeak 
egindako lana kontrastatzeko, paisaiako balio ukiezinak eztabaidatzeko eta paisaia 
jarduketarako irizpideak topatzeko balio izan zuen. Lanerako talde dinamikako 
teknikak erabili ziren, elkarrizketetatik ateratako emaitzekin, galdeketekin eta 
erredakzio taldeak formulaturiko informazio-beharrekin lanean arituz.  

Horrela, parte hartzaileak konprometitzen saiatu ginen paisaia-unitateak eta 
eremuko paisaietarako lemak definitzerakoan ekarpenak egiteko, iritziak eman eta 
paisaiari buruzko ezagutzan sakontzeko eztabaidatuz.  

Paisaiarako hurbilpena segidakoa izan zen. Lehenik eta behin, paisaia 
osotasunean deskribatu zen. Ondoren, paisaia baloreetan jarri zen arreta eta azkenik, 
paisaiaren egoera egokitzeko irizpideak proposatu ziren.  

Tailerreko taldeen heldutasunagatik zeregin konplexuagoak egin ahal izan ziren: 
aurrera begira nahiz proposamen zehatzak.   

Tailerraren helburu nagusiak ondorengoak izan ziren: 

4.- PARTAIDETZA DIAGNOSTIKOA 

4.5.- Eztabaida saioa. Herritarrek parte hartzeko tailerra 
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1.- Parte hartzea. 

Tailerra martxan jartzearen eta lanaren antolakuntzaren lehenengo helburua 
herritarren parte hartzea sustatzea izan zen; pentsatzera, asmatzera eta erabilera 
publikoko proposamenak osatzera bultzatuz, paisaiako garapen eta jarduketa posibleei 
herriko eta berezko perspektiba batetik heltzeko.  

2.- Informazioa. 

Tailerraren garapenaren bidez herritarrentzako informazio sistema ezarri zen. 

3.- Formazioa. 

Jarduera garatzerakoan, partaideei paisaiari buruzko gaien inguruan 
formakuntza eskaintzen saiatu ginen. Gainera, tailerrean parte hartzeak nahiaren edo 
itxaropenen eta proposamenen bideragarritasunaren arteko distantzia kontuan hartzen 
ikasteko balio izan zuen. 

4.- Komunitatera hedatzea. 

Ezaugarriak kontuan izanik, prozesuaren hedapenerako sistemak eta tailerreko 
emaitzek herritarren ehuneko handi batek modu zuzenean “parte hartzea” ahalbidetu 
zuten, lortu ziren emaitzei buruzko eztabaidan. 

. 

 

2016ko uztailaren 18an eta 21ean egin ziren tailerrak ondoren agertzen den 
metodologian oinarritu zen eta hiru elementu nagusi eduki zituzten: 

1.- Eszenatokien kontzeptualizazioa edo diseinua 
Zentzua ematen dion marko bat existitzen ez bada, ezinezkoa da horrelako 

proiektu bat aurrera eramatea. Marko hau Plana osotasunean garatuko zen eszenatokia 
izango zen. Eszenatokiaren azterketa eta identifikazioak kalitatezko proposamenak 
sortzea ahalbidetu zuen.  

2.- Garatu beharreko gaiaren akotazioa 

4.5.1 Tailerren garapena
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Fase honetan, eszenatokia eraiki ondoren, tailerrean hizpide izango zen gaia 
mugatzeari ekin zitzaion. Tailerretik hurrengo faseak izango zirenak sortu ziren.   

 3.- Mapa emozionala egitea 
Azkenik, mapa emozional bat egin zen. Pertzepzioa estimulatzeko ekintzen 

bidez Planaren eremua aztertu zen in situ, partaideengan sortutako sentipenen bitartez. 
Emaitza etorkizuneko prospektiba batekin osatu zen, nahi diren eszenatokien 
proposamenak definitzeko eta aldi berean, horiek lortzeko lerroak definituz.  

Fase honen azken atalaren ezaugarri nagusia ideia-jasa edo brainstorming bidez 
egin zen eta hiru fasetan egituratu zen:   

a) Kritiken fasea: Hautemandako arazoak definitu ziren.
b) Irudimen edo fantasia fasea: planteatutako arazoak “modu positiboan”
azaltzera animatu genituen parte hartzaileak. Desioak, eszenatoki posibleak, 
ideiak eta aldaketarako proposamenak egin ziren.  
c) Egikaritze fasean, errealitatearekin alderatutako ideia interesgarrienak azaldu
ziren: Nola gauzatu ahalko ditugu? zein arazoei egin beharko zaie aurre? Nor 
arduratuko da eginkizun bakoitzaz?  

2016ko uztailaren 18an egindako tailerreko argazkia. Astigarragako Udala. 
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2016ko uztailaren 21ean egindako tailerreko argazkia. Astigarragako Udala 
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5.- PLANAREN EREMUA BIRDEFINITZEA  
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Ikuspuntu teknikotik nahiz lurraldeko agenteen eta herritarren proposamenekin 
Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen paisaiarako hurbilpena egin ondoren, 
Paisaiarako Ekintza Planaren azterketarako lurraldearen eremu formala doitzeari ekin 
zitzaion.  

Parte hartze prozesuan eremuko mugak zertxobait handitzeko beharra agertu 
zen udalerriko mendebalderantz pixkan zabalduz, Santio nukleoa integratuz, era 
berean lehen kanpoan geratzen ziren zenbait landaretza formazioak osatu ziren. 

Eremuaren azken zedarriztapena atxikita dagoen planoan barneratu da eta 
hurrengo etapak garatzeko baliagarria izan zen, bereziki, paisaia unitateak definitzeko 

270.orr



.  

PARTAIDETZA, PAISAIA UNITATEAK ETA HELBURUAK 
SANTIAGOMENDI LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

6.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAK 
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Parte-hartze mekanismo formalizatuak eta prozesu informalak txandakatu dira 
Paisaiarako Ekintza Planean: Planean barneratzeko helburu zehatzak zituzten 
teknikoekin eta herritarrekin egindako bilerak.  

Usurbilen Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planaren erredakzio prozesuan zehar 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila ondorengo dokumentua 
idazten ari da Lurralde Plangintzaren eta Hirigintzaren Zuzendaritzaren bidez: 
Donostialdea-Bidasoa Beherea eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoa eta 
zehaztapenak, herritarrek parte hartzeko prozesua barne. 

Paisaia guztiak kudeatzen lagunduko duen tresna sortzea da helburua. 
Horretarako, batetik, Paisaiaren Europako Hitzarmena kontuan hartu da, 2009ko 
uztailean Euskal Autonomia Erkidegoa gehitzen zaio Gobernuko Kontseilua dela-eta, 
eta bestetik, 90/2014 DEKRETUA, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa kontuan 
izanik. Dekretuarekin marko arauemaile bat ematen zaio eta lurralde antolamenduan 
paisaiaren integraziorako tresna normalizatuak finkatzen dira.  

Paisaiaren Katalogoa Eremu Funtzionaleko paisaiak identifikatu, klasifikatu, 
ebaluatu eta kartografiatzen dituen dokumentua da eta Usurbil barne hartzen du. 
Katalogoak kapitulu deskribatzaileak, analitikoak eta aurrera begirakoak biltzen ditu 
Donostialdea-Bidasoa Beherea barne hartzen duten Paisaia Unitateak identifikatzeko; 
ezaugarriak eta aldatzen dituzten indarrak aztertzeko; baloreak eta kontserbazio 
egoera identifikatu eta paisaia kalitatearekiko bete behar dituzten helburuak 
proposatzeko.   

Tresna hori Paisaiaren Zehaztapenak dokumentuaren erredakzioa eta izapidea 
izan da. Katalogoak ezartzen duen oinarri kontzeptualarekin, Eremu Funtzionaleko 
paisaiaren zehaztapenak egin dira eta funtsezkoa ez den LPP gisa tramitatuko dira. 

6.- PAISAIA UNITATEAK 

6.1.- Donostialdeako Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Katalogoko Paisaia- 

unitateak 
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Nahiz eta une honetan ez diren Katalogoa ezta Eremu Funtzionaleko Paisaiaren 
Zehaztapenak onartu, Paisaiarako Ekintza Planeko erredakzioa Katalogo eta 
Zehaztapenen erredakzioarekin koordinatu da. Hala, han dauden paisaia unitateen 
zonakatzea kontuan hartu eta barneratu da. Horrela, antolaketa bateratzeko 
helburuarekin, Astigarragako PEPa txertatzen den paisaia-unitatearen irudia jaso da: 
“Santiagomendi-San Marko mendien bigarren mailako  mendilerroak”. 
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Usurbilen, Oria ibaiaren inguruko paisaia identifikatu eta karakterizazioa egiteko 
paisaia unitateak zehaztu dira; hau da, definitzen dituzten karaktereek denbora baten 
ondoren hartu duten egitura estruktural, bakar edo berezitua duten eremu geografikoak, 
barne koherentzia eta aldameneko unitateekiko ezberdintasunengatik identifikatzen 
direlako.  

Paisaia unitate bakoitzak hedapen, mugaketa eta nomenklatura bereziak ditu eta 
eremu trinko eta bakarra osatzen du.   

Hiru paisaia unitate handi bereizi dira: 1) Santiagomendiko hirigunea, 2) 
Santiagomendiko landa paisaia, 3) Atxurromendi-Murgibasoko mendiko baso-paisaia. 

6.- PAISAIA-UNITATEAK 

6.2.- Kontzeptu orokorrak 
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Paisaia-unitateek paisaiaren izaera laburbildu eta Santiagomendi-Landarbasoko 
korridorearen eremuko aniztasuna ezagutzea ahalbidetzen dute. Gainera, azterketa 
eremuaren barneko zati bakoitzaren funtzionamendua interpretatzeko baliagarriak 
dira.  

Esperientziari jarraiki, Unitate eta mugarriak eta Paisaiaren baliabideak 
banakako fitxetan garatzea da gomendagarriena. Jarraian datozen orrietako fitxek 
PEParen lurraldeko errealitatearen laburpen ulerkorra eta interpretazio errazekoa 
ahalbidetzen dute. 

Paisaia Unitateak PEParen eremuko unitate handiagoetako planifikazioen 
errealitatearekin ez nahasteko, “Paisaiarako Ekintza Unitateak” izenez bataiatu dira 
sintesi unitate horiek.   

KODEA UNITATEA OSAGAIAK 

UP-01 
SANTIAGOMENDIKO 
LANDA-PAISAIA 

BASO AUTOKTONOAK 

BASO-SARTZEAK 
OTALUR ATLANTIKOA 

BESTE SASTRAKAK 
SEGA-BELARDIAK ETA BELARDIAK 

FRUTA-ARBOLAK 

BARATZAK ETA MINTEGIAK 

UP-02 

ATXURROMENDI 
MURGIBASO 
LANDARBASO 
MENDIKO BASO-
PAISAIA 

LANDAKOAK 
BASO AUTOKTONOAK 

BASO-SARTZEAK 

BASOBERA 

UP-03 
SANTIAGOMENDIKO 
HIRIGUNEA 

LANDA-GUNE URBANIZATUA 

BASOKO AUTOKTONOA 

LANDAKOA: BELARDIAK ETA 
LABORANTZAK 
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Prozesu metodologikoaren baitan, paisaia-unitateak ondorengo faseetarako oso 
rol garrantzitsua betetzen duten “paisaiako osagaietan” azpimultzokatu dira. 
Karakterizazio eta analisitik hasita, paisaia kalitateari buruzko helburuen balorazio eta 
definiziotik igaroz, ekintza eta neurrietara iritsi arte. Horrela, unitate eta osagaiak 
tresna erabilgarri bilakatu dira; erabakiak hartzea eta paisaiaren azterketa modu arin 
eta zehatzean lotzea ahalbidetzen baitute. Paisaiarako unitateak eta osagaiak 
atxikitako mapan kartografiatu dira. 
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Diagnostiko teknikoaren prozesuaren eta partaidetza-diagnostikoaren 
prozesuaren laburpen gisa Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen Paisaiarako 
Ekintza Planeko paisaia unitateak bereizi dira eta honako egitura hau jarraitzen dute: 

1.- EZAUGARRI IDENTIFIKATIBOAK 
Fitxak modu serio batean identifikatu ahal izateko ondorengo elementu hauek 
zehaztu dira:  
- Paisaiarako Ekintza Unitatearen izena 
- Identifikazio kodea 

2.- LURRALDE ENKOADRAKETA 
Hurrengo lurralde ezaugarri hauek zedarritu dira kartografia eskematikoaren 
bidez: 
- PEP ezartzen den EAEko Eremu Funtzionala 
- Gipuzkoako Lurralde Historikoan PEParen helburu den udalerriaren kokalekua 
- Paisaiarako Ekintza Planaren Eremua udalerriko azaleraren barnean  

Aldi berean, “Paisaiarako Ekintza Unitatea” izeneko taula gehitu da, “Paisaiako 
osagaiak” izeneko atala barne hartzen duena. 

3.- PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN EREMUKO HEDAPENA  
Hektareatan adierazitako datuek ondorengoak adierazten dituzte: 
- PEParen eremuko guztizko azalera 
- Fitxaren helburu den Paisaia Unitatearen guztizko azalera 
- Paisaiarako Ekintza Unitatea barne hartzen duten osagai bakoitzaren eta guztien 
azalera partziala.  

4.- UNITATEA ETA BERE PAISAIA OSAGAIAK 
Paisaiarako Ekintza Unitatearen kokalekua ezaugarritu da ondorengo 
kartografia erabiliz: 
- Paisaia unitatearen kokalekuaren mapa, PEParen eremuan  
- Paisaiarako Ekintza Unitateko Osagaien kokalekuaren mapa. 

6.- PAISAIA UNITATEAK 

6.3.- Paisaiarako Ekintza Unitateen Fitxen egitura 
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5.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO 
DESKRIPTIBOA 
Irudiak eta testu esplikatiboak erabiliz bisualki azaltzen dira fitxaren unitatea 
osatzen duten paisaiak.  

6.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA 
Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalen analisi tekniko bat atxikitu da testu 
forman eta intzidentzia berezia egin da honako puntu hauetan: 
- Litologiakoak 
- Morfologikoak 
- Floristikoak 
- Faunistikoak 

Aldi berean, paisaiaren laburpen bat burutu da. 

Lurraldean unitateak duen garrantziaren deskribapenarekin amaitzen da 
kapitulua.  .  

7.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN DINANIKA EBOLUTIBOA 
Paisaia unitatearen bilakaera historikoaren aireko argazkiak eta ortoargazkiak 
atxikitu dira ondorengo urteei dagozkienak:   
- 1954ko aireko argazkia 
- 1983eko aireko argazkia 
- 2001eko ortoargazkia 
- 2015eko ortoargazkia 

Irudi grafikoen ondoan historian zehar izandako bilakaera prozesuaren 
deskribapen txiki bat gehitu da.  

8.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN IKUSGARRITASUNA 
Informazio Geografikoko Sistemak egindako interpretaziozko kartografiaren 
bidez unitatearen ikusgarritasuna azaltzen da hiru puntu/eremu adierazgarri 
zehatzetatik:  
- Santiagomendiko ermitatik  
- Atxurromendi mendiaren gailurretik   
- Unitatearen eremuan dauden bide/ibilbideetatik  

9.- UNITATEAREN KARAKTERIZAZIOA 
Ondorengo aldagaien arabera ezaugarritu da azterketarako helburu den 
unitatea: 
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- Esangura mailaren arabera 
o Herrikoa
o Eskualdekoa
o Nazionala / Internazionala

- Interes motaren arabera 
o Paisajistikoa
o Naturalistikoa / Kulturala
o Aisia eta gozamenerako
o Sozioekonomikoa

- Irisgarritasunaren arabera 
o Oso irisgarria
o Irisgarria
o Irisgarritasun mugatua
o Helezina

- Kontserbazio egoeraren arabera 
o Ona
o Erdizkakoa
o Txarra

- Hauskortasuna 
o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua

- Esku-hartze/seinalizaziorako interesa 
o Altua
o Ertaina
o Baxua

10.- UNITATEAN DAUDEN ONDAREZKO BALIABIDEAK 
Azterketarako unitatearen eremuan ondarezko baliabide natural edota 
kulturalak aztertu dira ondorengo irizpide hauen arabera: 
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- Izaera naturala 
o Ingurumen intereskoak
o Geologikoak

- Izaera kulturala 
o Ondarezkoak
o Etnologikoak
o Bide eta ibilbideak

Unitatean dauden baliabideen inbentario eskematikoa burutu da bakoitzarentzat.. 

11.- EKINTZA UNITATEAREN PAISAIA-KALITATEAREN BALORAZIO 
OBJEKTIBOA 

Azterketarako unitatearen baloraziorako mugak zehaztu dira ondorengo 
aldagaien arabera: 

- - Kontserbaziorako interesa 
o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua

- Adierazkortasuna 
o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua

- Berezitasuna 
o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua
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- Eszenaren kalitatea 
o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua

12.- PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN BALORAZIO SOZIALA 
Lurraldeko agenteei egindako elkarrizketa eta herritarrei egindako galdeketen 
parte hartze prozesua oinarri harturik paisaiaren gizarte balio maila ezarri da 
ondorengo muga tarteen arabera: 

o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua

Jarraian datozen orrialdeetan, Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen 
Paisaiarako Ekintza Plana egituratzen den “Paisaiarako Ekintza Unitatearen” fitxak 
atxikitu dira, DIN-A3 formatuan. 

6.- PAISAIA UNITATEAK 

6.4.- Paisaiarako Ekintza Unitateen fitxak 
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PAISAIAREN EKITZARAKO UNITATEAK
UNITATEAREN IZENA SANTIAGOMENDIKO LANDA-PAISAIA UNITATEAREN 

KODEA UP-01 

LURRALDE ENKOADRAKETA
FUNTZIO EREMUA: 
Donostialdea 

UDALERRIA: 
Astigarraga 

PEP-AREN EREMUA: 
Santiagomendi-Landarbaso 

UNITATEAREN IZENDAPENA ETA 
PAISAIAREN OSAGAIAK 

KODEA UNITATEA OSAGAIAK 

UP-01 
SANTIAGOMENDIKO 
LANDA-PAISAIA 

BASO 
AUTOKTONOAK 

BASO-SARTZEAK 

OTALUR 
ATLANTIKOA 

BESTE 
SASTRAKAK 

SEGA-BELARDIAK 
ETA BELARDIAK 

FRUTA-ARBOLAK 

BARATZAK ETA 
MINTEGIAK 

UP-02 
ATXURROMENDI 
MURGIBASO BASO-
MENDIA 

LANDAKOA 

BASO 
AUTOKTONOAK 

BASO-SARTZEAK 

BASOBERA 

UP-03 
SANTIAGOMENDIKO 
HIRIGUNEA 

LANDA-GUNE 
URBANIZATUA 

BASO 
AUTOKTONOA 

LANDAKOA: 
BELARDIAK ETA 
LABORANTZAK 

PAISAIAREN EKINTZARAKO PLANAREN EREMUAREN HEDAPENA 
PLANAREN EREMUA PAISAIA-UNITATEA PAISAIA-UNITATEKO OSAGAIAK 

Santiagomendi-Landarbaso Santiagomendiko landa-paisaia Baso autoktonoak: 46,35 Ha 
Baso-sartzeak:  

 Koniferoak: 15,83 Ha 
       Hostozabalak: 12,86 Ha 

Landakoa: 
 Belardiak: 130,15 Ha 
 Fruta-arbolak: 40,30 Ha 
 Baratza eta mintegiak: 11Ha 

Basobera (sastrakak): 24,60 Ha 
Ibaikoa/azaleko urak: 0,20 Ha 
Antropizatua: 0,90 Ha 

Azalera Ha-etan: 547,30 Ha Azalera Ha-etan: 280,68 Ha 
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UNITATEA ETA PAISAIAREN OSAGAIAK 
PEP-aren eremuan paisaia-unitatearen kokapena 

Paisaiaren Ekintzarako Unitateetako osagaiak 

PAISAJE FLUVIAL  
FORESTAL ARBOLADO B. AUTÓCTONO ROBLEDAL ACIDÓFILO
FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN CONÍFERAS
FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN FRONDOSAS
MONTE RALO LANDA ATLÁNTICA  
MONTE RALO OTROS MATORRALES  
AGRARIO CAMPIÑA  
AGRARIO FRUTALES  
AGRARIO HUERTAS Y VIVEROS  
URBANIZADO ANTROPIZADO  
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PAISAIAREN EKINTZARAKO UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA 
Landazabalen landa-paisaia 

Santiagomendi landazabal atlantikoaren adibiderik argienetakoa da, hau da, landako ustiapen tradizionalak baserrian oinarrituta dagoen 
sakabanatutako habitat batekin, gertu baratzekin eta, batez ere, sega- eta hortz-belardiekin. Badaude sastrakak dituzten guneak ere, jabetzen 
banaketari lotuak, eta baita oso mugatutako zuhaizti autoktonoren bat ere. Hemen gehitutako argazkiak Santiagomendiko ermitaren ingurukoak 
dira, bertan baitaude kalitate oneko eta ikusgarritasun handiko paisaiak eratzen dituzten sega- eta hortz-belardi gehienak. Santiagomendiko 
ermitaren inguru berean linea elektriko eta antena ugari dago, eta horiek landa-paisaiak eraldatzen dituzten elementuak dira. 

Goiko ezkerreko irudia Guardiako gaineko guneko larrea da, atzealdean gailurreko dorre altua ikus daiteke, eragin bisual handia duena. Eskuinean 
Ermaña inguruko landazabal-paisaiaren irudia ikus daiteke, eta bertan belardiak, sastrakak, baso-masa txikiak eta sakabanatutako baserriak 
txandakatzen dira. 

286.orr



PAISAIA UNITATEAK 
“SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN 

PAISAIARAKO EKINTZA PLANA”

Fruta-arbolen landa-paisaia 

Astigarragan laborantzek sagarrondoak hartzen dituzte barne, sagardoa egiteko dagoen tradizioa dela eta. Fruta-arbolen paisaia hauek ezena propio 
gisa sortzen dira, Santiagomendiko izaeraren erakusgarri gisa, izan ere, bertan daude udalerriko sagardotegi gehienak. Santiagomendiko landa-
inguruak  sagarrondoen 40 bat ha. ditu, gehienak Zingigiringaina, Mendizabal sagardotegia eta Larrarte inguruetan kokatuak. Santioko nukleotik 
Santiagomendira igotzean ere hainbat sagarrondoen lursail aurki daitezke.  

Santiagomendiko landazabaleko baso-osagaiak 

Santiagomendin badaude horiez gain jabetzen banaketei eta mugatutako zuhaizti autoktonoei loturiko sastraken guneak. Aipagarriak dira landazabal 
honetan egurketarako erabiltzen diren mota ezberdinetako baso-sartzeak. Bertan dauden espezie exotikoen artean insignis pinua (Pinus insignis) eta 
eukaliptoa (Eucaliptus globulus) aurki ditzakegu. Zona honetako baso autoktonoen adibide gisa, baso mistoko unadak, haritzekin (Quercus robur), 
gorostiarekin (Ilex aquifolium), gaztainondoekin (Castanea sativa), zuhandorrekin (Cornus sanguinea) eta abar. Irudietan Bortaene inguruko baso-
osagaiak ikus daitezke (hariztiak), baita hostoerorkorren formazio mistoak eta koniferoen baso-sartzeak ere (azken horiek Ermaña inguruan).   
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Basobera paisaia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiagomendiko landazabalean gehienbat garoak, oteak eta beste zuhaixkek osaturiko sastraka guneak aurki daitezke. Gizakiak formazio hauei 
mesede egin die, izan ere, urte askotan garoa erabili baita ganaduaren oheak egiteko. Gaur egun, gero eta gutxiago egiten da hori, eta garoa otadiek 
eta lahardiek kolonizatu dute. Formazio horien adibide dira ikus daitezkeen irudiak. Lehenengo bietan, Malkarra inguruko basobera gunea agertzen 
da, eta bertan ikus daiteke Ekintzarako Planaren eremuan ugariak diren ehiza-postuak. Beheko irudian Buenavista baserriaren inguruan dago 
kokatua.  
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Baserri eta baratzen paisaia 

Santiagomendiko landazabalaren inguruan paisaiarekin bat egiten duten baserri ugari daude, goiko irudietan agertzen direnak, esate baterako 
(Bortaene eta Goikoetxe). Erdiko irudiak Arrospiñe eta Kaxkarre baserriak dira. Inguruetan ez dago baratze-laborantza askorik, horien artean 
aipagarriak dira Lagatxaga eta Olabide baserrien inguruan kokatzen direnak (beheko irudia). 
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA

Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalak 

Litologikoak: 
Santiagomendik karebarriz eta kolore gris eta beltzezko dolomiaz osaturiko mendi-bizkarren erliebea da. Dolomia horiek arrail itxurakoak dira eta 
goiko zatian barne-laminazioak dituzte. Sailaren goiko zatia, erliebearen bukaera, nodulu burdintsuak eta piritazko kristal batzuk dituzten kareharriz 
eta margokaliza gris urdinxkaz osatua dago.   
Santiagomendiko eskama tektonikoaren oinarrian kareharri dolomitikoko infralia-lia materialak daude, eta bertan ondorengo termino litologikoak 
aurki ditzakegu: Carniolak, kareharri grisak, margokalizak eta carniola pasadak, dolomitikoko kareharriak eta geruzatutako kareharri grisak.  
Santiagomendi gailurrean, ermitaren ondoan, domeriar erdi-altuko hainbat amonite fragmentu identifikatu ziren. Multzo guztiaren gehienezko 
potentzia 80-90 m-koa da. Otzazulueta baserritik gertu harkaitz bolkanoklastikoen maila estu bat dago (2 m.), kareharri dolomitikoko liaren oinarriari 
lotua. Mikrobretxak eta konglomeratu bolkanikoak dira. Harkoskoak harri bolkanikoen fragmentuak dira (laba afanitikoak). Matrizea burdintsua da, 
eta horregatik dago gaur abandonatutako meatzari lana. 
Ondorengo marga lia materialak ere aurkitu dira:  

- Orokorrean masiboak diren marga grisak. Marga gris urdinxkako facies tipikoa da, zentimetro neurrietan, erregularrak edo noduludunak, 
marga kareharrizko, kareharri lohitsu grisezko eta margokareharrizko banku dezimetrikoekin txandakatuak. Material hauek askotan aldatuta 
egoten dira, eta itxura buztintsua izaten dute, kolore arre-hori eta gorrixkekin. Banku gogorretan ohikoa izaten dira tamaina handiko 
amonite, belemite eta pektinidoak. Behaketarako lekurik onenak Santiagomendiko gailurrean kokatzen dira. 

- Marga kareharriak eta geruzatutako margokalizak. Irtenguneak sortzen dituzte aurreko terminoan deskribatutako marga materialetan. Gris 
ilunetik beltzerainoko kareharri mikritiko multzoek osatzen dituzte, masiboak edo geruzatuak banku metrikoetan. Material horiek askotan 
aldatuta egoten dira, itxura buztintxuarekin eta arre-hori koloreko tonalitateetan. Banku gogorretan ohikoak izaten dira belemite, amonite, 
lamelibranquio eta brankiopodoak. Behaketarako lekurik onenak Santiagoko ermitaren inguruan kokatzen dira. 

Goiko Flysch Kretazikoa Astigarraga guaztian dago, udalerriaren gainazalaren zatirik handiena osatuz. Azaletik, bi zati desberdin daitezke: behekoa, 
"Flysch kalkareo" deritzoguna, eta bestea goikoa, turbiditikoa, "Flysch detritiko-kalkareo" izenez ezaguna. 

- Flysch kalkareoa: Ezaugarri homogeneoak ditu, zerrenda etengabea jarraitzen duena. “Flysch” kalkareoko litologia nagusia marga eta 
margokaliza gris ilun eta beltzak dira, normalean masiboak eta estistosoak, eta sakabanatutako pirita pixka batekin. Batzuetan kareharri 
buztintsuzko bankuak tartekatzen dira, eta horiek estratifikazioa markatzen dute. Azalean tonu gris argi eta zuri lurkarrak dira nagusi. 

- Flysch detritiko-kalksreoa: Astigarragako gainazalaren zatirik garrantzitsuena da. Gehienbat marga eta lutita kalkare lohitsuek osatzen dute, 
kolore gris ilunarekin, eta ale fin edo oso fineko kareharri hareatsuekin eta hareharri kalkareekin tartekatzen dira. 

Morfologikoak: 
Santiagomendiren morfologia bere izaera karstikoak baldintzatzen du. Lapiazen formazioak dira Santiagomendiko erliebean nabarmentzen diren 
ezaugarri. Ezaugarri hori oso garatua dago Santiagomendin eta bere jatorria infiltrazioko uren disoluzioan du, kareharrizko harrietan, dituzten 
pitzadurengatik. Emaitza gailurren, ildaska eta pinakuluen formazioa da. Mendigune honen zati handi batean lapiaza estaldura lodi batek estalia 
dago, ia azaleratze harritsurik gabe. Karbonatutako mendiguneen gailurretan ez dago, edo oso gutxi, kareharriaren estaldurarik. Horrek irtengune 
harritsuak sortzea dakar, nahiz eta banaketa irregularra izan, Astigarragako paisaiaren ezaugarri garrantzitsua izanez.  
Topografiaren eta malden ikuspuntutik, paisaiak morfologia malkartsua du, Santiagomendiko nukleotik izen bereko mendiaren gunerik altueneraino, 
hau da, ermita dagoen lekuraino, malda nabarmenekin. 

Maldarik handienak dituzten guneetan, ikuslearen lekualdaketak aldaketak ekarriko ditu paisaiaren pertzepzioaren zabaltasun eta osaketan. Gainera, 
aldaketa bisual hori bat dator altitude, orientazio, malda, litologia, landaredia mota, aniztasun topografikoa eta loturiko prozesuekin.  

Floristikoak: 
Paisaia-unitate hau belardi eta laborantzak izateagatik bereizten da, bai baratzekoak eta baita arbolakoak ere landa-paisaia hauekin tartekatuta, 
horrela Gipuzkoako eskualdeetako paisaia tradizionala osatuz: landazabala. Ondorengo osagaiak bereizten dira: 

Belardiak: Koniferoen baso-sartzeekin batera, isurialde atlantikoko paisaia-elementu nagusiak dira. Gehienbat haritz kandudunaren mailan 
kokatzen dira. Belardirik onenak ibarraren lursail sakonetan dauden, baina badaude eremu lehorragoetan ere, azaleko lursailetan.  
Uztako eta artzaintzako larreak Lino-Cynosuretum elkartean sartzen dira, 
muinotar eta submenditar mailetan hostozabalen baso mistoekin eta harizti 
azidofiloarekin naturalki lotuta; izan ere, horiek abandonatuz gero, larre 
itxiak uzten dituzte, Seseli cantabrici-Brachypodietum pinnati-koak. 

- Larratutako belardiak eta manipulatu gabeko larreak: Larreen 
produkzioa aktiboa da urteko hilaete askotan, eta horrek kasu 
batzuetan ustiapena mistoa izatea dakar: hortz eta segakoa. 
Udaberriko eta udako zati bateko produkzioa henifikaziorako erabil 
daiteke, negu motzean hornikuntza izateko. Artzaintza bakarrik 
izaten den lekuetan, larre hauek zelai morfologia hartzen dute. 
Belardietan bazka-garrantzia duten gramineoak eta lekadunak dira 
nagusi, nahiz eta beste familia batzuetako landareak ere aurki 
daitezkeen, esaterako, poa, hirustak, txikori belarra eta margaritak. 
Leku hezeagoetan urrebotoia edo festukaren antzeko espezieak 
aurki daitezke, belardirik lehorrenetan olo frantsesa, kurkubia eta 
uso-belarra izan ohi diren bitartean. Honakoak dira espezierik 
adierazgarrienak: Holcus lanatus, Cynosurus cristatus, Lolium 
perenne, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Trifolium pratense, Gaudinia fragilis, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris… 

- Sega-belardi atlantikoak, larretu gabeak: Malvo moschatae-Arrhenatheretum elatioris elkarte fitosoziologikoaren parte diren komunitateak 
dira, giza egintzak sortuak ganaduaren elikadurarako belarra lortzeko. Urtean zehar 2-3 aldiz moztu daitezke. Maila muinotarreko lur 
oparoetan kokatzen dira, haritz kanduduna nagusi den guneetan, leku lau eta irisgarrietan, normalean baserrien inguruetan. Berde 
mantentzen dira urte guztian zehar, izan ere espezie gehienak pereneak dira. Aniztasun handiko komunitatea da, eta gramineo eta lekadunak 
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dira nagusia: Anthoxantum odoratum, Lolium perenne, Lolium multiflorum, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Trifolium 
pratense, Trifolium repens, Trifolium dubium, Taraxacum officinale, Bellis perennis, Leucanthemum vulgare, Crepis vesicaria, Plantago 
lanceolata, Rumex acetosa... 

Gero eta baserri gutxiago dira larre horietako belarra behar dutenak, ganaduaren murrizketagatik. Horregatik, argia da mota honetako formakuntzak 
galtzearen joera, izan ere, Pteridium aquilinum irasailek edo sasitzek kolonizatzen baitituzte. 

Laborantzak: Astigarragan askotan laborantzek sagarrondoak hartzen dituzte barne, sagardoaren tradizioa dela eta. Laborantzek lursail txikiak 
hartzen dituzte, bazka-erremolatxak edo arbiak landuz; artoaz eta eguneroko kontsumorako lekale eta barazkiez gain. Sagarrondoen belardiek 
garrantzi handia dute Santiagomendin, udalerriarentzat izaera bereziko paisaia sortzen baitu, baita sagarrondoen produkzioa duten inguruko 
ibarrentzat ere. 
Baserrietatik gertu dauden guneetan ganaduaren elikaduraren osagarri diren bazka-laborantzen eremu txikiak tartekatzen dira. Giza kontsumorako 
erabiltzen diren beste espezie batzuk ere lantzen dira: porruak, azelgak, bainak, tomateak, letxugak eta abar. 

Sakabanatutako zuhaiztiak, zuhaizti txikiak eta lursailak banatzeko erabiltzen diren palaxu-zuhaixkak larre eta laborantzak nagusi diren paisaia honi 
aniztasuna eta kalitatea ematen dioten elementuak dira. 

Faunistikoak: 
Unitate honekin lotura dute espezie faunistikoen artean, garrantzi berezia duten batzuk aipatu behar dira, satitsua (Suncus etruscus) eta Guenther 
lursagua (Pitymys duodecimcostatus) kasu, bi ugaztun mediteraniar. Horiek inguru honetako egoera klimatologiko egokiei esker Euskal herriko ipar 
isurialdeko kokaleku bakarrenetarikoa aurkitzen dute. Gauza bera gertatzen da soro-muxarrarekin (Elyomis quercinus). 
Anfibioak ez dira ugariak; uhandre palmatuak (Triturus helveticus), txantxikuak (Alytes obstetricans) eta apo arruntak (Bufo bufo) aurki daitezke. 
Narrastiak oso ondo garatzen dira mota honetako habitatetan, bereziki hegoalderanzko orientazioa duten guneetan. Honakoak aurki ditzakegu: 
zirauna (Anguis fragilis), horma-sugandilak (Podarcis muralis), musker berdeak (Lacerta viridis) eta sugegorri kantauriarrak (Vipera seonai). 
Ekosistema hauetan habia egiten duten hegaztiak honakoak dira: buztanikara zuria (Motacilla alba), txantxangorria (Erithacus rubecula), zozo 
arrunta (Turdus merula), birigarro arrunta (Turdus philomelos), txepetxa (Troglodytes troglodytes), txinbo kaskabeltza (Sylvia capirotada), txonta 
arrunta (Fringilla coelebs) eta beste asko.  
Antzandobi espezieak dira nabarmenak, esaterako, antzandobi arrunta (Lanius collurio) eta antzandobi kaskagorria (Lanius senator). Aurrez 
aipaturiko ugaztun espezieekin gertatzen den bezala, inguruak eskaintzen dituen egoera klimatologikoei esker biziraun dezake espezie 
mediterraniar honek Gipuzkoan. Landazabala belatz gorriaren (Falco tinnunculus) bizileku ere bada, elikatzeko. Bukatzeko, hotz zuria aipatuko 
dugu (Tyto alba). 

Paisaiaren sintesia 
Paisaia-unitatea larre eta belardiko espezieen laborantzen presentziagatik bereizten da, baita hostozabalen baso-formazio txikiengatik ere. Sega- eta 
hortz-belardiak dira nagusi, eta horiek osatzen dute unitatearen lurzoruaren erabilera nagusia. Larreak sagarrondoen eta barazki-laborantzen 
bitartez osatzen dira, gehienetan baserrien inguruetan. Sakabanatutako zuhaiztia, zuhaizti txikia eta lursailak banatzen dituzten zuhaixkek aniztasuna 
eta kalitatea gehitzen diote larre eta laborantzak nagusi diren paisaia honi. 

Unitate honek ez du intrusio larririk eta ezta paisaia-gatazka garrantzitsurik ere. Nabarmendu behar dira landa-jarduerei eta horien eraikuntzei 
loturiko intrusio bisual txikiak, batzuetan paisaia-kalitate baxuko guneak sor baititzakete. Unitateak azpiegitura elektriko eta telekomunikaziozko 
gatazkak ditu, esate baterako, tentsioko dorre eta posteak eta antenak. Gainera, landa-paisaiarekin bat ez datozen eraikuntza-elementuak ere 
aurkitu daitezke, hiriko paisaiak eta eraikuntza tradizionalen abandonuak sorturikoak. 

Santiagomendiko ermitaren inguruan narriadura egoeran dauden elementu etnografikoak daude. Santiagomendi gailurraren xarma ukaezinak; 
Astigarragarentzat duen izaerak; Donejakue Bidean duen kokapenak eta erromesentzat ostatuak; bisitarien ugaritasunak; oso ikusgai dagoen 
gunearen kokapenak Paisaiarako Ekintza planean lehentasun izatea eskatzen du. Beraz, beharrezkoa da paisaia-kalitatea duten objektuak ezartzea 
eta ingurua berrantolatzea. 

Unitatearen garrantzia 
Santiagomendiko landako paisaia-unitatea herritarrek eta bisitariek asko baloratzen duten paisaia da. Sagardoaren eta sagarrondoen kulturara 
bideraturiko ekintzek, ondare- eta kultura-balio ukaezina duten baserrien presentziak, larre eta laborantzen landa-paisaiek eta baita elementu 
arkeologiko eta geologikoek ere, unitateari guztiaz gozatzeko ahalmena ematen diote.  

Paisaien kalitateak, Astigarragako nukleotik eta gertuko beste nukleo batzuetatik hurbil dagoen landa-osaerak, gailurretik goza daitekeen ikuspegi 
bikainak, Donejakue Bideari eta Santiagomendi gailurreko ermitari loturiko tradizio kultural eta erlijiosoak, unitate hau ekintzarako planean 
lehentasun bihurtzen dute. Landa-jardueraren abandonuak, hiri- eta azpiegitura-presioak, hondatutako elementuak eta irisgarritasunari loturiko 
arazoak dira besteak beste paisaia-unitate honetan esku-hartzea beharrezkoa dela zehazten duten faktoreak. 
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN EBOLUZIO-DINAMIKA

Aireko fotografia 1954 

Aireko fotografia 1983 

Ortoargazkia 2001 
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Ortoargazkia 2015 

 
 

Irudi horietan unitatearen paisaia-eboluzioa ikus daiteke, Santiagomendi mendiaren landa-bokazioa konprobatuz (mendi-hegal leunagoekin). 
Astigarragak, Gipuzkoako beste hainbat udalerrik bezala, mendeetan zehar lurraldearen eraldaketa jasan du, eta nabariaoa izan da XX. mendean. 
Nagusiki Urumea eta Landarbasoko erriberetako harizti eta haltzadien baso hostoerorkorraren paisaia izan zenean, Neolitoan ganaduarentzat larreak 
agertzen hasi ziren. Artzain nomada horien ostean nekazaritzaren konkistak paisaia gehiago eraldatu zuen eta Urumeako ibarreko guneak okupatzen 
joan ziren, eta horrek erriberako basoak desagertzea ekarri zuen. Geroago faktore ezberdinek, bai ekonomikoek eta baita sozialek ere (ontzioletarako 
egurraren beharrak, ikazkintzak, zuhaitzen gaixotasunek, gerrek, pobreziak eta abar) Astigarragako paisaia aldatzen lagundu zuten. Bertan 
laborantzek, belardiek eta sastrakek jatorrizko basoa zokoratu zuten.  
Nagusiki landa-paisaia izan denak XX. mendean beste aldaketa garrantzitsu bat jasan zuen: tradizionalki nekazaritzarako erabili ziren inguruetan 
industria, ekonomia eta garraio-azpiegituren garapena. Baserrien abandonuak eta papergintzaren garapenak laborantza eta larre ugari pinuengatik 
aldatzea ekarri zuen, horien hazkuntza azkarrak industria hornitzeko besteko irabaziak ematen baitzituen.   
Santiagomendik, muinoen orografia dela eta ez du horrenbesteko aldaketa jasan, eta bere landa eta nekazaritza izaera mantendu du. Ondorioz, 
paisaia tradizional bat eratu da Astigarraga udalerri barnean, mehatxu handietatik libre ez dagoena. 
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PAISAIA-UNITATEAREN PAISAIA-IKUSGAITASUNA

Santiagomendiko ermitatik 

Arrosaz markatu dira Santiagomendiko ermitatik ikusgai 
diren guneak (horiz eta gezi batekin ermitaren kokalekua) 
ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da bere 
jendetzarengatik eta aukeratutako eremuan duen 
garrantziagatik. Ermita da Santiagomendi mendiko gune 
adierazgarria, kostako Donejakue Bidean derrigorrezko 
igarobidea, eta Astigarragako eta inguruetako herritarrek 
asko bisitatzen duten gunea. 

Ekintza planeko eremuko puntu honen ikusgaitasun 
handiaz gain, ermitatik gertu dauden osagaiak ikus 
daitezke, bai eta alboko ibarretako beste inguru batzuk ere. 
Behaketa puntu honetatik ikusgaitasun baxua duen 
unitatea da. 

Atxurromendi mendiaren gailurretik 

Arrosaz markatu dira Atxurromendi mendiko gailurretik 
ikusgai diren guneak (horiz eta gezi batekin ermitaren 
kokalekua) ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da bere 
behatoki kokapenagatik eta eremuaren hegoaldeko 
punturik altuena izateagatik mendizaleen ibilbidea 
izateagatik eta bere irisgarritasunagatik.  

Unitatearen ikusgaitasun ez da garrantzitsua puntu 
honetan. Hautemangarriak dira behatoki puntutik gertu 
dauden osagaiak, baita Santiagomendiko nukleoaren 
inguruan kokatuta daudenak ere.  
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Inguruan seinalatutako ibilbide ezberdinetatik 

Arrosaz markatu dira Udalak eta Sagardoetxeak 
diseinatutako ibilbideetatik ikusgai diren guneak 
ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da 
Santiagomendi inguruko bere ibilbide tematiko eta 
bisualaren identitatearengatik eta bere mendizale, turista 
eta herritarren zirkulazioagatik. 

Unitatearen ikusgaitasuna garrantzitsua da ibilbide 
hauetatik. Santiagomendiko bisitarako eginiko 
ibilbideetatik ikusgaitasun handia duen paisaia-unitatea da. 

EKINTZARAKO UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO GLOBALA
GARRANTZI MAILAGATIK INTERES MOTAGATIK 

Paisaiarena Naturala/Kulturala Aisia/Gozamena Sozioekonomikoa Tokikoa Eskualdekoa Nazionala/Internazionala 

IRISGARRITASUNAGATIK EGOERAGATIK 

Ona Ertaina Txarra Oso irisgarria 
Irisgarria Ez oso irisgarria Batere 

irisgarria 

HAUSKORTASUNAGATIK ESKU-HARTZE/SEINALAZTAPENERKO INTERESAGATIK 

Altua Ertaina Baxua Oso 
altua Altua Ertaina Baxua 

Oso 
baxua 
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EKINTZA UNITATEAN DAUDEN ONDARE-BALIABIDEAK
BALIABIDEEN IZAERA 

IZAERA 

NATURALA 

INGURUNE-INTERESEKOA  

GEOLOGIKOA 

KULTURALA 

ONDAREKOA 

ETNOLOGIKOA 

BIDEAK ETA IBILBIDEAK 

Flora autoktonoko eta intereseko habitatak: Harizti autoktonoko zuhaizti txikien 
presentzia eta baita larre mesofilo eta alitude txikiko sega gutxidun belardien gisako 
intereseko habitatak ere.  
Interes geologikoko puntuak: SANTIAGOMENDIKO JURASIKOA. Goikoetxe baserriaren 
inguruan kareharriak daude, baita Ermañako dolinaren eta Artola baserriaren inguruan 
ere, Pikoaga eta Buenavistatik pasatuaz, izan ere, bertan belardi eta laborantzek erdi-
estaltzen duten lapiaz bat dago. 
Kobak (leizeak): Maldaburu eta Santiagomendi  

IZAERA 

NATURALA 

INGURUNE-INTERESEKOA  

GEOLOGIKOA 

KULTURALA 

ONDAREKOA 

ETNOLOGIKOA 

BIDEAK ETA IBILBIDEAK 

Ondare historiko-arkitektonikoa: 
AITORTUTAKO MONUMENTU MULTZOAK: 
- Donejakue Bidea 
- Santiagomendiko ermita 
Ondare arkeologikoa 
ONDASUN KULTURALEN ERREGISTROAN IZENA EMANDAKO MULTZO MONUMENTAL 
KATEGORIA DUTEN GUNE ARKEOLOGIKOAK: 
- Txoritokietako estazio megalitikoa: Arreginea harrespila, Ermañaldeko harrespilak 
MULTZO MONUMENTALTZAT JOTZEKO PROPOSATUTAKO GUNE ARKEOLOGIKOAK: 
Santiagomendi 
USTEZ ARKEOLOGIKOTZAT JOTAKO GUNE ARKEOLOGIKOAK: 
- Alorre baserria 
- Bortaene baserria 
- Goikoetxea baserri eta karobia 
- Oiarbide baserria 
- Arraspiñe baserria 
Ondare ukiezina: Festak eta tradizioak 
- San Roke festak abuztuaren 16an 
- San Isidro eguna maiatzaren 15ean 
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NATURALA 

INGURUNE-INTERESEKOA  

GEOLOGIKOA 

KULTURALA 

ONDAREKOA 

ETNOLOGIKOA 

BIDEAK ETA IBILBIDEAK 

Santiagomendiko Sagardo Bidea: Santiagomendiko ibilbideak sagardoaren kultura 
ezagutu eta barneratzen laguntzen digu, eta horrek Euskal Herriko baserrientzat 
elikadura- eta ekonomia-oinarri izatea ekarri du Astigarragako inguru hauen bitartez, 
gertakari kultural eta ekonomiko horren adibide bikaina izan baitira. 
1. IBILBIDEA. Santiagomenditik izen breko ermitara arte. Ibilbidea bat dator zati
batzuetan Donejakue Bidearekin. (Astigarragako Udala). Plaza-etxetik pasatzen da, 
jatorrizko udaletxea. 
Atzean eta oso gertu, Iriarte (Antzane) baserriaren azpian, Zabala (Zabale) leinu-etxea, 
Goikoetxe leinu-etxea bere karobiarekin, Bortaenea baserria, Erdi Aroko fatxada 
mantentzen duena iparraldean, leiho konopialekin eta arku erdizirkularrarekin; Alorre 
baserria, berritua, arkudun sarbidea eta etxe-bizkarreko harrizko gurutzea mantentzen 
ditu; Santiagomendi gailurra; Santiagoko ermita; Iturrondo iturria, depositua, garbitegia, 
aska. 
2. IBILBIDEA: Murgia muinoaren oinarritik hasten da, ibarra eta Erregeen galtzada
menpean hartzen zituena eta beharbada antzinako herri eta gotorleku bat egondakoa. 
(Astigarragako Udala). Hein batean PEP-aren eremua hartzen du, ondorengo mugarriak, 
hain zuzen: Murgia muinoa; Galtzaur auzoa; Mendiola eta Borda baserriak; Usategieta 
baserria; Txoritokieta gotorlekua; Txoritokietako monolitoa: “Floreaga”, Benta,  Frantzilla 
baserriak; Manixene baserria; Aixiene baserria; Artola baserria; Arraspine baserria eta 
Santiagomendi auzoa. 

EKINTZARAKO UNITATEAREN PAISAIA-KALITATEAREN BALORAZIO OBJEKTIBOA 
KONTSERBAZIORAKO INTERESA ADIERAZGARRITASUNA BEREZITASUNA ESZENAREN KALITATEA 

Oso 
altua Altua Ertaina Baxua 

Oso 
baxua 

Oso 
altua Altua Ertaina Baxua 

Oso 
baxua 

Oso 
altua Altua Ertaina Baxua 

Oso 
baxua 

Oso 
altua Altua Ertaina Baxua 

Oso 
baxua 

EKINTZARAKO UNITATEAREN PAISAIAREN BALORAZIO SOZIALA

Oso 
altua Altua Ertaina Baxua 

Oso 
baxua 
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PAISAIAREN EKINTZARAKO UNITATEAK

UNITATEAREN IZENA 
ATXURROMENDI MURGIBASO LANDARBASO MENDIKO 

BASO-PAISAIA  

UNITATEAREN 
KODEA UP-02 

LURRALDE ENKOADRAKETA
FUNTZIO EREMUA: 
Donostialdea 

UDALERRIA: 
Astigarraga 

PEP-AREN EREMUA: 
Santiagomendi-Landarbaso 

UNITATEAREN IZENDAPENA ETA 
PAISAIAREN OSAGAIAK 

KODEA UNITATEA OSAGAIAK 

UP-01 
SANTIAGOMENDIKO 
LANDA-PAISAIA 

BASO 
AUTOKTONOAK 

BASO-SARTZEAK 

OTALUR 
ATLANTIKOA 

BESTE 
SASTRAKAK 

SEGA-BELARDIAK 
ETA BELARDIAK 

FRUTA-ARBOLAK 

BARATZA ETA 
MINTEGIAK 

UP-02 

ATXURROMENDI 
MURGIBASO 
LANDARBASO 
MENDIKO BASO-
PAISAIA 

LANDAKOAK 

BASO 
AUTOKTONOAK 

BASO-SARTZEAK 

BASOBERA 

UP-03 
SANTIAGOMENDIKO 
HIRIGUNEA 

LANDA-GUNE 
URBANIZATUA 

BASOKO 
AUTOKTONOA 

LANDAKOA: 
BELARDIAK ETA 
LABORANTZAK 

PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN EREMUAREN HEDAPENA 
PLANAREN EREMUA PAISAIA-UNITATEA PAISAIA-UNITATEAREN OSAGAIAK 

Santiagomendi-Landarbaso Altxurromendi Murgibaso 
Landarbaso mendiko baso-paisaia 

Baso autoktonoak (hariztia/baso 
mistoa): 131,28 Ha 
Baso-sartzeak:  

 Koniferoak: 33,13 Ha 
 Hostozabalak: 3,12 Ha 
 Eukaliptoa: 38,14 Ha 

Landakoa: 
 Belardiak: 15,11 Ha 
 Fruta-arbolak: 9,75 Ha 
 Monolaborantza intentsiboa: 

9,85 Ha 
Basobera (sastrakak): 16,45 Ha 
Ibaikoa/azaleko urak: 1 Ha 

Azalera Ha-tan: 547,30 Ha Azalera Ha-tan: 258,71 Ha 
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UNITATEA ETA PAISAIAREN OSAGAIAK 
PEP-aren eremuan paisaia-unitatearen kokapena 

 

Paisaiaren ekintzarako unitateetako osagaiak 
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PAISAIAREN EKINTZARAKO UNITATEAK
UNITATEAREN IZENA SANTIAGOMENDI HIRIGUNEKO PAISAIA UNITATEAREN 

KODEA UP-03 

LURRALDE ENKOADRAKETA
EREMU FUNTZIONALA: 
Donostialdea 

UDALERRIA: 
Astigarraga 

PEP-AREN EREMUA: 
Santiagomendi-Landarbaso 

UNITATEAREN IZENDAPENA ETA 
PAISAIAREN OSAGAIAK 

KODEA UNITATEA OSAGAIAK 

UP-01 
SANTIAGOMENDIKO 
LANDA-PAISAIA 

BASO 
AUTOKTONOAK 

BASO-SARTZEAK 

OTALUR 
ATLANTIKOA 

BESTE 
SASTRAKAK 

SEGA-BELARDIAK 
ETA BELARDIAK 

FRUTA-ARBOLAK 

BARATZAK ETA 
MINTEGIAK 

UP-02 

ATXURROMENDI 
MURGIBASO 
LANDARBASO 
MENDIKO BASO-
PAISAIA 

LANDAKOAK 

BASO 
AUTOKTONOAK 

BASO-SARTZEAK 

BASOBERA 

UP-03 
SANTIAGOMENDIKO 
HIRIGUNEA 

LANDA-GUNE 
URBANIZATUA 

BASOKO 
AUTOKTONOA 

LANDAKOA: 
BELARDIAK ETA 
LABORANTZAK 

PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN EREMUAREN HEDAPENA 
PLANAREN EREMUA PAISAIA-UNITATEA PAISAIA-UNITATEAREN OSAGAIAK 

Santiagomendi-Landarbaso Santiagomendiko hirigunea Baso autoktonoak (hariztia/baso 
mistoa): 2,52 Ha 
Landakoa: 

 Belardiak: 0,95 Ha 
 Fruta-arbolak: 1,12 Ha 
 Baratzeak: 1,10 Ha 

Urbanizatua: 2,82 Ha 

Azalera Ha-tan: 547,30 Ha Azalera Ha-tan: 8,5 Ha 
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UNITATEA ETA BERE OSAGAIAK 
PEP-aren eremuan paisaia-unitatearen kokapena 

Paisaiaren ekintzarako unitateetako osagaiak 
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PAISAIAREN EKINTZARAKO UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA 
Santiagomendiko hiri-osagaiak 

  

 
Santiagomendiko hirigunea (Santio) udalerriko auzo historikoetako ba da eta agian Astigarragako jatorrizko hirigunea. Baserri nukleo batek eta 
sakabanatutako hainbat baserrik osatzen dute. Bere okupazio forma ez da zehazki landakoa, ezta hirikoa ere. Sakabanatua izateak eta bere 
kokapenak, soilik hirikoa den ingurua ekialdean eta nekazaritza eta basoko lurzorua mendebalde eta hegoaldean, bide ematen dio inguruaren 
kontsolidazioari, bertako muga espazial, sozioekonomiko eta bizi estiloak izaera misto edo landa-hirikoa ematen baitio. 
 
Irudi horiek bereziki landakoak diren eraikin tradizionalen (baserriak) eta hiri izaera dutenen arteko konbinazioa erakusten digute. Santiagomendik 
hirigunean Plaza-etxe bezalako baserriak nabarmentzen dira, XVII. mendera arte udaletxea izan zena. Bestalde, auzo honetan daude herriko 
antzinako elizarenak ziren hormak, ia eraitsiak. Bide bera jarraituz, beti maldan gora eta Santiotik irtenaz, lehenengo desbideratzea aurkituko dugu, 
errepideak gorantz egiten duten artean. Bustita baserritik Arrozpide enea baserrira garamatzan bide bat hasten da, eta bertan agertzen dira 
dorretxea izan zenaren nabaritasunak. Zabale baserria ere azpimarratu behar da, bere egitura tradizionalagatik. 
 
Santiagomendiko hiri-landa inguruan paisaiaren elementu eraldatzaileak daude, esaterako, egoera txarrean dauden eraikinak, seinaleen ugaritasuna, 
gehiegizko linea elektriko eta telekomunikazioak, hondakinen pilaketagatik gune degradatuen presentzia, eta baita integratu gabeko eraikin berriak 
ere. Hurrengo orrialdean gatazka batzuen irudi adierazgarriak azaltzen dira. 
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Landa-osagaiak 

Santiagomendi auzoan nekazaritza-azalera txki batzuk daude, bai baratzeak eta baita fruta-arbolak ere (sagarrondoak). Azalera horiek unitateari 
landa-izaera ematen diete, Santiagomendiko jatorrizko hiriguneko bizimoduari loturiko paisaia- eta kultura-balioa duten elementu izanik. 
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PAISAIAREN EKINTZARAKO UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA

Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalak 

Litologikoak: 
Santiagomendik kareharriz eta kolore gris eta beltzezko dolomiaz osaturiko mendi-bizkarren erliebea da. Dolomia horiek arrail itxurakoak dira eta 
goiko zatian barne-laminazioak dituzte. Sailaren goiko zatia, erliebearen bukaera, nodulu burdintsuak eta piritazko kristal batzuk dituzten kareharriz 
eta margokaliza gris urdinxkaz osatua dago.   
Ikuspuntu hidrologiko eta hidrogeologikotik unitatearen azalera guztia, iparraldeko hegala izan ezik Liasen litologia karbonatatuan integratuta dago, 
eta horiek gai dira lurrazpiko uren kutsadura prozesuekiko oso kalteberak diren formazio hidrikoak izateko. Gune karbonatatuak kareharriz osatuak 
daude. Nahiz eta fenomeno karstikoen ugaritasunagatik (lapiazak, dolinak, isurbideak, simak eta haitzuloak) iragazgaitz gisa jotzen diren, barneratze 
hidrikoari egiten diote mesede. Unitate honetan sakoneran drainatutako ura Goiko Iturrin gabetzen dira gehienbat, baina iristen dira iturri 
txikiagoetara ere.  

Morfologikoak: 
Paisaia-unitateak maldako morfologia du, Santiagomendi gailurrerako igoeran kokatzen delako. Malda handien eta irisgarritasun zaileko 
morfologia hau gatazka garrantzitsua da unitatean. Ondoren aurkezten dira unitatearen zeharkako eta luzetarako profil topografikoak. Horietan 
malda faktorearen eragina egiazta daiteke. 

Floristikoak: 
Paisaia-unitatea gehienbat bere hiri eta landa-gunearen osaketagatik bereizten da, intereseko formazio floristiko gutxi dituena. Nekazaritza-
ustiapenerako erabiltzen dira topografiak hala utzitako lursailak. Ondorengo komunitate floristikoak aurki daitezke: 
Laborantzak: Laborantzek lursail txikiak hartzen dituzte, eta horietan bazka-erremolatxak eta bazka-arbiak hazten dira, baita eguneroko 
kontsumorako lekale eta barazkiak ere. Giza-kontsumorako diren beste espezie batzuk ere hazten dira: porruak, bainak, tomateak, letxugak eta abar. 
Fruta-laborantzei dagokienez, sagarrondo plantazioren bat dago. 
Ingurune hauetan espezie kopuru handia aurkitu dezakegu, baina ureztaketak, ongarriketa motak eta herbiziden erabilerak bere osaera alda dezake. 
Ohikoak diren landareak dira: Oxalis latifolia, Stellaria media, Veronica persica, Senecio vulgaris, Capsella rubella, Euphorbia helioscopia, 
Chenopodium album, Amaranthus lividus subsp. ascendens, A.retroflexus, A. hybridus, Calystegia sepium, Plygonum persicaria, Mercurialis annua, 
Cardamine hirsuta, eta abar. 
Belardiak: Baserrietatik gertu kokatutakoetan goiz hasten dira belarra mozten bazka freskorako, ez da uda iritsi arte ontzen. Normalena gutxienez 
bi mozketa egitea da, eta ohikoa da belardi onetan hiru edo gehiago egitea.  
Belarra, behin moztu denean, belardian banatzen da eta iraultzen da eguzkipean lehor dadin. Horrela lorturiko belar ondua baserrira eramaten da 
negurako gordetzeko. Neguan belardiak simaurtzen dira ganaduaren “etzauntzarekin”, nahiz eta gaur egun ongarri mineralak simaurra ordezkatzen 
duten. Ohiko praktika da aldizka belar ondua ahitzean geratzen diren haziekin berrerainketa bat egitea. 
Osatzen dituzten landareak, gehienbat hemikriptofitoak dira, azkar hazten dira urtearen zati handi batean biomasa kantitate handia sortuz. Honako 
espeziak aurki daitezke: Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa pratensis y Dactylis glomerata entre las 
gramíneas. Taraxacum gr. praestans-officinale, Crepis vesicaria subsp. haenseleri y Bellis perennis entre las compuestas. Leguminosas como Trifolium 
pratense, T. repens, T. dubium, Lotus corniculatus y otras. Además: Plantago lanceolata, Linum bienne, Ranunculus acris, eta abar. 
Gero eta gutxiago dira larre hauetako belarra behar duten baserriak, ganaduaren etxolak murriztearen ondorioz. Horregatik, argia da mota honetako 
formazioak galtzearen joera, izan ere, Pteridium aquilinum iralekuek edo lahardiek kolonizatzen batituzte.  
Baso mistoko baso-formazio autoktonoak: Sakabanatutako zuhaiztia, zuhaizti txikiak eta lursailak banatzen dituzten zuhaixkak nagusiki landakoa 
den paisaia honi aniztasuna eta kalitatea gehitzen dioten elementuak dira. 

Faunistikoak:  
Unitateak, nagusiki antropikoa bada ere, komunitate faunistiko interesgarria izan dezake. Mota honetako habitatetan bizi diren espezierik 
nabarmenen artean narrasti batzuek presentzia azpimarra dezakegu, esaterako, sugandila iberiarra (Podarcis hispanica) eta horma-sugandila 
(Podarcis muralis), hainbat hegazti espezie, adibidez, pagausoa (Columba palumbus), hontz zuria (Tyto alba), sorbeltz arrunta (Apus apus), enara 
arrunta (Hirundo rustica), enara azpizuria (Delichon urbica), buztanikara zuria (Motacilla alba), zozo arrunta (Turdus merula) eta hormatxoria (Passer 
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domesticus) eta ugaztunen artean betiko espezieak aurki ditzakegu, hala nola, arratoi beltza, arratoi arrunta (Rattus norvergicus), etxe-sagua (Mus 
musculus) eta erbinudea (Mustela nivalis). 

Paisaiaren sintesia 
Santiagomendiko hirigunea (Santio) udalerriko auzo historikoetako ba da eta agian Astigarragako jatorrizko hirigunea. Baserri nukleo batek eta 
sakabanatutako hainbat baserrik osatzen dute. Bere okupazio forma ez da zehazki landakoa, ezta hirikoa ere. Sakabanatua izateak eta bere 
kokapenak, soilik hirikoa den ingurua ekialdean eta nekazaritza eta basoko lurzorua mendebalde eta hegoaldean, bide ematen dio inguruaren 
kontsolidazioari, bertako muga espazial, sozioekonomiko eta bizi estiloak izaera misto edo landa-hirikoa ematen baitio. 
Bere paisaia-ezaugarririk nabarmenena baserrien eta etxebizitzen presentzia da, nukleo txiki bat osatuz, eraikin batzuk ondare-balioarekin eta 
besteak nagusiki hirikoak. Etxe eta baserrien nukleo txiki honetan baratze txiki eta fruta-arbolekin (sagarrondoak) bizi dira, landa-ekonomia 
tradizional baten ezaugarri, eta Santiagomendiko nukleoari balioa gehitzen diotenak.  

Unitatearen garrantzia 
Santiagomendi auzoa herriaren erdialdetik 2,5 km-ra kokatzen da, eta izen bereko mendirako igoeran, Astigarraga eta Urumearen Ibarra mendean 
hartuz. Udalerriko auzo historikoetako bat da eta agian Astigarragako jatorrizko hirigunea. Baserri-nukleo batez eta Santiagomendin zehar 
sakabanatutako hainbat baserriz osaturik dago. 
Paisaia-irizpiderik gabeko planifikazioarengatik, hiri-landa interfaz honetan hainbat gatazka ikus daitezke, esate baterako, seinaleen ugaritasuna, 
banaketa elektrikoko sareak, edota landa-inguruarekin bat ez datozen eraikuntzen presentzia. 
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN EBOLUZIO-DINAMIKA

Aireko fotografia 1954 

Aireko fotografia 1983 

Ortoargazkia 2001 
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Ortoargazkia 2015 

Santiagomendi nukleoko paisaiaren eboluzioak erakusten du ez duela aldaketa garrantzitsurik izan XX. menderen bukaerara arte. Astigarragaren 
hazkundea nabarmenagoa den heinean, Santiagomendiko nukleo txikiko bi kale nagusiak eta plaza etxe txikiez ordezkatzen hasten direla ikusten da, 
bere tamaina nabarmenki handituz eta egun ezagutzen dugun hiri-landa nukleoa osatuz. 
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PAISAIA-UNITATEAREN PAISAIA-IKUSGAITASUNA
Santiagomendiko ermitatik 

Arrosaz markatu dira Santiagomendiko ermitatik 
ikusgai diren guneak (horiz eta gezi batekin ermitaren 
kokalekua) ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da 
bere jendetzarengatik eta aukeratutako eremuan 
duen garrantziagatik. Ermita da Santiagomendi 
mendiko gune adierazgarria, kostako Donejakue 
Bidean derrigorrezko igarobidea, eta Astigarragako 
eta inguruetako herritarrek asko bisitatzen duten 
gunea. 

Egiazta daiteke, nahiz eta ekintzarako planaren 
eremuan puntu honek duen ikusgaitasuna izan, 
unitatea ez dagoela ikusgai.  

Atxurromendi mentiko tontorretik 

Arrosaz markatu dira Atxurromendi mendiko 
gailurretik ikusgai diren guneak (horiz eta gezi batekin 
ermitaren kokalekua) ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da 
bere behatoki kokapenagatik eta eremuaren 
hegoaldeko punturik altuena izateagatik mendizaleen 
ibilbidea izateagatik eta bere irisgarritasunagatik.  

Unitatearen ikusgaitasun ez da garrantzitsua puntu 
honetan. 

Inguruan seinalatutako ibilbide ezberdinetatik 

Arrosaz markatu dira Udalak eta Sagardoetxeak 
diseinatutako ibilbideetatik ikusgai diren guneak 
ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da 
Santiagomendi inguruko bere ibilbide tematiko eta 
bisualaren identitatearengatik eta bere mendizale, 
turista eta herritarren zirkulazioagatik. 

Unitatearen ikusgaitasuna garrantzitsua da ibilbide 
hauetatik. Santiagomendiko bisitarako eginiko 
ibilbideetatik ikusgaitasun handia duen paisaia-
unitatea da. 
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EKINTZARAKO UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO GLOBALA
GARRANTZI MAILAGATIK INTERES MOTAGATIK 

Paisaiarena Naturala/Kulturala Aisia/Gozamena Sozioekonomikoa Tokikoa Eskualdekoa Nazionala/Internazionala 

IRISGARRITASUNAGATIK EGOERAGATIK 

Ona Ertaina Txarra Oso irisgarria 
Irisgarria Ez oso irisgarria 

Batere 
irisgarria 

HAUSKORTASUNAGATIK ESKU-HARTZE/SEINALAZTAPENERKO INTERESAGATIK 

Altua Ertaina Baxua Oso 
altua Altua Ertaina Baxua 

Oso 
baxua 

EKINTZA UNITATEAN DAUDEN ONDARE-BALIABIDEAK
BALIABIDEEN IZAERA 

IZAERA 

NATURALA 

INGURUNE-INTERESEKOA 

GEOLOGIKOA 

KULTURALA 

ONDAREKOA 

ETNOLOGIKOA 

BIDEAK ETA IBILBIDEAK 

Ondare historiko arkitektonikoa: 
- Zabale baserria 
- Iriarte baserria 
Ondare ukiezina: Festak eta tradizioak 
- San Roke festak abuztuaren 16an 
- San Isidro eguna maiatzaren 15ean 

NATURALA 

INGURUNE-INTERESEKOA 

GEOLOGIKOA 

KULTURALA 

ONDAREKOA 

ETNOLOGIKOA 

BIDEAK ETA IBILBIDEAK 

Santiagomendiko Sagardo Bidea: Santiagomendiko ibilbideak sagardoaren kultura 
ezagutu eta barneratzen laguntzen digu, eta horrek Euskal Herriko baserrientzat 
elikadura- eta ekonomia-oinarri izatea ekarri du Astigarragako inguru hauen bitartez, 
gertakari kultural eta ekonomiko horren adibide bikaina izan baitira. 
1. IBILBIDEA. Santiagomenditik izen breko ermitara arte. Ibilbidea bat dator zati
batzuetan Donejakue Bidearekin. (Astigarragako Udala). Plaza-etxetik pasatzen da, 
jatorrizko udaletxea. 
Atzean eta oso gertu, Iriarte (Antzane) baserriaren azpian, Zabala (Zabale) leinu-etxea, 
Goikoetxe leinu-etxea bere karobiarekin, Bortaenea baserria, Erdi Aroko fatxada 
mantentzen duena iparraldean, leiho konopialekin eta arku erdizirkularrarekin; Alorre 
baserria, berritua, arkudun sarbidea eta etxe-bizkarreko harrizko gurutzea mantentzen 
ditu; Santiagomendi gailurra; Santiagoko ermita; Iturrondo iturria, depositua, garbitegia, 
aska. 
2. IBILBIDEA: Murgia muinoaren oinarritik hasten da, ibarra eta Erregeen galtzada
menpean hartzen zituena eta beharbada antzinako herri eta gotorleku bat egondakoa. 
(Astigarragako Udala). Hein batean PEP-aren eremua hartzen du, ondorengo mugarriak, 
hain zuzen: Murgia muinoa; Galtzaur auzoa; Mendiola eta Borda baserriak; Usategieta 
baserria; Txoritokieta gotorlekua; Txoritokietako monolitoa: “Floreaga”, Benta,  Frantzilla 
baserriak; Manixene baserria; Aixiene baserria; Artola baserria; Arraspine baserria eta 
Santiagomendi auzoa. 
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EKINTZARAKO UNITATEAREN PAISAIA-KALITATEAREN BALORAZIO OBJEKTIBOA
KONTSERBAZIORAKO INTERESA ADIERAZGARRITASUNA BEREZITASUNA ESZENAREN KALITATEA 

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 

EKINTZARAKO UNITATEAREN PAISAIAREN BALORAZIO SOZIALA

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 
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PAISAIAREN EKINTZARAKO UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA 
Murgibaso perspektiba 

Goiko irudietan paisaia-unitatearen perspektiba ezberdinak ikus daitezke, eta bertan agerian jartzen da Murgibasoren mendiko baso izaera. Paisaia 
oihantsua da eta baso mistoko formazio autoktonoak tartekatzen dira koniferen baso-sartze handiekin eta eukalipto baso-sartzeen presentzia 
nabariarekin. Erliebe muinotsuak eta Murgibasoko zati handi bateko azalera estaltzen duen baso-masa handiak, unitate honi paisaia-balio handia 
ematen dio. Murgibasoren ingurua Astigarragako herritarrentzat guneri ezezagunetakoa da, duen sarbide zailagatik eta nagusiki pribatua den lursaila 
izateagatik. 

Baso-sartzeen baso-paisaia 

Koniferoen baso-sartzeek itxura homogeneoa izan ohi dute adin berberekoak izaten direlako, ilaretan lerrokatuak. Homogeneotasuna txikiagotu 
daiteke okerrune topografikoagatik, eta horrek mota honetako paisaien berezko erregulartasunari bestelako itxura ematen dio. Bere kolore berde 
ilun eta beltza beti nabarmentzen da inguruko ladarediatik. Sortzen duten paisaiaren fragmentazioa edozein mendi-hegaletatik dago ikusgai. 
Koniferoen adaburu puntazorrotzek ehundura lodia zehazten dute. Baso-sartzeetan gehien erabili den espeziea intsinis pinua da (Pinus radiata), 
Santiagomendi ingruan hedadura handia hartzen duena. Hala ere, Atxurro mendiaren hegoaldeko magalean, esaterako, larizio pinuarekin (Larix 
kaempferi) nahasten da . 
Eukaliptoen baso-sartzeek paisaia-unitateko azalera handia hartzen dute, horrela altuera handiko baso-paisaia peremnifolioa sortuz. Gaztaroan 
tonalitate gris urdinxken baso-paisaia sortzen du, eta bere ilunagoak garapen handiagoko fasean. Beren altueragatik oso ikusgai daude altuera 
gutxiago duten baso-formazio autoktono eta baso mistoen gainetik.  
Baso-sartzen hauek, Murgibasoren kasuan sarbide zaila duen ingurua izaterakoan, ez daude oso ikusgai, izan ere, distantzia batera soilik ikus daitezke, 
edota lursailaren mugetatik. 
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Landarbaso baso-osagai autoktonoak 

Murgibasoko hariztien baso autoktonoen edo hostozabalen baso mistoen lursail zabalek kalitate altuko paisaiak sortzen dituzte, bai duten 
aniztasunagatik eta baita populazioak paisaia hauei emandako balorazioagatik ere. Gunearen helezintasunak eta pribatutasunak Astigarragako 
herritar gehienentzat ezezagunak dira baso natural hauek, eta horrexegatik da Ekintzarako Plan honen helburua horiek baloratu eta zabaltzea. Bere 
itxurarik nabarmenena adaburu borobilen tapiz lodi batena da, malda ertain edo handiko hegaletan eta ibar handietan, ehundura pikorduna 
dutelarik. Urtaroko aldaketa nabarmena da, udaberri eta udako berde deigarritik udazkeneko arre-hori kolore zoragarrietaraino.  

Epele/Landarbasoko ubidearen inguruak, paisaia- eta natura-ikuspungutik balio ukaezina du bere kontserbazio egoera bikainagatik eta gizakien 
intrusiorik eta espazio antropizaturik ez dagoelako. Epele edo Landarbaso ibaia kontserbazio egoerarik onena duen Urumearen ibaiadarra da. Uren 
kalitate onagatik nabarmentzen da eta baita erriberako landarediagatik ere, nagusiki haltzak, lizarrak eta haritzak dituen ondo kontserbatutako 
oihanpe bat sortzen baitu. Gainera, ibilguan pilatutako egur hilak mesede egiten dio ibaiaren heterogeneotasunari, ibaiaren ekosisteman bizi den 
lurreko eta uretako fauna mantentzeko habitat aproposa sortuz. 
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Ibai eta putzuen ur-paisaia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unitatearen barrualdean ezkutaturik urari loturiko paisaiak aurki ditzakegu, baita ibaiak (Landarbaso ubidea) eta baita intereseko flora eta anfibioen 
fauna duten putzu txikiak ere, paisaia-interes erakargarri direnak. Landarbasoko ubideko eta bere inguru naturaleko uren egoera onak (erriberako 
habitat oparoen presentziak) eta intrusio bisual eta alterazio antropikoen gabeziak kalitate altuko paisaia osatzen dute. Putzuak, jatorri antropikoa 
dutenak, naturalizatuta daude eta ingurune- eta paisaia-interes altuko guneak sortzen dituzte.  
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PAISAIAREN EKINTZARAKO UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA

Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalak 

Litologikoak: 
Santiagomendik kareharriz eta kolore gris eta beltzezko dolomiaz osaturiko mendi-bizkarren erliebea da. Dolomia horiek arrail itxurakoak dira eta 
goiko zatian barne-laminazioak dituzte. Sailaren goiko zatia, erliebearen bukaera, nodulu burdintsuak eta piritazko kristal batzuk dituzten kareharriz 
eta margokaliza gris urdinxkaz osatua dago.   

Morfologikoak: 
Erliebeak sekulako eragina du paisaiaren pertzepzioan. Osagai horrek oinarri bat sortzen du eta bere baitan garatzen dira gainontzeko osagaiak. 
Gainera, bertan gertatzen diren prozesu gehienak baldintzatzen ditu, eta horegatik da ezinbestekoa paisaiaren funtzionamendua ulertzeko. 
Topografiak honako ekintzetan du eragina: alde batetik, behatzailearen posizio ezberdinen arabera ikuspegi desberdinak izateko aukeran, eta 
bestetik, jarduerak ezkutatzeko edo nabarmentzeko aukeran eta harreman espazialetan. Planaren eremuaren kasuan, malda handienak dauden 
guneetan, behatzailearen lekualdaketa txiki batek aldaketa nabariak suposatuko ditu paisaiaren pertzepzioaren zabaltasun eta loturiko prozesuekin. 
Paisaia-unitateak morfologia muinotsua du, Atxurromendi, Artolaborda eta Guardiako gaina gailurretako mendi-hegaletan malda nabarmenekin, eta 
ubide txikiek osaturiko ibarrekin. Atxurromendi-Larrañalde katetik Landarbaso ubideak sorturiko ibar txiki batera jeisten da. Morfologia bera da 
habitat ezberdinei eta garatu diren lurraldeko erabilera tradizionalei loturiko unitatearen osagai ezberdinak baldintzatzen dituena.  
Hostozabalen baso mistoak eta harizti azidofiloak malda handien hegaletan eta ibar estuetan kokatzen dira. Inguru honen kasuan formazio horiek 
Murgibaso eta Atxurromendiko mendi-hegalak eta muinoak hartzen dituzte. Leku muinotsuek, malda handiek eta Landarbaso ubidera isurtzen diren 
erreka eta errekastoek paisaia muinotarraren morfologia zehazten dute.  

Floristikoak: 
Paisaia-unitate hau gehienbat bere baso-izaeragatik bereizten da, baso autoktono eta baso-sartzeengatik ere (gehienbat eukaliptoak) eta baita 
basobera gune eta topografiak laguntzen duen nekazaritza-lursailen batek ere. Ondorengo paisaiaren osagaiak bereizten dira: 

Harizti azidofiloa eta hostozabalen baso mistoa: Baso misto 
autoktonoak espezie askoko baso-komunitatea osatzen du, bizi den 
lurren isla (elementu fin eta elikagai ugaridunak), kareharrien, flischen 
edo depositu berrien gainean garatuak, leku lauetan. Lekuko 
nekazaritza eta larreentzat sostegu izan diren lurrak. Baso hauen 
mozketak sasitza garatzera darama. Hariztiek kantauri isurialdeko ibar 
eta mendi-hegalak hartzen dituzte. Baso hauek lur sakon eta 
emankorretan kokatzen dira, eta horrek flora ugaria eta askotarikoa 
izatea dakar, bai basoan eta baita degradazio etapetan ere. Gero eta 
helduagoa izan basoa, haritzak estaldura gehiago hartuko du, baina 
orokorrean zuhaitz- eta zuhaixka-geruza espezieanitza du: haritzak, 
astigarrak, lizarrak, gaztainondoak, hurritzak, elorri zuriak, elorri 
beltzak, zuhandorrak, laharrak…  
Zuhaitz-gerutza nagusiki haritzek osatua da, agian gaztainondoz edo 
hosozabal hostoerorkorrekin batera. Haritzen adaburuek argia sartzen 
uzten dute, horrela azpiko geruzetako landare askori bizia emanez. 
Txilar ezberdinetako sasiak askotan daude presente, eta hariztirik 
lehorrenetan daude gehien. Bestalde laharrek, Rubus spp., nahiago 
izaten dituzte lur freskoagoak, entresaka berrien lekuetan. Belar-geruza antzeko ezaugarriak dituzten beste basoetan ohikoak diren landare 
azidofiloen multzo batek osatzen du. Hostozabalen baso honen ordezkapeneko lehen fasea orla formazio bat da zuhaixka-landare altuek osatua, eta 
horien artean honakoak aurki ditzakegu: Frangula alnus, Salix atrocinerea, Salix caprea, Pyrus cordata, Crataegus monogyna. Orla formazio hori 
basoaren gaztarora iritsi aurreko fasea da, eta ia urkiak bakarrik daude. Hurrengo fasea osatzen duten sastrakak Daboecio cantabricae - Ulicetum 
gallii elkartekoak dira, txilardi-otadi izena hartuaz. Txilardi honetan maiz sortzen dira suteak gramineo asko dituzten faziesei mesede egite aldera. 
Horietan larre izateko balio gutxi duten zelaia sortzen duten espeziek izaten dira nagusi.  

Haltzadi kantauriarrak; galeria-basoak: Haltzadiak zoru alubialetan hazten dira, 
hezetasun handiagatik bereizten diren ibai eta ubideen ertzetan. Kantauriar isurialdeko 
ibai eta erreka ertzetako landaredia gehienbat haltzek osatzen dute, nahiz eta neurri 
txikiagoan lizarrak, haritzak, sahatsak, hurritzak, aihenzuriak eta atxaparrak ere 
badauden ere. Heldutzen denean baso itzaltsu eta hezea da, garoa nagusi izanik. 
Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae elkarte fitosoziologikoaren parte da. Haltza, 
Alnus glutinosa, da nagusi komunitatean. Beti hezeak diren lurzoruak behar dituzten 
espezieak ere badaude bertan, alboan duen basoko, hau da, harizti lizardiarekin batera, 
landaredia oparoa osatzen dute. Ur-ibildu etengabe edo ia etengabeetan eta ibar 
estuetako emari gutxiko ur-lasterretan dira ohikoa.  
Landarbaso ubidearen kasuan haltz formazioak aurki daitezke urarekin lotura duten 
espezieekin batera. Geratutako ur-ibildua izanik, ez dago baldintza egokirik 
haltzadietakoak bakarrik diren landareak hazteko, eta horregatik landareak baso 
eutrofikoetan egon ohi direnei gehitzen zaizkie. Belar-geruza askotarikoa dute. 
Zuhaixka ohikoen artean ondorengoak aurki daitezke: Corylus avellana, Salix atrocinerea, Cornus sanguínea, Frangula alnus. Huntzezko lianak eta 
apomahatsak (Tamus communis) ere ohikoak dira. 
Haltzen galería-basoek duten balio eta natura-interesa handia da dudarik gabe, bai bere floraren joritasunagatik eta baita uholde handietan duten 
funtzio indargetzaileagatik ere. 
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Uretako landaretza: Unitateko ur motelen eta putzu txikien inguru akuatikoetan bertako espezie floristikoak hazten dira, ur gaineko errotu gabeko 
landareak edo ur azpiko edo ur gaineko errotutako landareak, kasu. Hidrofitoen komunitateak ez dira ohikoak. Ur motelen guneetan Potamogeton 
sp gisako landareak dira nabarmenak. Ibai eta putzuen ertzetako lokatzetan errotzen diren lezkadi eta gramineo formazioak ere aurki daitezke bertan. 
Lurretan putzu gutxiago daudenean, karizeen komunitate belarkarak ager daitezke, gune akuatikoen kanpoko zatia okupatzen dutenak.  

Baso-sartzeak: 
- Hostozabal deziduak: Espezie nagusia Eukaliptoa da (Eucalyptus globulus). 50 metroko altuerara iris daitekeen zuhaitz hostoiraunkorra, 

luzetarako tiretan askatzen den ritidoma batekin. Bi motatako hostoak ditu: landare gazteetan aurkakoak dira, obalak eta eseriak; bestalde, 
hazitako zuhaitzetan aldizkakoak dira, gutxi gorabehera larrukarak, igitai formako (faltziforme) orri asimetrikoarekin, peziolatuak eta 
dilindariak (itzal gutxiko zuhaitza). Batak zein besteak mesofiloko glandula jariatzaile nabarmenak dituzte, zeharrargian puntu argiago gisa 
ikusgai daudenak. Loreak, goiko adarretako galtzarbeetan bakartiak direnak, handiak dira, tetrameroak, kaliza eta korola fusionatuekin 
zurezko estalki bat (operkulua) osatuz. Loraketan erortzen da, kolore krematsu argizko harizpiun lorezil kopuru handi bat ikusgai utziz. 
Espezie baarreko basoak sortzen dituzte, bioaniztasun gutxikoak.   
Era berean, pagoen plantazio txiki bat aurkitzen da, autoktonoa, baita Quercus rubra eta Platanus hybrida-ren plantazio batzuk ere.  
Horiek guztiek baso autoktonoetako zuhaitzak ordezkatzen dituzte, eta beraz, beren habitat naturala murrizten dute. 

- Koniferoak: Koniferoen espezieak baso-sartzeetan gehien erabiltzen diren espezieak dira. Beren hazte azkarrarengatik, paisaian nagusitzen 
den espeziea da. Gehien ezagutzen den espeziea Pinus radiata da, intsignis pinua ere deitua. Koniferoen baso-sartzeak zuhaitz-formazio 
homogeneoak dira, orokorrean espeziebakarrak. Lurzoru azidoetan kokatutako pinudietan iratze arruntak, Pteridium aquilinum, geruza lodi 
bat osatzen du askotan. Lurzoru eutrofikoago eta freskoagoetan, Rubus sp, oihanpea inbaditu dezake. Adin bateko pinudietan normalean 
haritzen, gaztainondoen eta jatorrizko beste zuhaitz batzuen kimuak ikus daitezke, basoen errekuperazioaren adierazgarri. Laritzen 
plantazioek graminiek menderatutako belar-geruza bat dute, ganaduak aprobetxatzen duen larrea sortuz. 

Basobera/Sastrakak: 
- Lahardiak: Lahardiak gizkiak aldatutako guneetan agertzen dira, baso-, sastraka- edo belardi-ertzetan edo zuhaixka-formako hesiak sortzen. 

Lahardiak basoen ordezkapenetako etapak dira, batez ere pagadiarenak. Behin belardiak abandonatu direnean edo abeltzaintza baxua 
denean, laharrek indarra hartu eta gune horiek estaltzen dituzte, eta horrela landaredi potentzialari ematen diote bide.  Honakoak dira 
lahardietako ohiko espezieak: Rubus ulmifolius (lahardi kaltzikola), Rubus gr. glandulosus (lahardi azidofiloa), Prunus spinosa, Rosa spp., 
Crataegus monogyna, Salix atrocinerea… Balio ekologiko handia duten habitatak dira, izan ere, zuhaitz asko hartzen dituzte (haritzak, 
astigarrak, lizarrak...) beren gaztaroko etapan, eta landare-espezie eta animalia aniztasun handia dute, hegaztien kasuan adibidez. 

- Txilardia/otadia/iralekua: Kantauri isurialdeko sastrakarik ugarienak dira, eta harizti azidofiloaren landaredi-sareko berezkoak. Komunitate 
hau Europa Atlantikoko landaredi-motarik puru eta adierazgarriena da. Bere osaketan erikazia kopuru altuak hartzen du parte, esaterako, 
Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Erica vagans, lekadun arantzadun batzuk (oteak), adibidez, Ulex europaeus eta Ulex 
gallii, bai eta Agrostis curtisii, Avenella flexuosa, Avenula sulcata, Lithodora prostrata, Pteridium aquilinum, Pseudarrhenatherum longifolium, 
eta abarren antzeko landareak. Hidromorfia fenomenodun urzoru buztintsuetan Erica ciliaris-dun (Ulici gallii-Ericetum ciliaris) eta Molinia 
caerulea askodun txilardiak hazten dira, baita  Serratula tinctoria subsp. seoanei eta Cirsium filipendulum-en gisako beste espezie hezezaleak 
ere. Txilardi-otadiak zeharka zabaldu ditu gizakiak bazka daitezkeen eta gehienbat abere-balioa duten baso eta zuhaixken landaredia 
adatzeko sua erabiliz. 
Ulex europaeus otadia Ulex sp. nagusi den txilardi atlantikoarekin loturiko landaredi-unitatea da, baina degradatuago dago eta espezie 
gutxiago hazten dira bertan. Txilarrarekin alderaturik otearen nagusitasunak lurzoru sakonagoak eta ez horren oligotrofoak adierazten ditu. 
Ulex sp. nagusi den txilardi atlantikoak. Zuhaixka formako formazio lodiak dira, altuera ertainkoak eta Ulex europaeus otea eta Pteridium 
aquilinum garoa dira nagusi. 
Gizakiaren eskuartzea nabaria ez den leku askotan larreak, belardiak eta iralekuak galtzen ari dira, eta oteak kolonizatzen. Eskuartze hori 
lehenago eten zen lekuetan otadiak belar-komunitate guztiak estali ditu, eta otearen sastraka lodiak ditugu. Naturalki agertzen diren 
landarediaren segidarekin jarraituz, otadiak lekuko basoengatik aldatzen dira (hariztiak eta ameztiak). Horrela belardien, sastraken eta baso 
gazteen nahasturiko komunitate-mosaikoa aurki dezakegu baso autoktonoa suntsitu zen lekuan eta egun giza-presioa horren handia ez 
denean. Basoen ordezkapen habitat bat bada ere, otea nagusi den txilardi hauek 92/43/CEE Zuzendaritzako I. Eranskinean daude 4030 
kodearekin; Europako txilard lehorrak.  

Faunistikoak: 
Hostozabal autoktonoen basoek  anfibioentzat baldintza egokiak dituzte, beren ezaugarri termiko eta hezetasunari esker. Arrabio arrunta (Arrabioa; 
gehienbat pagadietan) eta baso-igel gorria dira anfibiorik ohikoenak, baita uhandre palmatua (Lissotriton helveticus), txantxikua (Alytes obstetricans) 
eta apo arrunta (Bufo bufo). 
Basoko azpiko kapetara iristen den intsolazio urriak narrasti gutxi egotea dakar, izan ere, ez baitute eguzki nahikoa beren gorputzak berotzeko eta 
gainera beren elikadurarako ornogabe gutxi dago. 

Hala ere, zenbait narrasti aurki ditzakegu eta horien artean Eskulapioren sugea (Lissotriton helveticus) da ohikoena, nahiz eta beste habitat batzuetan 
ohikoak diren espezieak ere badauden, esaterako, suge berde-horia (Hierophis viridiflavus), suge gorbataduna (Natrix natrix) seoeane sugegorria 
(Vipera seoanei), zirauna (Anguis fragilis), musker berdea (Lacerta viridis), horma sugandila (Podarcis muralis) eta sugandila bizierrulea (Lacerta 
vivípara). 
Hegazti-espezierik ohikoenak honakoak dira besteak beste: amilotx urdina (Parus caeruleus), garrapoa (Sitta europaea), gerri-txori arrunta (Certhia 
brachydactyla), txepetxa (Troglodytes troglodytes) eta eskinosoa (Garrulus glandarius). 
Berez basokoak diren beste hainbat espezie ere ikus edo entzun daitezke, adbidez, okil handia (Dendrocopos major), okil txikia (Dendrocopos minor) 
lepitxulia (Jynx torquilla), okil berdea (Picus viridis) zepelatz arrunta (Buteo buteo), oilagorra (Scolopax rusticola), kukua (Cuculus canorus; landaredia 
ugariko guneetan), zepelatz liztorjalea (Pernis apivorus), urubia (Strix aluco), txantxangorria (Erithacus rubecula; oihanpea), buztangorri argia 
(Phoenichrurus ochrurus; gune irekietan), birigarro arrunta (Turdus philomelos), garraztarroa (Turdus viscivorus; ertzetan), kaskabeltz txikia (Parus 
palustris) eta arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) besteak beste. 
Gehien dauden ugaztunak honakoak dira: muxar grisa (Glis glis), lursagu gorria (Clethrionomys glareolus), basasagua (Apodemus sylvaticus) y 
Milleteko satitsua (Sorex coronatus), katajineta (Genetta genetta). Urtxintxak (Scirus vulgaris) ere ager daitezke, egunez ikusgai egoten direnak, eta 
baita azeria ere (Vulpes vulpes). 
Aurki daitezkeen anbifioen artean honakoak dira nabarmenenak: ur-igel arrunta (Rana perezi), baso-igel gorria (Rana temporaria), txantxikua (Alytes 
obstetricans) eta uhandre pamatua (Triturus helveticus). 
Nagusi den narrastia suge gorbataduna da (Natrix natrix). 
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Bertako anatidoen artean basahatea (Anas platyrhynchos) aurki dezakegu, askotan negutean eta ugalketa garaian errazago aurkitzen da. Uroilo 
arrunta (Gallinago chloropus) gizatiartatutako guneetan aurki daiteke, bashatearekin batera, uraren kalitatea kontutan hartu gabe (Bea, 1998). 
Koartza hauskara (Ardea cinerea) ere aurki daiteke eta baita antxeta mokogorria ere (Larus ridibundus), eta noizean behin, ubarroi handia 
(Phalacrocórax carbo) eta kaio hankahoriarekin batera (Larus cachinnans) behaketa-gunearen gainetik egiten dute hehan. Beste espezie bat Kuliska 
txikia da (Actitis hypoluecos). Honakoak ere aurki daitezke: buztanikarak (Motacilla sp.), txantxangorria (Erithacus rubecula), txepetxa (Troglodytes 
troglodytes), birigarro arrunta (Turdus philomelos), zozo arrunta (Turdus merula), errekatxindorra (Cettia cetti), txilinporta txikia (Tachybaptus 
ruficollis), uroilo arrunta (Gallinula chloropus), kopetazuria (Fulica atra), larre-buztanikara (Motacilla flava), ihi-txoria (Cisticola juncidis), lezkari 
arrunta (Acrocephalus scirpaceus), lezkari karratxina (Acrocephalus arundinaceus) eta zingira-berdantza (Emberiza schoeniclus). Ornodunen artean 
honakoak dira nagusi; satitsu hankazuria (Neomys fodiens), Milleteko satitsua (Sorex coronatus), lursagu gorria (Clethrionomys glareolus) edo ur-
arratoia (Arvicola sapidus). 

Paisaiaren sintesia 
“ATXURROMENDI MURGIBASO LANDARBASO BASOKO MENDIA” paisaia-unitatea bere baso-paisaiarengatik nabarmentzen da. Horrela, harizti 
azidofiloko baso autoktonoak/hostozabalen baso mistoak, erriberako landaredia eta Landarbason urari eta kasu batzuetan putzuei loturiko 
landaredia agertzen dira. Harizti eta baso mistoen alderdirik bereizgarriena adaburu borobilen tapiz lodi bat da, malda ertain edo handiko hegaletan, 
normalean iparraldera begira daudenetan eta ibar handietan daudenak, ehundura pikorduna dutenak, eta ibarreko sakonean dauden laborantzekin 
bestelakoa osatzen dutenak. Natura-multzo uniformea osatzen dute, normalean faktore antropikorik gabea. Urtaroen arteko aldeak nabarmenak 
dira, uda eta udaberriko kolore berdetik udazkeneko kolore hori eta arreetara, neguan azal grisaxken eta hosto lehorren tonu marroien arteko 
kontrastea osatzen dutelarik. Landarbaso (Epele) inguruak paisaia- eta natura-interesa duten komunitate floristikoak daude, haltzadi kantauriarrez 
eta antzeko espezieez osatuak. Ez da intrusio bisualik edo inpaktu handirik onartzen, eta beraz Ekintzarako Planean balio handiko paisaia 
kontsideratzen da. 
Unitateko baso-paisaia hostozabal eta koniferoen baso-sartzeek nabarmentzen dute. Hostozabalen artean eukaliptoa da nagusia, azalera handia 
hartuz. Azalera horretan Quercus rubra eta Fagus sylvatica baso-sartzeak ere aurki daitezke. Koniferoek azalera txikiagoa hartzen dute, eta intsinis 
pinua eta laritzak aurki daitezke bertan. Baso-formazio horiek paisaia antropogenoak sortzen dituzte, paisaia-kalitate ertainekoak eta tokiko 
populazioak balorazio baxua emandakoak. 
Unitatean basoberak ere badaude, gehienbat otadiz, iralekuz eta lahardiz osatuak, eta formazio horiek basoen orlak edo beren etapa degradatuak 
osatzen dituzte. Ez dute azalera handia hartzen eta beren kontserbazio eta balioa interesgarriak dira baso klimazikoen aitzindari izateagatik eta duten 
bioaniztasunagatik. 
Bukatzeko, unitatean nekazaritza-gune txiki bat ere aurkitzen da, monolaborantza intentsiborako erabilia. Paisaia antropikoa da, kalitate baxukoa 
eta irisgarritasun zailekoa propietate pribatu baten parte izateagatik. 
Unitatearen ur-azalerak, Epeleko (Landarbaso) ibilgua eta ur-putzuak, paisaia eta naturaren ikuspuntutik osagai erakargarriak dira. Epele ubidea, 
Aiako Harriko parkeko babesgunearen perferian kokaturik, kalitatezko landaredia autoktono duen inguru naturala da. Era berean, babestutako 
espezieen habitata ere bada, esaterako, bisoi europarrarena. Horrela, paisaia eta ekologia balio handia dituen gune kontsidera daiteke. 
Unitateak ez du eragin handirik nahiz eta badauden gune zinegetikoen gisako paisaia-gatazkak. EHIZA-POSTU ugari daude, eta horrek pertzepziozko 
eta inguruneko kutsadura dakar. Jarduera zinegetikoen kutsadrarengatik, esan beharra dago ehiza ingurune-asaldura sortzen duen jarduera dela, 
bai ehiza librea bada eta baita uxaldi selektiboek eta ehiza-erauzketek araututakoa bada ere. Plumbismoari loturiko asaldurak, berunaren gehiegizko 
erabilerak sortuak, dituen ondorioak metalaren debekuaren ostean ere nabari dira. Badaude horren ezagunak ez diren beste asaldura batzuk ere 
“eragin” gisa ezagunak. Termino hori erabiltzen da animalia basaitiek jasaten dituzten molestia edo eragin negatiboei erreferentzia egiteko. Horiek 
aldaketak ere izan daitezke, batzuk etologikoak, ehiztarien presentziaren ondorioz sortuak. Ekosistemen erasanen, berunaren pilaketen eta 
ingurunean dituen eragin kaltegarrien, inguruko pertsonen segurtasun arriskuen, eta paisaiaren soinu- eta ikuste-erasanen ondorioz jarduera 
zinegetikoak ingurune-arrisku eta Ekintzarako Planaren inguruko paisaiaren erasan handi gisa hartzen dira. 

Unitatearen garrantzia 
Hostozabalen bas mistoa da antzinako Astigarragako baso naturala. Hala ere, deforestazio eta baso-sartzeen, jarduera industrialen, ikazkintzaren, 
hariztiaren oidioaren gisako gaixotasunen, mendi komunalak saltzea ekarri zuen gerren… ondorioz, Astigarragako baso-paisaia asko aldatu da. Gaur 
egun baso-formazio autoktonoek udalerriko lurzoruaren azaleraren % 20 hartzen dute. Ganaduaren ugaritzeak eta baita inausketa handiek eta 
espezie exotikoak sartzeak ere, baso hauen aldaketa dakar bai egituran eta baita osaketan ere. 
 
Bestalde, beharrezkoa da azpimarratzea haritza oso presente dagoela euskal tradizio eta sinbologian. Baldintza horrek ez du ekidin hariztiak 
hondatzea. Horiek gutxitzeaz gain, aukera negatiboa izan da kalitate oneneko zuhaitzak moztearena. Alderdi sozialek ekintzarako planaren paisaia 
naturalaren eta kulturalaren eboluzioa asko baldintzatu dute, eta beraz, formazio horien errekuperazio eta balorazioa lehenetsi beharko litzateke, 
bai naturaren eta bioaniztasunaren ikuspuntutik eta baita baliabide primarioen aldetik ere.  
Baso-sartzeek, eukaliptoa espezie nagusi gisa, unitatearen azaleraren heren bat adierazten dute, eta horrela basoko paisaia antropiko bat osatzen 
da, Murgibaso mendiaren kasuan sarbide zaila duena. ATXURROMENDI MURGIBASO LANDARBASO BASOKO MENDIA paisaia-unitatea nagusiki 
basokoa den gunea da, baso mistoen, harizti azidofiloen eta ibai eta ubideen (Epele) erriberetako haltzadien ekosistema autoktonoak dituena. 
Interesgarria da populazioak eginiko balorazioaren eta duten ezagutzagatik, bai eta urtaro ezberdinetako paisaien eta ehunduren aniztasunagatik 
eta bioaniztasunagatik ere. Giro ezberdinek mikrohabitatak sortzen dituzte, eta horietan interes flotistikoko (ilex aquifolium) eta faunistikoko 
espezieak daude, esaterako bisoi europarra (mehatxupean dagoen ugaztuna).  
Unitatekopaisaia-gatazkarik garrantzitsuenak goi- eta erdi-tentsioko linea elektrikoak dira, baita jarduera zinegetikoak ere. Gatazkarik aipagarriena 
unitaterako irisgarritasun falta da eta baita gunearen ezjakintasuna da, propietate pribatuko azalerak baitira. 
Ekintzarako planak lehentasunezko helburu gisa honakoak planteatzen dira: baloratzea, analizatzea eta zabaltzea Astigarragako populazioak ezagut 
dezan Atxurromeni Murgibaso Landarbaso inguruko edertasun naturala.  
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Ortoargazkia 2015 

Argazki horietan unitateko paisaiaren eboluzioa ikus daiteke, eta bertan agertzen da basoaren azalera handitu egin dela azken hamarkadetan. Baso-
sartzeek, bai eta baso-laborantzengatik utzitako nekazaritza lanek eta baso autoktonoen garapenak erliebe muinotsuen eta Atxurromendi-Guardiako 
gaina-Ermaña mendilerroa osatzen duten malden azalera estali dute. Azalera horren zati handi batean harizti azidofiloen baso autoktonoak eta baso 
mistoak hazi dira, baita Epele inguruko erribera formazioa ere. Eukalipto plantazioen zati handi bat bazegoen jada 50eko hamarkadan, formazio 
autoktonoak azken hamarkadetan izan diren artean. 
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PAISAIA-UNITATEAREN PAISAIA-IKUSGAITASUNA
Santiagomendiko ermitatik 

Arrosaz markatu dira Santiagomendiko ermitatik 
ikusgai diren guneak (horiz eta gezi batekin ermitaren 
kokalekua) ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da 
bere jendetzarengatik eta aukeratutako eremuan 
duen garrantziagatik. Ermita da Santiagomendi 
mendiko gune adierazgarria, kostako Donejakue 
Bidean derrigorrezko igarobidea, eta Astigarragako 
eta inguruetako herritarrek asko bisitatzen duten 
gunea. 

Egiazta daiteke nahiz eta unitate honek ikusgaitasun 
handia izan, puntu honetatik ez dagoela ia 
ikusgaitasunik. 

Atxurromendi mendiaren gailurretik 

Arrosaz markatu dira Atxurromendi mendiko 
gailurretik ikusgai diren guneak (horiz eta gezi batekin 
ermitaren kokalekua) ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da 
bere behatoki kokapenagatik eta eremuaren 
hegoaldeko punturik altuena izateagatik mendizaleen 
ibilbidea izateagatik eta bere irisgarritasunagatik.  

Egiazta daiteke unitatearen ikusgaitasuna ez dela 
esanguratsua puntu honetatik. Puntutik gertu dauden 
osagaiak ikus daitezke, baita Landarbason 
kokaturikoak ere. 

Inguruan seinalatutako ibilbide ezberdinetatik 

Arrosaz markatu dira Udalak eta Sagardoetxeak 
diseinatutako ibilbideetatik ikusgai diren guneak 
ekintzarako planaren eremuan.  

Ikusgaitasunaren analisian puntu hau aukeratu da 
Santiagomendi inguruko bere ibilbide tematiko eta 
bisualaren identitatearengatik eta bere mendizale, 
turista eta herritarren zirkulazioagatik. 

Unitatearen ikusgaitasuna garrantzitsua da ibilbide 
hauetatik. Santiagomendiko bisitarako eginiko 
ibilbideetatik ikusgaitasun handia duen paisaia-
unitatea da. 
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EKINTZARAKO UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO GLOBALA
GARRANTZI MAILAGATIK INTERES MOTAGATIK 

Paisaiarena Naturala/Kulturala Aisia/Gozamena Sozioekonomikoa Tokikoa Eskualdekoa Nazionala/Internazionala 

IRISGARRITASUNAGATIK EGOERAGATIK 

Ona Ertaina Txarra Oso irisgarria 
Irisgarria Ez oso irisgarria 

Batere 
irisgarria 

HAUSKORTASUNAGATIK ESKU-HARTZE/SEINALAZTAPENERKO INTERESAGATIK 

Altua Ertaina Baxua Oso 
altua Altua Ertaina Baxua 

Oso 
baxua 

EKINTZA UNITATEAN DAUDEN ONDARE-BALIABIDEAK
BALIABIDEEN IZAERA 

IZAERA 

NATURALA 

INGURUNE-INTERESEKOA 

GEOLOGIKOA 

KULTURALA 

ONDAREKOA 

ETNOLOGIKOA 

BIDEAK ETA IBILBIDEAK 

Flora autoktonoko eta intereseko habitatak: harizti azidofiloen formazio 
autoktonoak/baso mistoa eta intereseko landaredia riparioa Epele ubidean.  
Landarbaso ubidea interes bereziko gunea da bisoi europarrarentzat.  
Korridore ekologikoa: PEP-aren eremuan dago EAEko Korridore Ekologikoen Sarea, Aiako 
Harriko KBE Jaizkibelgo KBE-rekin lotzen duen eskualdeko korridore ekologikoaren (R21) 
moteltze gune batekin. Urumeak lotura intereseko ibaiko zati bat du; Landabaso ubidea, 
haren ibaiadarra, lotura intereseko ibaiko zatiaren jarraipen gisa sailka daiteke, izan ere, 
udalerriko ingurune interes altuko gune batean kokatzen da, bere ingurune- eta ekologia-
baloreak bultzatzeko kudeatu beharko litzatekeena.  
Paisaia- eta natura-intereseko putzu artifizial naturalizatuak. 

IZAERA 

NATURALA 

INGURUNE-INTERESEKOA 

GEOLOGIKOA 

KULTURALA 

ONDAREKOA 

ETNOLOGIKOA 

BIDEAK ETA IBILBIDEAK 

Ondare arkeologikoa 
ONDASUN KULTURALEN ERREGISTROAN IZENA EMANDAKO MULTZO MONUMENTAL 
KATEGORIA DUTEN GUNE ARKEOLOGIKOAK: 
- Igoin-Akolako estazio megalitikoa: Langagorriko zista 
USTEZ ARKEOLOGIKOTZAT JOTAKO GUNE ARKEOLOGIKOAK: 
- Olaberrieta baserria 
Ondare ukiezina: Festak eta tradizioak 
- San Roke festak abuztuaren 16an 
- San Isidro eguna maiatzaren 15ean 

NATURALA 

INGURUNE-INTERESEKOA 

GEOLOGIKOA 

KULTURALA 

ONDAREKOA 

ETNOLOGIKOA 

BIDEAK ETA IBILBIDEAK 

2. IBILBIDEA: Murgia muinoaren oinarritik hasten da, ibarra eta Erregeen galtzada
menpean hartzen zituena eta beharbada antzinako herri eta gotorleku bat egondakoa. 
(Astigarragako Udala). Hein batean PEP-aren eremua hartzen du, ondorengo mugarriak, 
hain zuzen: Murgia muinoa; Galtzaur auzoa; Mendiola eta Borda baserriak; Usategieta 
baserria; Txoritokieta gotorlekua; Txoritokietako monolitoa: “Floreaga”, Benta,  
Frantzilla baserriak; Manixene baserria; Aixiene baserria; Artola baserria; Arraspine 
baserria eta Santiagomendi auzoa. 
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PAISAIARAKO EKINTZA PLANA”

EKINTZARAKO UNITATEAREN PAISAIA-KALITATEAREN BALORAZIO OBJEKTIBOA
KONTSERBAZIORAKO INTERESA ADIERAZGARRITASUNA BEREZITASUNA ESZENAREN KALITATEA 

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 

EKINTZARAKO UNITATEAREN PAISAIAREN BALORAZIO SOZIALA

Oso 
altua 

Altua Ertaina Baxua 
Oso 
baxua 
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Planaren azterketarako eremua osatzen duten unitateek dituzten paisaia balio 
potentzialen multzoa da, han sortu litezkeen arazoak kontuan izan gabe.  

Lurraldearen balorazioaren adierazpenak paisaia balio handienak non dauden 
zehazteko balio digu eta aldi berean, leku horiekin bateraezinak diren erabilera eta 
jarduerak ekiditeko.  

Horrenbestez, aldagai horrek ingurunearen kalitate potentzialaren kontzeptuari 
buruz informatzen digu ikuspuntu orokorretik eta aurretik aipaturiko paisaia-unitateei 
buruz  modu zehatzean.  

Gainera, lurraldea osatzen duten unitateak edo osagaiak konparatzea 
ahalbidetzen digu eta ondorioz, egungo erabilera eta erabilera potentzialaren arteko 
ezberdintasuna agerian uzten du.   

Balorazio eta kalitatearen kontzeptua “unitateen bikaintasun gradu” gisa hartu 
behar dugu, gauza bera dena, kontserbatua izateko duen meritu” gisa.  

Prozedura sistematiko honek, ahalik eta irizpide objektiboenak dituenak, 
analisirako zehaztasun osagaiak ditu, azterketa zientifikoan oinarritzeaz gain, adituei 
egindako galdeketetan eta plan hau erredaktatzen lagundu duten herritarren iritzietan 
oinarritzen da.   

Ondorioz, sintesi metodologiko bat da, Delphi metodoak eskaintzen dituen 
onurak profitatuz erredakzio taldearen adostasunetik eratorritako sinergiak ere 
jasotzen dituena paisaia unitateen zehaztapenerako.  

Paisaiarako Ekintza Unitateen balorazio orokorraren ikuspegi orokorra 
ahalbidetzeko asmoz, matrize bikoitzeko sarreradun metodologia erabili da ondorengo 
irizpideei jarraiki: ilaratan, definitu diren unitateak aurkeztu dira eta, zutabeetan, 
aurreko fitxatan aztertu diren balorazio-irizpideak.   

6.- PAISAIA UNITATEAK 

6.5.- Paisaiarako Ekintza Unitateen balorazioa 
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Guztizko balorazio egoki bat lortzeko beharrezkoa izan da bitarte kuantitatibo 
batzuk ezartzea balorazio kualitatibo bakoitzerako. Horretarako, bitarteak zehazteko 
zenbakizko balioak erabili dira kategoria kualitatibo bakoitzarentzat.  

Adierazle hori zenbakizko eskalara murrizturik, 0 eta 5 zenbakien arteko guztizko 
baloreak lortu ahal izan dira eta PEPan ezarri diren paisaia unitate guztien artean barne 
konparazioaren arabera soilik dute zentzua. Konparazio irizpideen arabera, guztizko 
kalitateari dagokionez 5 mota (oso altua, altua, ertaina, baxua eta oso baxua) bereizten 
dira, ondorengo bitarteetako batean edo bestean haztatutako balioaren arabera: 

0-tik  1,5-era  OSO BAXUA 
1,5-etik 2,5-era BAXUA 
2,5-etik 3,5-era ERTAINA 
3,5-etik  4,5-era ALTUA 
4,5-etik 5-era   OSO ALTUA 

Emaitzen ikuspen irizpideak hobetzeko jarraian dagoen koloreen kodea 
erabiltzea erabaki da: 

BALIO HAZTATUA KALITATE PAISAJISTIKOA MOTA 

4,5-etik 5-era Oso altua A 

3,5-etik 4,5-era Altua B 

2,5-etik 3,5-era Ertaina C 

1,5-etik 2,5-era Baxua D 

0-etik 1,5-era Oso baxua E 

Paisaiarako Ekintza Unitateen balorazio prozesuaren amaierako laburpen gisa bi 
matrize atxikitu dira. Lehenengo, balio bakoitzari dagokion erreferentzia zehazten 
duen taula eta bigarrenik, Paisaiarako Ekintza Unitate bakoitzerako adierazle bat 
ematen duen taula.  

Paisaiarako Ekintza Unitate bakoitzarekin egin bezala, kontserbaziorako duten 
merezimendua adierazten digun balioa lortu da. Gainera, egoki ikusi da PEParen 
azterketarako guztizko lurraldearen kalitate paisajistikoaren indize bat ezartzea.  

Ondorengo orrialdeetan DIN-A3 formatuan atxikitu dira Santiagomendi-
Landarbasoko korridorearen Paisaiarako Ekintza Plana egituratzen den Paisaiarako 
Ekintza Unitatearen ebaluazioaren matrizeak.. 
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAK BALORATZEKO BALIOKIDETASUN TAULA VUAP

Baliokidetasun- kodigoak 

ESANGURA MAILA INTERES MOTA IRISGARRITASUNA EGOERA HAUSKORTASUNA 

Balioa 

PAISAJISTIKOA 
NATURALISTIKOA/KULTURALA 
AISIA/GOZAMENA 
SOCIOECONOMIKOA 

Balioa Balioa Balioa Balioa 

Herrikoa 
Eskualdekoa 
Nazionala/Internazionala. 

A 
B 
C 

1 
3 
5 

Oso altua 
Altua 
Ertaina 
Baxua 
Oso baxua 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Oso irisgarria 
Irisgarria 
Irisgarritasun mugatua 
Helezina 

A 
B 
C 
D 

5 
3 
1 
0 

Ona 
Ertaina 
Txarra 

A 
B 
C 

5 
3 
0 

Oso altua 
Altua 
Ertaina 
Baxua 
Oso baxua 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

ESKU-HARTZE/SEINALIZAZIORAKO 
INTERESA 

BALIABIDE NATURALEN ETA KULTURALEN 
INTERESA  

KONTSERBAZIORAKO INTERESA ADIERAZKORTASUNA BEREZITASUNA 

Balioa Balioa Balioa Balioa Balioa 

Altua 
Ertaina 
Baxua 

A 
B 
C 

5 
3 
1 

Interesa Oso altua-Altua 
Interesa Ertaina 
Interesa Baxua 
Intereseko baliabiderik Gabe 

A 
B 
C 
D 

5 
3 
1 
0 

Oso altua 
Altua 
Ertaina 
Baxua 
Oso baxua 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Oso altua 
Altua 
Ertaina 
Baxua 
Oso baxua 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Oso altua 
Altua 
Ertaina 
Baxua 
Oso baxua 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

ESZENAREN KALITATEA GIZARTE-BALORAZIOA PAISAIAN AURKITZEN DIREN ARAZOAK ETA 
GATAZKAK 

Balioa Balioa Balioa 

Oso altua 
Altua 
Ertaina 
Baxua 
Oso baxua 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Oso altua 
Altua 
Ertaina 
Baxua 
Oso baxua 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Arazorik gabe 
Zenbait arazo 
Arazo larriak  

A 
B 
C 

5 
3 
1 
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEEN BALORAKETA VUAP

PAISAIARAKO EKINTZA 
UNITATEA 

Balorazio-irizpideekin puntuazioa 

Paisaiarako ekintza 
unitate 

bakoitzaren 
puntuazioa 
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A B C A B C D A B C D A B C A B C D E A B C A B C A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C 

ATXURROMENDI-MURGIBASO 
MENDIKO BASO-PAISAIA  

3 
5 4 2 0 

1 5 3 5 5 5 3 4 4 3 3 3,6 

2,75 

SANTIAGOMENDIKO 
NEKAZARITZA PAISAIAK 

3 
4 4 3 5 

1 3 3 5 5 5 3 4 4 5 3 3,87 

4 

SANTIAGOMENDIKO 
HIRIGUNEAREN PAISAIA 

1 
3 4 3 4 

3 3 2 3 3 5 4 4 3 5 3 3,27 

3,5 

PEParen EREMUAREN PAISAIAREKIKO BALORAKETA GOBLALA 3,58 

BALIO HAZTATUA KALITATE PAISAJISTIKOA MOTA 

4,5-etik 5-era Oso altua A 

3,5-etik 4,5-era Altua B 

2,5-etik 3,5-era Ertaina C 

1,5-etik 2,5-era Baxua D 

0-etik 1,5-era Oso baxua E 
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7.- ARAZOEN ZEHAZTAPENA 
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Paisaiarako Ekintza Unitateen azterketa eta karakterizazioaren aurreko 
azterketa faseei amaiera emateko, paisaian dauden arazoak adieraztea beharrezkoa 
da; bereziki, paisaiaren izaera aldatu dezaketen aspektuak izendatzea.   

Arazo hauen jatorria kausa naturalak izan daitezke edo, kasu gehienetan, 
gizakiaren esku-hartzea.  

Paisaiarako Ekintza Planaren azterketarako lurraldean dauden arazo nagusiak 
honako kategoria nagusien baitan kokatu daitezke: paisaia baliotsuen desagertze eta 
degradazioa, lurraldearen zatiketa, kalitate baxuko paisaia berrien agerpena, elementu 
artifizialak eta paisaiaren egitura mantentzen ez duten azpiegiturak, ondarezko 
elementuen bazterketa, nekazaritzako arkitektura-ondarearen narriadura eta 
herritarrei eta bisitariei dagokienez, ondarezko baliabide natural eta kulturalei buruzko 
ezjakintasuna eta balioespenik eza.  

Modu espezifikoan eta Paisaiarako Ekintza Unitate bakoitzean, gaur egun 
dauden arazo nabarmenenak definitu dira. 

Horregatik, egokia iritzi zaio arazo nagusiak bisualki sintetizatu eta adibideekin 
fitxatan ezaugarritzeari.  

Hurrengo orrialdeetan Paisaiarako Ekintza Plan bakoitzari dagozkion arazoen 
irudi eta deskribapenak atxikitu dira DIN-A3 formatuan. 
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PAISAIA-GATAZKAK CeP
Gatazkak hemen: 
UP-01.- SANTIAGOMENDIKO NEKAZARITZA-PAISAIA: 

- Nekazaritza-jardueren abandonua. Sagarrondoen plantazioak abandonatzen ari dira eta sagardotegietan erabiltzen den ia sagar guztia kanpokoa da. 
- Tentsio-dorre eta antenen presentzia. Santiagomendi gainean, eta konkretuki ermitaren inguruan, linea elektriko eta antena ugari daude. 
- Ermaña inguruan koniferoen plantazioak (populazioak eskas gisa baloratuak). 
- Arrisku posibleez gain eragin eta intrusio bisualak sortzen dituen ehiza-jarduera. 
- Mendiari loturiko jarduera tradizionalen abandonuak, esaterako, ganaduarentzat larreak mantentzeak edo ganaduarentzat etzauntza gisa erabilitako garoak, basoberako paisaia aldatu du eta sasi eta oteak 

inbaditu dute. 
- Santiagomendiko ermitaren inguruak ez du kontserbazio egokirik. Ermitaren ondoko elementu etnografikoak narriadura egoeran daude eta beren mantenua arriskuan dago. Ermitaren ingurua, belardi eta ikuspegi 

ezin hobeekin, paisaia-interes handiko gunea da, askotan bisitarien aldetik erasoak jasaten dituena, hala nola, hondakinak uztea edo ibilgailuak nolanahi uztea.   
- Elementu etnografikoak, ondarezkoak eta arkeologikoak ez baloratzea. Populazioaren ezagutza eta babes falta. Arreginea eta Ermañalde harrespilak seinale edo irisgarritasun egokirik gabe. 
- Ondare geologikoa baloratu eta zabaltzea, adibidez: Otsazuluetako faila edo Santiagomendi eta Maldaburuko kobak.  
- Santiagomendi mendiko bide publikoen egoera txarra eta horien kontserbazio falta, horrek sortzen baitu lurraldearen eta paisaiaren irisgarritasun zaila. 
- Kontserbazio egoera txarrean dauden eta landa-paisaiarekin bat ez datozen eraikinak. Zimelurritzaga baserriaren ingurua (Manixene bidea). 
- Baserrien argiztapen desegoki eta urria. 

1-2  Zimelurritzaga baserriaren ingurua1-1 Egoera txarrean dagoen eraikina. Juanatxipiborda
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1-3 Santiagomendiko paisaiarekin bat ez datozen elementuak 1-4 Santiagomendi inguruko kontserbazio-egoera txarrean dauden elementuak 

1-5 Santiagomendi inguruko linea elektriko eta antenen ugaritasuna 
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Gatazkak hemen: 
UP-02.- ATXURROMENDI-MURGIBASO LANDARBASO MENDIKO BASO-PAISAIA: 

- Konifero eta eukaliptoen baso-sartzeak. 
- Propietate pribatua izateagatik irisgarritasun falta. 
- Inguruko balore naturalenganako ezjakintasuna 
- Paisaia itxuraldatzen duten linea elektrikoak. 
- Ehiza-jarduera eta ehiza-postuak. 
- Unitateko balore natural eta bioanitzen babes falta. Aiako Harriko KBE bertan sartzeko aukera, batez ere Landarbaso (Epele) ingurua. 

2-1 Espezie exotikoen plantazioak

2-2 Linea elektrikoak 2-3 Landarbasoko paisaia baliotsuen babes eta zabaltze urria. 
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Gatazkak hemen:  
UP-03.- SANTIAGOMENDIKO HIRIGUNEA: 

- Egoera txarrean dauden eraikinak. 
- Seinaleen ugaritasuna. 
- Linea elektriko eta telekomunikaziozko gehiegi. 
- Hondakinak pilatzeagatik degradatutako guneen presentzia. 
- Ingurunean integratu gabeko eraikuntza berriak. 
- Hiri-egitura duten eta Santioko landa-guneko egitura hausten duten eraikuntza berriak. 

3-1 Santiagomendiko nukleoko egoera txarrean dauden eraikuntzak 

3-3 Linea elektrikoak eta aireko lineak 3-4 Koordinatu gabeko seinale nahasgarriak 3-5 Paisaiarekin bat ez datozen eraikuntza berriak 

3-2 Santioko landa-gunearekin bat ez datozen hiri-eraikuntzak 
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8.- PLANAREN HELBURUAK 

DEFINITZEA 
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Paisaiaren Europako Hitzarmenak paisaia kalitateari buruzko helburuak 
definitzea eskatu zuen. Herritarren helburuak, adituen iritziak eta paisaiarekiko politika 
publikoen bateratze gisa, paisaiaren kalitateari buruzko helburuek gizarteak paisaien 
hobetzeari dagokionez markatu duen erronka nagusia modu fidagarrian azaltzen dute, 
kontsulta prozesu sendo eta parte hartze publikoaren ondoren. 

Paisaia kalitateari buruzko helburuak jarduketa ildo estrategikoak dira eta 
paisaia batekiko lortu nahi diren erronkak definitzen dira, parte hartze publikoa kontuan 
izanik.  

Paisaiaren kalitateari buruzko helburuak ezartzeko, bi aspektu dira kontuan izan 
beharrekoak: paisaiaren balioa eta zein arazoen menpe dagoen. 

Paisaiaren azterketak balorazio batera eraman gaitu eta jarraitu beharreko 
estrategiei buruzko erabakiak hartzea ahalbidetu digu, hau da, paisaiaren kalitateari 
buruzko helburuak. 

Paisaia kalitateari buruzko helburuek jarduketa gidalerroak  definitzen dituzte 
eta horietan hainbat neurri sartuko dira, paisaiaren karakterizazio eta balorazioan zehar 
egindako lanetan oinarrituz.  

PAISAIAREN 
KARAKTERIZAZIO 
ETA BALORAZIOA

PAISAIAREN 
KALITATEARI 

BURUZKO 
HELBURUAK

NEURRI ETA 
JARDUKETAK
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Ondorioz, neurri eta jarduketek kalitatearekiko helburuetan ezarritako 
estrategietan oinarritu behar dute eta paisaian jarduteko proposamen zehatzei bide 
eginez.  

Atal honetan, modu zehatzean azaldu dira Santiagomendi-Landarbasoko 
Paisaiarako Ekintza Planaren eremurako paisaiaren kalitateari buruzko lurralde 
azterketaren eta dauden arazoen zehaztapenen emaitzetatik atera diren helburuak.   

Helburuak bat datoz, neurri handi batean, Planaren diagnostikoan aurretik 
proposatutako helburuekin eta diagnostiko teknikoaren eta parte hartze 
diagnostikoaren faseen bidez zehaztu dira.   

Lehenengo, helburu orokorrak zerrendatu dira eta ondoren, helburu zehatzak 
azaldu dira ondorengo aldagaiak kontuan izanik:  

- Paisaiaren kontserbazioa 
- Paisaia eraberritzea 
- Paisaia kudeatzea 
- Paisaiarekiko gizarte kontzientzia eraikitzea. 

Horrela, Ekintza Planaren helburu zehatzak eremu bakoitzeko kode 
alfanumeriko baten bidez identifikatu dira, baita helburua egoki zaion paisaia unitateen 
erreferentzia ere.  

Planaren azken fasean, paisaiaren kalitateari buruzko helburuak bete beharko 
dituzte jarduketa neurriek.   

. 
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a) Natura edo kulturagatik ekintza espezifikoak eta integratzaileak behar
dituzten paisaien balioen kontserbazioa.

b) Hiri eremuen paisaia-hobekuntza, batez ere, hiriburuetako sarbiderena eta
periferiarena.

c) Landa-ingurunean paisaiak lehengoratzea, mantentzea eta hobetzea.

d) Paisaiak era harmoniko batean antolatzea, populazioarentzat irisgarritasun
handiena duten paisaietan arreta berezia jarriz, baita eremu hiritar eta
landatarraren artean eta lurtarrak eta itsastarrak kontaktua duten lekuetan
ere.

e) Lurraldean egiten diren ekintzen integrazio paisajistikoa, bereziki
azpiegiturarenak eta jarduera ekonomikoenak.

f) Paisaiari baliabide turistiko eta faktore bereizle balioa ematea.

g) Astigarragako gizartearen proiekzio kultural eta izaeraren adierazle den
aldetik, paisaia balioztatzea.

h) Leku desberdinen ikuspenari eta elkarren arteko ikuspenari laguntzea,  batez
ere estuagoak eta zabalagoak direnei,  paisaia interesa dutenei eta ezohikoak
diren edo katalogatuta dauden paisaiei. Beraz, pantailatzeko teknikak eta
ikuspenean eragina duten justifikatu gabeko murrizketak saihestuko dira.

i) Landa-ingurunea eta ingurune naturala antolatzea eta arautzea, kontuan
izanik haien eginkizun aniztasuna: eginkizun produktiboa, habitata,
ekologikoa, gizarte- eta kultura-eginkizuna, eta abar.

8.- PLANAREN HELBURUAK DEFINITZEA 

8.1.- Helburu orokorrak 
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Paisaiaren babesari dagokionez, helburu nagusia paisaia izaeraren ezaugarri 
bereizgarriak mantentzea da; paisaiaren elementu nagusiak eta paisaiaren egitura. 

Santiagomendi-Landarbasoko eremurako helburu zehatzak honako hauek dira: 

KOD. UP 
HELBURUAK 

O.C.1 UP-01 
Landazabal atlantikoko paisaia tradizionalak kontserbatzea, Astigarraga eta 
Santiagomendiko izaeraren ezaugarri diren aldetik.  

O.C.2 UP-01 
Elementu geologiko geomorfologikoak eta puntu interesgarriak aktiboki kontserbatzea. 
Santiagomendi jurasikoa eta sima eta haitzuloak, Otsazuluetako faila.  

O.C.3 

Izaeraren osagarri diren kultura- eta ondare-baliabideak kontserbatzea. 

UP-01 Santiago bidea 

UP-01 Santiagomendiko ermita 

UP-01 Arreginea harrespila 

UP-01 Ermañalde harrespila 

UP-02 Igoin-Akolako estazio megalitikoa: Langagorriko kutxa 

O.C.4 

Kultura-ondarea kontserbatzea; interes historiko, arkitektoniko eta artistikoko higiezinak eta 
multzo hiritarrak barne hartuz.   

UP-01 Alorre baserria 

UP-01 Bortaene baserria 

UP-01 Goikoetxea baserri eta karobia 

UP-01 Oiarbide baserria 

UP-01 Arraspiñe baserria 

UP-02 Olabarrieta baserria 

UP-03 Zabale baserria 

UP-03 Iriarte baserria 

O.C.5 UP-02 

Paisaia- eta natura- baloreak babestea Landarbasoko eremuan eta Atxurromendi eta 
Murgibaso inguruan. Landarbasoko eremua (Epele), batez ere, Aiako Harriako KBEn 
barneratzeko aukera dago.  

O.C.6 UP-02 Flora-formazio eta habitat interesgarriak identifikatu eta kontserbatzea. 

8.- PLANAREN HELBURUAK DEFINITZEA 

8.2.- Paisaiaren babesarekiko helburuak 
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O.C.7 UP-01 
Sagarrondoen laborantza babestu eta sustatzea, Santiagomendi eta Astigarragako 
izaeraren ezaugarri gisa.  

O.C.8 UP-03 Santio erdiguneko nekazaritza paisaia tradizionala kontserbatu eta babestea. 

O.C.9 UP-02 

Eremu hezeak eta urari loturiko eremuak kontserbatu eta babestea: 
- Landarbaso errekastoa 
- Otziturri inguruko putzu naturalizatuak 

 

 

Paisaia bateko balore nagusien berreskurapenerantz orientaturiko helburuak 
dira eta orokorrean, lurraldearen bilakaeran degradaziorako joera identifikatzen 
denean aplikatzen dira. 

KOD. UP 
HELBURUAK 

O.R.1 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Tentsioko dorreek eta antenek sorturiko inpaktuak murrizteko estrategiak definitzea. 

O.R.2 
UP-01 
UP-02 

Errentagarritasun ekonomiko jasangarria bermatu eta Santiagomendiko paisaiarekin 
bateragarriak diren espezie autoktonoez ordezkatzea konifera eta eukalipto 
landaketak. 

O.R.3 
UP-01 
UP-02 

Ehiza-jarduerengatik kalteturiko inguruak zaharberritzea. 

O.R.4 UP-01 

Mendiari loturiko jarduera tradizionalak berreskuratzea, Santiagomendin berezkoak 
diren paisaiak zaharberritzeko. Bereziki, larreak galtzea saihestea, laharren eta otearen 
inbasioaren ondorioz.   

O.R.5 UP-01 

Santiagomendiko Ermitako ingurua berreskuratzea. 
- Ermitaren ondoko eremuan dauden elementu etnografikoak zaharberritu eta 

antolatzea (gaur egun kalteturik daudenak). 

O.R.6 
UP-01 
UP-02  
UP-03 

Santiagomendi mendiko bide publikoak berreskuratu eta egokitzea. 

O.R.7 UP-01 Donejakue bidea zaharberritzea. 

O.R.8 UP-01 
Ingurune arkeologiko eta historikoak zaharberritzea. Santiagomendi ermitaren 
ingurua.  

8.- PLANAREN HELBURUAK DEFINITZEA 

8.3.- Paisaiaren eraberritzearekiko helburuak 
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O.R.9 UP-01 

Baserrietako eta nekazaritza eta abeltzaintza ustiategietako kalteturiko eremuak 
berreskuratu eta zaharberritzea. Hondakin eta begizko-intrusioak ezabatzea. 
Zimelurritzaga baserriko ingurua (Manixene bidea). 

O.R.10 
UP-01 
UP-03 

Egoera txarrean dauden eraikuntzak edo paisaiarekin bat ez datozenak zaharberritzea. 

 

 

Lekuko izaera zainduko duten paisaiaren kudeaketari buruzko helburuak dira. 
Paisaiako baloreen galerara eramaten duen lurraldearen bilakaera antzematen bada 
edo eremu jakin baten kudeaketa hobetzeko beharra dagoenean ezarri beharrekoak 
dira. 

KOD. UP HELBURUAK 

O.G.1 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Espazio eta nekazaritza jarduerak mantentzea dimentsio ekonomiko, kultural 
eta paisajistikoa kontuan izanik.  

O.G.2 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Basoko, nekazaritza eta abeltzaintzako eta landako paisaiak mantendu, hobetu 
eta zaharberritzea.  

O.G.3 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Lurra eskuratzea lurzoru publikoko ondarea handitzeko, paisaiaren 
kudeaketarako interesgarriak diren eremuetan.  

O.G.4 UP-03 

Kalitateari buruzko irizpide eta helburuak barneratzea hiri-hazkundeen 
plangintzan, Santioko auzoan; horretarako, jada existitzen den hiri-bilbean 
barneratuko dira ehun berriak eta mugarri eta hiri- eszenatoki berezkoenak eta 
hiriko ertz berrien kalitatea mantenduko dira eta hiri-paisaiaren eta bere 
inguruaren arteko trantsizioa bultzatuko da.  

O.G.5 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Oinarrizko eta mugikortasun azpiegituren paisaia integrazioa sustatzea, baita 
energiak sortzera eta komunikazioari loturik dauden instalakuntzak sustatzea 
ere; horretarako, topografia naturala, landaredia eta paisaiaren antolaketa 
bisuala erabiliko dira paisaia-erreferentzia nagusi gisa.  

O.G.6 UP-02 Paisaiarako irisgarritasuna hobetzea, Markesbaso finka pribatuan, batez ere. 

O.G.7 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Baserrien inguruari loturiko paisaiak zaindu, behatu, kontrolatu eta 
kontserbatzea.  

8.- PLANAREN HELBURUAK DEFINITZEA 

8.4.- Paisaiaren kudeaketarekiko helburuak 
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O.G.17 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Espezie inbaditzaileak kontrolatu eta kudeatzea. 

O.G.18 
UP-01 
UP-02 

Elementu geologiko geomorfologikoak eta puntu interesgarriak balioztatzea. 
Santiagomendi jurasikoa eta sima eta haitzuloak, Otsazuluetako faila.  

O.G.19 
UP-01 
UP-02 

Kultura intereseko ondarea integratzea sustatzea lurralde eta paisaien sarean; 
horretarako esanahi pertzeptibo handieneko ondarea izango da kontuan, horien 
babesa sustatuko da eta ingurune bisual, funtzional eta interpretatiboak antolatuko 
dira.  

O.G.20 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Ibilbide nagusien sarea definitu eta garatzea erabilera publikoko elementu 
egituratzaileekin. Horrela, lurraldeko ingurune-balio, kultura-balio eta bisualki 
balore handiena duten eremu eta elementuak konektatuko dira.  

O.G.8 UP-01 
Landazabal atlantikoko paisaia tradizionalak balioztatzea, iragan eta orainaren 
aberastasun iturri gisa. 

O.G.9 UP-01 
Sagarrondoen laborantza indartzea, Santiagomendi eta Astigarragako izaeraren 
ezaugarri den aldetik.  

O.G.10 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Kultura-ondarea balioztatzea, interes historiko, arkitektoniko eta artistikoa duten 
higiezinak eta multzo hiritarrak barne hartuz.  

O.G.11 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Baliabide kulturalak eta ondare-baliabideak balioztatzea, izaeraren sortzaile diren 
aldetik.  

O.G.12 UP-02 
Landarbaso eremuko eta Atxurromendi eta Murgibaso inguruko habitat natural eta 
paisaia baliabideak balioztatzea.  

O.G.13 UP-02 

Eremu hezeak eta urari loturiko paisaiak babestea: 

- Landarbaso errekastoa 
- Otziturri inguruko putzu naturalizatuak 

O.G.14 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Nekazaritza eta abeltzaintza jarduerei loturiko eraikuntzak paisaian integratzea 
bultzatzea.  

O.G.15 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Baserri eta inguruetako argiteria sustatzea, irisgarritasuna eta ikusgaitasuna 
hobetzeko.  

O.G.16 
UP-01 
UP-02 

Begizko inpaktu eta intrusioak nahiz arriskuak sortzen dituen ehiza-jarduera 
arautzea.  
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Paisaiari buruzko dibulgazio, kontzientziazio eta hezkuntza helburuak dira, baita 
herritarrei paisaiarako irisgarritasuna bermatuko dietenak ere. Paisaia intereseko 
eremuetarako irisgarritasun egoki bat bermatzeko ezarri behar dira; baita Ekintza 
Planaren eremuko paisaia- balio eta ezaugarriei buruzko hezkuntza eta gizarte 
kontzientziarako ere. 

KOD. UP HELBURUAK 

O.CS.1 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Ingurumen eta garapen arazoak ez dituztela eragile fisiko eta biologikoek soilik 
sortzen ulertzea; gizarte-, ekonomia-, politika-, historia- eta kultura- elementuek 
duten rola integratzea ezinbestekoa dela ulertzea.  

O.CS.2 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Paisaian, haur, nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea, norbanakoaren eta 
kolektiboen bizi kalitatearen eragile baldintzatzaile gisa nahiz ingurumen izaerako 
arazoetan.  

O.CS.3 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Antolaketarako egiturak eta koordinazio mekanismoak ezartzea erakundeetan eta 
erakundeen artean, eskuragarri dauden baliabideen erabilera hobetu eta paisaian 
modu positiboan eragingo duten hobekuntzarako planak abian jartzea sustatzeko.   

O.CS.4 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Komunitatea ikuspuntu parte hartzailetik, eta norbanakoaren eta talde 
konpromezutik inplikatzea, etorkizun jasangarri eta egingarri baterantz egiteko 
zereginean.  

O.CS.5 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Sareko lana eta esperientziak elkarbanatzea sustatzea, etengabeko hobekuntza eta 
ikaskuntza helburuen menpe, etorkizun jasangarri baterantz egiteko.   

O.CS.6 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Paisaia baliotsuenak behatu, interpretatu eta gozatzeko sarbide publikoa sustatu eta 
indartzea.  

O.CS.7 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Irisgarritasuna eta mugikortasun jasangarria lurraldeko erabilera berriekin lotzea. 

O.CS.8 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Generoaren perspektiba Planaren diseinu orokorrean barneratzea. 

O.CS.9 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Herritarrei beren ondare kulturala eta naturala ezagutzeko aukera eskaintzea, eta 
balioztatu eta kontserbatzerakoan parte hartzea ahalbidetzea.  

8.- PLANAREN HELBURUAK DEFINITZEA 

8.5.- Paisaiarekiko gizarte kontzientziazioari dagozkion helburuak 

(hezkuntza, generoa, desgaitasuna, etab.) 
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O.CS.10 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Herriko memoria eta kultura egungo eta etorkizuneko belaunaldiei transmititzea. 

O.CS.11 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Santiagomendi-Landarbasoko eremu pilotua erabiliz hezkuntza 
jasangarritasunerantz bideratzea.  

O.CS.12 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Bestelako ezagutza-, formakuntza- eta jarduketa-arloekin koordinazio eta 
interrelazio zubiak ezartzea.   

O.CS.13 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Herritarrei beren ondare kulturala eta naturala ezagutzeko aukera eskaintzea, eta 
balioztatu eta kontserbatzerakoan parte hartzea ahalbidetzea.   

O.CS.14 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Ezagutzen eta ikaskuntzen eraikuntza erraztea, paisaian jokaera jasangarriak 
sustatzen dituzten bizipenak bultzatuz.   

O.CS.15 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Santiagomendi-Landarbasoko inguruak duen ondare natural eta kulturalaren 
aniztasuna hedatzea.  
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9.- EKINTZEN DEFINIZIOA JARDUKETA 
PROGRAMA 
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Aurretik zehaztutako paisaia-helburuak kontuan izanik, eta helburu horiek 
betetzeko asmoz, Planaren ekintza-lerroak izeneko atala erredaktatu da. 

Ekintzak ezartzearen zeregina (Paisaien babeserako, kudeaketarako eta 
antolaketarako proposamenena) paisaiaren ebaluazioa zuzendu eta gidatzea da, 
prebentzio, zuzentze eta garapen sozioekonomikoko planteamendu batetik abiatuta. 
Etorkizunean sektoreen artean egoera arazotsuak izatea saihestu eta paisaia 
baliabideari dagozkion egungo arazoentzako konponbideak proposatzen dira.  

Atal honetan, paisaiaren ekintza dinamizatzaileak diren proposamenak sartzen 
dira. Proposamenek koherenteak izan behar dute eta planaren paisaia kalitateari 
buruzko helburuekin, ikuspuntu konpetentzial, ekonomiko eta kudeaketaren aldetik 
bideragarriak, eta epe labur, ertain eta luzera programagarriak. 

Kasu honetan, ekintzak ondorengo ildo estrategikoetan multzokatu dira: 

o Paisaia kontserbatzea
Balore naturalak kontserbatzea 
Balore kulturalak kontserbatzea 

o Paisaia eraberritzea
Hiri-paisaiak hobetzea 
Nekazaritza paisaiak hobetu eta mantentzea 

o -Paisaia kudeatzea
Lurraldearen irisgarritasuna eta loturak 
Hiri-paisaia eta nekazaritza-paisaia artikulatzea 

o Paisaiarekiko gizarte kontzientzia garatzea. Paisaiaren
zabalkunde eta promozioa

9.- EKINTZEN DEFINIZIOA JARDUKETA PROGRAMA  

9.1.- Kontzeptu orokorrak 
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Horrela, Ekintza Planaren helburu zehatzei jarraiki, kode alfanumeriko (COD. 
X.XX) baten bidez identifikatu dira eta beharrezkoa ikusi denean paisaia unitatearen 
erreferentzia (U.P.- XX/XX/XX) zehaztu da.   

 
Planteatu diren ekintza-lerroak ondorengoak izan dira: 
 

KOD. UP 
1. EKINTZA-LERROA- PAISAIAREN KONTSERBAZIOA 

Balore naturalak kontserbatzea 

1.01 UP-01/02 
Natura intereseko landaredia masen kartografia zehatza, 
inbentario floristiko eta faunistikoa burutzea, kontserbazio-
egoeraren ebaluazioa egitea, baita garapena bultzatzea ere.    

1.02 UP-02 Landaredia potentzialaren birsorkuntza naturala sustatzea. 

1.03 UP-02 Basoko espezie aloktono berrien sorrera ekiditea. 

1.04 UP-02 
Eremu heze eta urari loturiko paisaiak mantendu eta 
babesteko jarduketak. (Landarbaso errekastoa eta Otziturri 
inguruko putzu naturalizatuak). 

1.05 UP-02 
Landarbasoko eremua Aiako Harriako KBEn barneratzeko 
bideragarritasuna aztertzea 

 Balore kultural eta ondarezkoak kontserbatzea 

1.06 UP-01/02/03 
Paisaiarako Ekintza Planaren eremuko ondare kultural-
etnologiko eta geologikoaren Plan Berezi bat erredaktatzea 

KOD. UP 
2. EKINTZA-LERROA: PAISAIA ERABERRITZEA 

Hiri-paisaiak eta baserri barreiatuak hobetzea 

2.01 UP-03 

Bat ez datozen elementuen inbentarioa egin eta 
Santiagomendi auzoan paisaia integratzeko zehaztapenak 
ezartzea (seinaleztapena, eraikuntza berriak, egoera txarrean 
dauden eraikuntzak, linea elektrikoak). 

2.02 UP-01/02/03 Baserrien inguruko paisaia egokitzea. 

 Paisaia natural eta kulturalak hobetzea eta mantentzea 

2.03 UP-01/02 Korridore ekologikoak sortzeko basoko jarduerak gauzatzea. 

2.04 UP-01 
Nekazaritza-paisaiak hobetu eta mantentzeko neurriak 
ezartzea: landazabal atlantikoa eta sagarrondoen laborantzari 
loturiko paisaiak. 
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2.05 UP-01 Nekazaritza ekologikoaren garapena indartu eta bultzatzea. 

2.06 UP-01/02/03 

Aireko linea elektrikoak lurperatzeko aukera aztertu eta, 
beharrezkoa denean, dorre elektriko tradizionalak gutxiago 
inpaktatzen duten egiturez eta ingurunearekin bat 
datozenekin ordezkatzea. Zaharkitutako lineak eta antenak 
kendu.  

2.07 UP-01/02 
Ehiza-jardueratik eratorritako inpaktuak ezabatzeko ehiza-
jarduera aktiboki zaintzea. 

2.08 UP-01 

Santiagomendiko ermita eta bere ingurua antolatzeko Plan 
Berezia. (Aterpearen erabileren berrantolaketa, elementu 
etnologikoak berreskuratzea, geraleku eta aparkaleku 
eremuak antolatzea, “SANTIAGOMENDI HISTORIAKO 
JARDINA” parkea. etab.) Desgaituek paisaiaz gozatzeko 
eremuak sortzea. 

 

KOD. UP 
3. EKINTZA-LERROA: PAISAIA KUDEATZEA 

Lurraldeko irisgarritasun eta konektibitatea  

3.01 UP-01/02/03 

Ekintza Planeko eremuko paisaia baliatu eta paisaiaz 
gozatzeko behatoki eta ibilbideen sarea ezarri eta 
berreskuratzea. Jadanik dauden ibilbideekin 
koordinatzea. Bide publikoak berreskuratzea 

3.02 UP-01/02/03 
“SANTIAGOMENDI EZAGUTZEN” aplikazio informatikoa 
sortzea. 

3.03 UP-01/02/03 
Paisaiaren seinaleztapena kudeatu eta jada badagoena 
berrikusi/berreskuratu/ordezkatzea.   

3.04 UP-02 
Kudeaketa/hitzarmenerako figura bat ezartzea, 
Murgibaso finka pribatura irisgarritasuna errazteko. 

 Hiri eta nekazaritza hinterland-aren harmonizazioa 

3.05 UP-01/02/03 

Santiagomendi-Landarbasoko PEParen esparrua 
Astigarragako HAPOn barneratzea “paisaia intereseko 
eremu” gainjarritako baldintzatzaile gisa, SNU 
zonifikazioan. Eraikin eta eraikuntza berriek paisaia 
kaltetzeari buruzko azterketa egiteko eskaria. 

3.06 UP-01/02/03 Sakabanaturiko baserrien kanpo-argiztapena hobetzea 
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KOD. UP 
4. EKINTZA-LERROA: PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. 
PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA 

4.01 UP-01/02/03 
Paisaiarekin zerikusia duten lurraldeko produktu eta zerbitzu 
turistikoen marketing-a sustatzea.  

4.02 UP-01/02/03 “Paisaia Kalitatearen Marka” bat ezartzea.  

4.03 UP-01/02/03 Paisaia balioztatzeko gaikako jardunaldiak antolatzea. 

4.04 UP-01/02/03 
Paisaiari buruzko dibulgaziozko informazioa hobetzea: 
internet, liburuxka eta ikus-entzunezko materialen bidez. 

4.05 UP-01 
Baratzeetako herriko produkzioari irteera ematea, herriko 
produkzio elkarte edota kontsumo taldeen bidez. 

4.06 UP-01/02/03 “Paisaiarako herritarren mahai iraunkorra” antolatzea. 

4.07 UP-01 
Paisaiaren balioztapen eta ulermen jarduerak integratzea 
sagardoarekin zerikusia duten ekitaldietan “SAGAR UZTA”.   

4.08 UP-01/02/03 

Ibilbide eta proposamen kulturalak jada existitzen diren 
ibilbide autonomiko eta probintzialetan integratzea “Explore 
San Sebastian Region”, “Gipuzkoa kultura” eta “Euskadi 
Turismo” (Eusko Jaurlaritza) etab. 

4.09 UP-01/02/03 
Planaren proposamenetarako mantentze eta kontrol kabinete 
Tekniko bat ezartzea eta Donostialdeako paisaiaren Katalogo 
eta gidalerroekin bateratzea. 

4.10 UP-01/02/03 
Planaren eduki digitalen euskarriaren ekipo bat ezartzea, 
herritarrenganako hedapena bermatuko duena.. 

4.11 UP-01/02/03 
Astigarragako paisaia naturala eta kulturalarekin zerikusia 
duten denboraldiko erakusketa/Tailerren ildoko proiektua. 

 

Aipatu diren jarduketa bakoitzarentzat, ondorengo orrialdeetan azalpen fitxa 

bat garatu da ondorengo epigrafe hauek barne hartzen dituena:  

o Identifikazio kodea eta azpikodea. 
o Eremu estrategikoa. 
o Ekintza-lerroaren izena. 
o Ekintzaren deskribapen laburra. 
o Ekintzarekin garatzeko Ekintza Planean adierazitako helburuak. 
o Ekintzaren  lehentasuna. 
o PEParen Paisaia Unitatearen gaineko lokalizazioa. 
o PEParen paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa. 
o Egungo egoera (beharrezkoa denean). 
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o Jarduketa- proposamena (beharrezkoa denean). 
o Inplikaturiko agenteak/ erakundeak. 
o Aurreikusitako aurrekontua. 
o Diru-laguntza lerro potentzialak. (OHARRA: Orokorrean, “Diru-laguntza 

lerro potentzialak” atalari dagokionez, fitxa bakoitzean 2016. urtean 
ezarritakoak bildu dira. Hala ere, horrek ez du bermatzen ondorengo 
urteetan diru-laguntza horiek egotea. Horregatik, udal-teknikoei 
kudeaketa errazteko atal honetan jaso dira, modu informatiboan).    

o Egikaritze- epeak. 
o Jarraipen eta kontrol adierazleak.  
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PAISAIAREN KONTSERBAZIOA. Balore naturalak kontserbatzea 

Natura intereseko landaredia masen kartografia zehatza, inbentario floristiko eta 
faunistikoa burutzea, kontserbazio-egoeraren ebaluazioa egitea, baita garapena 
bultzatzea ere. 

 
 

Natura intereseko landaredia masen kartografia zehatz bat, horien inbentario floristiko 
eta faunistikoa, eta kontserbazio egoeraren (egitura, aniztasuna, kalitatea, etab.) 
ebaluazioa egitea beharrezkoak dira, PEParen Kudeaketako Eremuak duen kapital 
naturala ezagutzeko. 

Gaur egun, Udalak eskuragarri du GeoEuskadin habitat interesgarrien eta EUNIS 
Habitaten sailkapenari dagokion kartografia (paisaia unitateen fitxak egiteko erabili 
direnak). 

Ekintza honetan UPV/EHUko hainbat departamendurekin kolaboratu ahalko litzakete. 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estrategikoa 

9.- EKINTZEN DEFINIZIOA JARDUKETA PROGRAMA 

9.2.- Ekintza lerroen zehaztapena 

KODEA: 1 AZPIKODEA: 01 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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O.C.6, O.G.17, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14, O.CS.15 
 

 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: 

 
  

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 
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Egungo egoera 
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Europar Batasuna:  

- LIFE programa 
 
Estatuko Admin. Orokorra:  

- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko 
biodibertsitate, klima- aldaketa eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila 

 
Eusko Jaurlaritza:  

- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen 
dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo 
autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-
laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. 

 
- Natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten 

erakunde pribatuei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
 
 
 
 
 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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Adierazleak: 
 

o Informazio kartografikoaren azken berrikuspen data  

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 
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PAISAIAREN KONTSERBAZIOA. Balore naturalak kontserbatzea 
 

 

 

 
Landaredia potentziala birsortzea sustatzea 
 
 
 
 
 
Landaredia potentzialaren birsortze naturala sustatuko da ondorengo ekintzen 

bidez: 
 

o Espezie aloktonoak ezabatzea, bereziki, inbaditzaileak direnak, pixkanakako 

erauzte programa bat ezarri eta egikarituz.  

o Dauden espezimen helduak mantentzea, ahal den neurrian Espezimen horien 

erreprodukzioa sustatzeko, eta ez, landarediarena. 

o Koniferoak lekuko espezieez ordezkatzea.  

Jarduketa neurritzat proposatu da eremu horretan formazio autoktonoak eta 
inguruneetan berezkoak direnak birsortzea. Informazio-iturri gisa erabiliko da burutu 
den kartografia (1-01 neurria) 
 
Ekintza-lerro hau Euskadiko Landa Garapeneko Programa: Baso autoktonoen 
kontserbaziorako M15.1.3 jarduketarekin bat dator eta osagarria da. 
 
 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  1 AZPIKODEA:  02 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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Baso naturalen kontserbazio egoera hobetzera bideratutako jarduketa da. Horretarako, 
oin heldu eta oso helduen, hilda eta zutik mantentzen den egurraren  agerpena 
lagunduko duten konpromezu jakin batzuk hartuko dira; eta naturaltasun gradu eta 
baso naturalen egitura-konplexutasun handia lortzea ahalbidetzen dutenak.   
 
Jarraian datozen praktikak proposatu dira: 
 

o Hildako egurra mantendu edo areagotzeko, hasierako analisi bat egingo da; horrela, 

lurrean eta zutik dagoen hildako egur kantitatea ebaluatuko da kaltetutako basoko 

azaleran, eta jarduketak planteatuko dira 5 urtetan 20 m3/ha hildako egur lortzeko. 

Ebaluazio partzial bat egingo da akordioak hasi eta bi urtera, eta beste azken ebaluazio 

bat, helburuak betetzen direla ziurtatzeko.  

o Zuhaitz zaharrak eta lepaketak kontserbatu eta sustatzeko basoko lanak egingo dira 

konpetentzia askapenerako (zuhaitz zaharren inguruan dauden zuhaitz gazteen 

garbiketa) eta zuhaitz lepaketen mantenurako inausketak. 

o Oso itxiak, homogeneoak eta hedadura handiko basoetan, masa nagusiaren altuera 

berdineko diametroko argiguneak irekiko dira, eta egurra lurrean utziko da. 

o Zuhaitz autoktonodun espezieen landaketak, fruituak ematen dituztenak eta jatorri 

genetiko egokia dutenak, egitea baso-masen ertzean eta dagozkion lekuetan 

(orientazio ona duten pistetako ertzak, argigune txikiak, etab.), basoko faunako 

baliabide trofikoak handitzeko.  

o Debekaturik dago neurriari dagokion eremuko egurra ateratzea.  

o Guztizko ezabaketa edo ezabaketa partziala debekaturik daude; baita paisaiako edo 

ondare natural edo kulturalaren intereseko elementuak kaltetzea ere: habitat bereziak, 

erriberak, mehatxatutako espezieak, intereseko zuhaitz hostoerorkor autoktonoak 

(zaharrak, lepaketak, neurri handikoak, adartsuak…) eta abar. 

o Ez dira baso-pista berriak eraikiko, ez eta baso autoktonoen barnetik igaro edo bertara 

iristen direnak berrituko ere (jada existitzen den errepide-sareko eremu zehatzen 

egokitzapena, zuzenketa edo hobekuntza salbuetsirik geratuko da). 
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O.C.5, O.C.9, O.R.2, O.G.2, O.G.12, O.G.17, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14, O.CS.15 

 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

  

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 
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Egungo egoera 
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Landaredia potentziala berreskuratzeko egiten diren proposamenen araberakoa izango da aurrekontua. 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Estatuko Admin. Orokorra:  

- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko 
biodibertsitate, klima- aldaketa eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila 

 
Eusko Jaurlaritza:  

- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen 
dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo 
autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-
laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. 
Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka. 

 
 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Astigarragako Udala eta partikularren eta/edo elkarteen arteko “Lurraldearen Zaintza” prozesuen bitartez 
finantzaketa pribatuan parte hartzea posible izango zen.  

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Landaredia potentziala berreskuratzeko egiten diren proposamenen garrantzi eta konplexutasunak 
baldintzatuko du egikaritze-epea. 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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Adierazleak: 
 

o Flora inbaditzailearen presentzia 
o Konifero landaketen presentzia 
o Landaketa hostoerorkor aloktonoen presentzia.  

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

366.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAISAIAREN KONTSERBAZIOA. Balore naturalak kontserbatzea 
 

 

 

 
Basoko espezie aloktono berrien sorrera ekiditea. 

 
 
 
 
 
 

PEP honetatik ulertzen duguna eta paisaia kontserbatzeko oso interesgarria den 
ekintza-lerro honekin proposatzen dena zera da: espezie autoktonodun basoberritzeak 
erraztu beharko lirateke konifera aloktonoak ugaritzea saihesteko. koniferen baso-
azalera ageri den arren, Baso-misto eta hariztien baso-azalera nabarmena da 
Santiagomendi-Landarbason. Astigarragako herritarrek formazio aloktono horiek ez 
dituzte inguruko baso-paisaiako berezko formaziotzat hartzen; ondorioz, aipaturiko 
jarduketa proposatu da. 
 
Herritarrek balore naturalak kontserbatu eta indartzeko, nahiz  baso masa autoktonoak 
sustatzeko duten nahia eta borondatea adostu beharko du Astigarragako Udalak 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin 
 
Ekintza-lerro honek ondorengo jarduketa honekin bat egiten du: N15.1.2 Euskal Herriko 
Landa Garapenerako Programa: Espezie aloktonodun baso-landaketak baso 
autoktonoez ordezkatzea. 
 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  1 AZPIKODEA:  03 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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Ziklo motz edo ertaineko landaketa koniferoak pixkanaka ordezkatzea du xede, ziklo 
ertain edo luze eta izaera autoktonoko hostozabalen landaketen bidez, baso 
autoktonoen azalera handitzea sustatzeko helburuarekin.  
 
Biodibertsitatea kontserbatzeko habitat interesgarrien azalera handitzeaz gain, baso 
mota horiek kontsolidatzeak abantaila nabarmenak ditu inguruneari dagokionez,  
erabilera teknikek txanda motzeko egur-produkzioko landaketetan egiten diren ohiko 
praktikek baino gutxiago inpaktatzen dutelako, besteak beste. 
 
Espezie nagusia aldatzeko ondorengo jarraibideak erabiliko dira:  
 

 Lursail bakoitza ezaugarritzen duen basoko urtaroari hobekien egokitutako 
zuhaitzezko espezie autoktonoak erabiliko dira landaketetan, lursailaren 
ezaugarri naturalistiko, fisiografiko eta klimatikoei jarraiki. “Espezie nagusi” gisa 
erabiltzeko izango dira: haritza, ametz arrunta, pagoa eta haltza. Nolanahi ere, 
nahasketen ehuneko bat egokitzat ematen da, hau da, lehen aipatutakoak eta 
fruta espezie autoktonoak nahastea.  

 Jatorrizko landare aloktonoaren estalduraren azpian, birsorkuntza naturaleko 
estaldura bat egongo balitz, nahiko trinkoa edo tokiko baldintzetara egokitzen 
dena, egoera hobetzeko eta egonkortzeko lanak egingo dira. Alderantzizko 
kasuan, baso-sartze zuzena egingo da landare autoktonoekin; landaketa bidez, 
nahiz hazien bidez.  

 Basoko erreprodukzio- materiala jatorri ezagunekoa eta bermeduna izango da, 
masa berria egoki haziko dela bermatzeko eta inguruko masetan kutsadura 
genetikoa ekiditeko.  

 Mozketak egiterakoan, zutik utziko dira, egongo balira, arboladiak osatzen 
dituzten espezie naturaleko zuhaitzak, zaharrak, hildakoak, lehorrak edo 
eroritakoak barne. Arrisku fitosanitario edo su-arriskuaren mugen barruan egin 
behar da lan hau. 

 
 

 

 

O.R.2, O.G.2, O.G.12, O.G.17, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14, O.CS.15 

 

 

Garatzeko helburuak 
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BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

  

Ekintzaren lehentasuna 

369.orr



 
 .  
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

370.orr



 
 .  
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

371.orr



 
 .  
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Egungo egoera 

372.orr



 
 .  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Proposatzen diren basoberritzeen araberakoa izango da aurrekontua. 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

373.orr



 
 .  
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Estatuko Admin. Orokorra:  

- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko 
biodibertsitate, klima- aldaketa eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila 

 
Eusko Jaurlaritza:  

- Natura-ondarea aktiboki kontserbatzeko jarduerak finantzatzeko laguntzak; EAEko 
lurralde-eremuko lur-zaintzako akordioetan jasota egon behar dute jarduerok. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. 
Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka. 

 
 
 

 
 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Astigarragako Udala eta partikularren eta/edo elkarteen arteko “Lurraldearen Zaintza” prozesuen bitartez 
finantzaketa pribatuan parte hartzea posible izango zen.. 

 

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            
OHARRAK: Landaredia potentziala berreskuratzeko egiten diren proposamenen garrantzi eta konplexutasunak baldintzatuko 
du egikaritze-epea. 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

374.orr



 
 .  
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Adierazleak: 
 

o PEParen eremuko koniferoen basoko azalera.  
o PEParen eremuko baso azalera autoktonoa.  

 
 

 
 

  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

375.orr



 
 .  
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PAISAIAREN KONTSERBAZIOA. Balore naturalak kontserbatzea. 
 

 

 

 
Eremu heze eta urari loturiko paisaiak mantendu eta babesteko jarduketak. 
(Landarbaso errekastoa eta Otziturri inguruko putzu naturalizatuak) 

 
 
 
 
 

“ATXURROMENDI MURGIBASO LANDARBASO BASO-MENDIKO PAISAIA” izeneko 
unitatearen barnean ezkutatuta, urari loturiko paisaiak daude, ibai-paisaiak 
(Landarbaso errekastoa) nahiz Otziturri inguruko putzu txikiak, flora eta fauna anfibio 
interesgarria eta paisaia erakargarria dutenak.   
 
Landarbaso errekastoko uren egoera onak, ingurune hain naturalak (erriberako habitat 
aberatsen presentziarekin) eta begizko intrusio nahiz alterazio antropikorik ezak 
kalitate handiko paisaia eratzen dute. Jatorri antropikoko putzuak naturalizaturik 
daude eta ingurumen eta paisaia interes handiko eremuak osatzen dituzte.  
 
Ur geldo eta putzu txikiak dituzten ur-inguruneetan berezko espezie floristikoak 
garatzen dira; hala nola, landare flotatzaile sustraitugabeak eta murgildutako landareak 
edo landare flotatzaile sustraituak. Ez dira ohikoak hidrofito komunitateak. Ur geldiak 
dituzten eremuetan tipikoak dira Potamogeton sp gisako landareak. Ibai eta urmaelen 
ertzetako lokatzean sustraitzen diren lezkadi eta gramineoen formazioak ere topa 
ditzakegu.   
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  1 AZPIKODEA:  04 

Ekintza lerroaren deskribapena 

376.orr



 
 .  
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Lurrak gutxiago istildurik daudenean, karize belarkaren komunitateak agertu daitezke 
eta ur-eremutik kanpoko banda hartu dezakete.   
 
Eremuko paisaia- eta ingurune-balio ukaezina dela-eta, ekintza potentzial gisa ezarri 
dira paisaia horiek mantendu eta babesteko jarduketak; Astigarragako etorkizuneko 
HAPOko SNU antolamenduan (gainjarritako baldintzatzaile gisa) barneratuz babestea 
proposatu da 
 

 

 

 

O.C.5, O.C.6, O.C.9, O.G.13, O.CS.2, O.CS.6, O.CS.13, O.CS.14. O.CS.15 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

377.orr



 
 .  
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OHARRAK: Astigarragako HAPOren berrikuspena egiteko beharrak mugatuko du nahitaez jarduketaren lehentasuna; 
bereziki, SNU antolamenduari dagokionez eta Nekazaritzako Lurralde Plan Sektorialeko zehaztapenetara egokitzeari 
dagokionez 
 

 
  

378.orr



 
 .  
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

379.orr



 
 .  
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

380.orr



 
 .  
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Egungo egoera 

381.orr



 
 .  
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Egungo egoera 

382.orr



 
 .  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK:  Aurrekontua Astigarragako HAPOaren aldaketaren barruan egingo da, zeinetan proposatuko da 
kontserbaziorako estrategia espezifikoa.. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

383.orr



 
 .  
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Estatuko Admin. Orokorra:  

- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko 
biodibertsitate, klima- aldaketa eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila 

 
Eusko Jaurlaritza:  

- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen 
dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo 
autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-
laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. 
 

- Natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten 
erakunde pribatuei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.. 
 

- Klima-aldaketa eta atmosfera. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen 
dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, toki-erakunde 
autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-
laguntzak. . Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. 

 
 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

384.orr
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< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Egikaritze-epeak  Astigarragako HAPOaren aldaketaren lanak egiteko epearen araberakoak izango dira. 

 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
 

o Astigarragako HAPOaren aldaketan barneratzea gainjarritako baldintza gisa lurzoru 
urbanizaezinaren antolaketaren kategorietan 
 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

385.orr



 
 .  
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PAISAIAREN KONTSERBAZIOA. Balore naturalak kontserbatzea 
 

 

 

 
Landarbasoko eremua Aiako Harriako KBEren barruan barneratzeko 

bideragarritasunaren azterketa 
 
 
 
 
 

HARITZALDE Naturzaleen Elkarteak, Ekologistak Martxan eta Eguzki kolektiboek bere 
garaian egindako proposamenei jarraiki, eta Santiagomendi-Landarbasoko paisaia eta 
natura baloreak indartzeko asmoz, egokia ikusi da Plan honen barruan bideragarritasun 
azterketa bat egitea, Landarbasoko eremua Aiako Harriako KBEn barneratzeari 
dagokionez.  
 
Aipaturiko proposamenean ezaugarritu bezala, 1995. urtean Aiako Harria Parke Natural 
aitortu zuten (241/95 Dekretua); 6.913 ha-ko azalera zuen eta ondorengo udalerriei 
zegokien: Irun, Oiartzun, Errenteria, Donostia eta Hernani. % 80 inguru izaera 
publikokoa da eta gainerakoa pribatua. Parkearen mugak planteatu ziren garaian, 
titulartasun publikoko lursailei lehentasuna eman zitzaien. Horregatik, KBEko muga 
septentrionalek ez diote ez logika geografiko ez ekologiko bati erantzuten.    
 
 
 
 
 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  1 AZPIKODEA:  05 

Ekintza lerroaren deskribapena 

386.orr



 
 .  
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Haritzalde Naturzaleen Elkarteak Donostiako Udalari eskatu zion Landarbasoko lurrak 
Aiako Harria Parkearen barnean sartzeko; proposamena herriko Hiri Antolamenduko 
Plan Orokorrean aztertu zen.   
 
Bestalde, Astigarragari dagozkion Landarbasoko mugak ere barneratzea planteatu zen. 
Astigarragako mugen barruan Perurena barneratzea eskatu zen eta banda periferikoa 
Santiagomendi menditik igarotzea.  
 
Proposamena kontuan izanik, eta eremuko paisaia- eta natura-balioek planteaturiko 
proposamena gainditzen dutela ikusirik, Paisaiarako Ekintza Planetik bideragarritasun 
azterketa bat egitea proposatu da, aipaturiko eremua “ATXURROMENDI MURGIBASO 
LANDARBASO BASO-MENDIKO PAISAIA” izeneko paisaia-unitatearen barruan 
kokaturiko eremuan sartzeko aukera zehaztuz.  
 
 

 

 

 

O.C.5, O.C.6, O.C.9, O.G.2, O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.CS.4, O.CS.6, O.CS.9, O.CS.13 
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

387.orr



 
 .  
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BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Aipatu beharra dago,  jarduketa honen egikaritzeak gizarte bultzada handia eta politika lidergoaren 
beharra duela, eremuko lurzoruaren jabetzaren zatirik handiena (Astigarragako benetako gordailu naturala) pribatua 
delako 
 

 
  

388.orr
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EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

 

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

389.orr
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

390.orr



 
 .  
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Egungo egoera 

391.orr



 
 .  
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Inclusión propuesta por HARITZALDE  

392.orr



 
 .  
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Propuesta de actuación del PAP  

393.orr
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Aurrekontua bideragarritasun azterketaren araberakoa da.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

394.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Eusko Jaurlaritza:  

- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen 
dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo 
autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-
laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. 
 

- Natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten 
erakunde pribatuei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.. 

 
 

 
 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
 
 
 
 
 
 
 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

395.orr
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Adierazleak: 
 

o Bideragarritasun azterketa egitea. 
 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

396.orr
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PAISAIAREN KONTSERBAZIOA. Balore kultural eta ondarezkoak kontserbatzea. 
 

 

 

Paisaiarako Ekintza Planaren eremuko ondare kultural-etnologiko eta geologikoaren 
Plan Berezi bat erredaktatzea.  

 
 
 
 
 

Planaren helburu den eremuari loturik, kultura intereseko ondarea, ondare 
arkitektonikoa eta arkeologikoa ageri dira. Bestalde, aipatzekoak dira herriko 
tradizioarekin zerikusia duten interes kultural antropologikoko ondasunak.  
 
Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen paisaietako ondare eta kultura baloreak 
kontserbatzeko,  ondarea berreskuratu eta balioztatzeko  ekintza-lerroak bildu eta 
zehazten dituen Plan zuzendari bat erredaktatzea proposatu da. Horrela, baliabide 
kulturalak izan daitezkeen elementuak edo zaharberritzea, balioztatzea eta 
berreskuratzea merezi dutenak  ezarriko dira. 
 
Garatuko den ekintza multzoak begizko inpaktuak edukiko ditu ingurunean. Paisaiaren 
mailan jarduketa protokolo bat trazatzeko beharra zehazten dute inpaktuen kudeaketa 
eta kontrolak. Protokoloak Santiagomendi-Landarbasoko ondare kulturalaren Plan 
Bereziaren barnean intregraturik geratu beharko du kudeaketarako, kontrolerako, 
plangintzarako eta biltzen den informazio guztirako tresna gisa. 
 
 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  1 AZPIKODEA:  06 

Ekintza lerroaren deskribapena 

397.orr
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Santiagomendi-Landarbasoko ondare kulturalaren Plan Bereziak ondorengo aspektuak 
bildu beharko ditu:  

 

o Ondare-elementu interesgarriak ezartzea; kultura baliabideak, esaterako, dagokion 

arrazoiketa teknikoaren bidez.  

o Kudeaketa planteatzea estrategia-instrumentu gisa.  

o Proiektuaren xede eta ikuspegi instituzionala adieraztea.  

o Kudeaketarako eragile nagusiak aztertzea.  

o Kudeaketako eredua adieraztea.  

o Jarduketa-programa adieraztea.  

o Kudeaketaren jarraipen eta ebaluazio sistema.  

o Eskuhartze guztiak eta datu esanguratsuenak bilduko dituen datu-base bat sortzea.  

o Aukeratutako Kultura Baliabideak xedatzen dituzten arauzko erregulazioak 

zehaztea.  

 

Ondare kulturalaren Plan Berezi honen helburu nagusia balore kulturalen 
kontserbaziorako elementu interesgarrienak ordenatu, kontserbatu eta balioztatzea da.   

 

Ekintza Plan honetatik ondorengoak proposatu dira baliabide kultural gisa:  
 

o Donejakue bidea 

o Santiagomendi ermita eta ingurune etnologikoa  

o Arreginea harrespila  

o Ermañaldeko harrespila 

o Igoin-Akolako estazio megalitikoa: Langagorriko dolmena 

o Alorre baserria 

o Bortaene baserria 

o Goikoetxea baserri eta karobia 

o Oiarbide baserria 

o Arraspiñe baserria 

o Olabarrieta baserria 

o Zabale baserria 

o Iriarte baserria 

398.orr
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o Santiagomendiko jurasikoko IGP 

o Santiagomendi eta Maldaburuko haitzuloak. 

o Otsazuluetako faila 

 
 

 

O.C.2, O.C.3, O.C.4, O.R.5, O.R.7, O.R.8, O.G.10, O.G.11, O.G.18, O.G.19, O.G.20, 
O.CS.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.13, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               
OHARRAK: Plan Berezi hau erredaktatzea ezinbestekoa da Santiagomendi-Landarbaso korridoreko baliabide 
kulturalak balioztatzeko, nahiz horiek kudeatzeko. Paisaiarako Ekintza Plan honetako diagnostikoan barneratutakoek 
Plan Berezi hau egikaritzea errazten dute, zeina lehentasunezko jarduketatzat jotzen den 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

399.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

 

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

400.orr



 
 .  
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

 

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

401.orr



 
 .  
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Santiagomendiko jurasikoko IGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ermita eta Donejakue bidea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Langagorriko zista 
 
 
 
 
 
 
 
                       Bortane baserria 
 

 
 
 
 
Ekintza Plan honetan aztertutako ondarezko elementu batzuk azaltzen dira. Zehaztasun gehiagorako, ikus Diagnostikoari 
dagokion atala. 

 

Egungo egoera 

402.orr



 
 .  
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

403.orr



 
 .  
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SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
 
Estatuko Admin. Orokorra:  

- %1,5 kulturala.  Sustapen Ministerioa.  
 
Gipuzkoako Foru Aldundia:  

- Gipuzkoako kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko diru laguntzak. Kultura, 
Turismo, Gazteria eta Kirola. 
 

- Gipuzkoako lurraldean arkeologi ikerketak egiteko eta zabaltzeko diru-laguntzak. Kultura, 
Turismo, Gazteria eta Kirola. 

 
- Gipuzkoako kultur elkarteentzako diru laguntzak, urteko egitasmoak edo jarduerak 

egiteko. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola. 
 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Ondare kulturalaren Plan Bereziaren tramitazioak Udalaren hasierako onarpena barneratu beharko du, gutxienez, 
20 egun egon beharko da publikoarentzako ikusgai, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko pertzepzio-txostena, eta udalaren 
behin betiko onarpena. 
 

 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

404.orr



 
 .  
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Adierazleak: 
 

o Ez dira jaso  
 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

405.orr



 
 .  
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PAISAIA ERABERRITZEA. Hiri-paisaiak eta baserri barreiatuak hobetzea. 
 

 

 

 
Bat ez datozen elementuen inbentarioa egin eta Santiagomendi auzoan paisaia 

integratzeko zehaztapenak ezartzea (seinaleztapena, eraikuntza berriak, egoera 
txarrean dauden eraikuntzak, linea elektrikoak). 

 
 
 
 
 

Paisaia-irizpidedun plangintzarik ezaren ondorioz,   hiri- eta nekazaritza-interfaze 
honetan arazo asko sortzen dira: pertzepzio- alterazioak agerian uzten dituzte eta 
txertatzen diren nekazaritza nortasun bereiziko inguruarekin bat ez datozela agerian 
geratzen da.  
 
Santiagomendi auzoko hiri- eta nekazaritza-ingurunean  paisaia eraldatzen duten 
zenbait elementu daude. Horien artean, bereziki, ondorengoak nabarmentzen dira: 
egoera txarrean dauden eraikuntzak, seinaleztapen oparoa, linea elektriko eta 
telekomunikazioko linea ugari, eremu degradatuak hondakin pilaketa dela-eta; 
ingurumenari dagokionez, erabat integratu gabeko eraikuntza berriak, nahiz egitura 
hiritarreko eraikuntzak eta Santioko nekazaritza-guneko egitura hausten dutenak.   
 
Paisaiarako Ekintza Planak diagnostikoaren dokumentuaren eta ondorengo azterketa 
faseen bidez, paisaiako arazo horien zati handi bat antzeman eta kartografiatu du, 
modu tipologikoan.    
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  2 AZPIKODEA:  01 

Ekintza lerroaren deskribapena 

406.orr



 
 .  
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Hala ere, paisaian eragiten duten inpaktuak murrizteko neurriak ezarri ahal izateko, 
ezinbestekoa da elementu eragileen inbentario zehatza egiteko jarduketa bat ezartzea.  

 

 

 

O.R.1, O.R.10, O.G.4, O.G.5 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Santio auzoan egin beharreko jarduketak egin aurretik, ezinbestekoa da inbentarioa egitea; behar eta 
premiaren arabera eskuhartzeen lehentasuna zehaztu eta gidatuko baitu horrek. 
 

  

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

407.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

 

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

408.orr



 
 .  
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

409.orr



 
 .  
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seinaleztapen oparoa                                                                                
linea elektriko eta telekomunikazioko linea ugari 

 
 
 
 
 
 
 
Santioko landa paisaiarekiko bat ez datozen 
etxebizitzak  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
erabat integratu gabeko eraikuntza berriak 

Egungo egoera 

410.orr



 
 .  
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Propuesta de actuación. Aproximación a los conflictos  

411.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

412.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Santio auzoan egin beharreko jarduketak egin aurretik, ezinbestekoa da inbentarioa egitea; behar eta premiaren 
arabera eskuhartzeen lehentasuna zehaztu eta gidatuko baitu horrek 

 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Udaleko sail desberdinetan dauden datuak jasotzea. 
o PEParen zehaztapenak eta diagnostikoa erantsi.. 

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

413.orr



 
 .  
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PAISAIA ERABERRITZEA. Hiri-paisaiak eta baserri barreiatuak hobetzea. 
 

 

 

 
Baserrien inguruko paisaia egokitzea. 

 
 
 
 
 
 

 
Baserri eta ondoko eraikuntzen bilakaera morfologikoa lurralde ustiapen tradizionalari 
loturiko ekonomia-jardueraren garapenarekiko paraleloa izan da. 
 
Hala, beren jarduera mantendu duten baserriak bilakatuz joan dira instalakuntzak 
eraberrituz. Nolanahi ere, kasu askotan, jarduera tradizionalen gainbeherak eraikuntza-
ondarearen uztea ekarri du.   
 
Hori dela-eta, eraikuntzen paisaia-inpaktuak biderkatu egin dira; orain arte paisaian 
integraturik egon baitira eraikuntzak. Are gehiago, txabola eta bestelako begi-
intrusioen oparotasunak eraikitako ondarea ezkutatu eta kaltetu egin du. Zenbait 
kasutan jarduketa hau ezartzea beharrezkoa da; Zimelurritza baserri inguruan, esate 
baterako.  
 
Horregatik, jabeekin koordinaturiko jarduketak ezartzeak beharrezkoa dirudi, 
nekazaritza ustiapeneko paisaia-balioak berreskuratzea sustatzeko.   
 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  2 AZPIKODEA:  02 

Ekintza lerroaren deskribapena 

414.orr



 
 .  
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Horretarako, nekazaritza-ustiapeneko eraikuntzen antzekoak diren eraikuntzen paisaia 
integrazio eta bateragarritasun bisualak justifikatzea proposatzen da paisaia-unitate 
eta paisaia-baliabide bakoitzerako, ageri dituen ahultasunak eta kalitate helburuak 
aurreikusitako inpaktuen kalifikazioarekin erlazionatuz: funtsezkoak, neurrizkoak, arin 
edo hutsalak, eskala, efektu, intzidentzia, iraupen, iraunkortasun eta banakotasunaren 
arabera.     
 
Jarduketaren paisaia integrazioaren balorazioa egin aurretik, paisaian dituen efektuak 
identifikatu eta ebaluatu beharko dira; horretarako, ahalmen eta hauskortasunaren 
azterketa eta ebaluaketa egingo da jarduketak eragiten dituen aldaketak egokitzeari 
dagokionez, paisaia-eta balio-paisajistikoa baztertu gabe eta paisaiako baliabideak 
hautematea ekidin gabe.  
 
Nekazaritza-ustiapenek paisaian duten eragina identifikatu eta ebaluatzeko asmoz, 
komenigarria da azterketa bisuala bere eskalara egokitzen den modelazio eta simulazio 
bisualeko tekniken bidez egitea, eszenak, fondoak eta perspektibak paisaia 
integraziorako neurriekin eta horiek gabe erkatuz.   
 
Paisaia-integraziorako neurriak ezinbestekoak dira identifikaturiko paisaia-inpaktu eta 
inpaktu bisualak ekidin, murriztu eta zuzentzeko; paisaiaren eta  ingurunearen kalitate 
bisuala hobetu,  eta neurri zuzentzaile eraginkorrik onartzen ez duten paisaiako eragin 
ezkorrak konpentsatzeko.    
  
Landa-lurzoruan egindako eraikuntza berrien kasuan, egokia deritzo paisaia-baliabide 
eta balio handiko paisaia-unitateen eremu bisualetik kanpo kokatzeari, edo 
halabeharrez, paisaiari gutxien eragiten dion eremuan kokatzea.    
  
Bestalde, eraikuntzen diseinua paisaian ezartzerakoan topografiaren diseinu eta 
landarediari zorrotz egokitzea ezinbestekoa da, morfologia, izaera eta jatorrizko 
eraikuntzaren bolumetria errespetatzeaz gain.    
 
Jarduketa honek lortu nahi duena zera da: nekazaritza-, abeltzaintza eta baso 
ustiapenetara bideratutako eraikuntzek ustiapenen tamaina, natura eta helmugarekiko 
erlazioa errespeta dezaten eta, hala dagokionean, materian eskumena duten 
erakundeen plan edo arauetara egokitzea. 
 
 
 
 
 

415.orr



 
 .  
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O.R.9, O.R.10, O.G.2, O.G.7, O.G.14, O.CS.14. 
 

 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Jarduketa honen bideragarritasuna nekazaritza-eraikuntza eta instalakuntzen jabeen parte hartzeak 
baldintzatuko du; ondorioz, Astigarragako Udalarekin koordinazio-bideak ezartzea beharrezkoa da. 
 

 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

416.orr



 
 .  
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

417.orr



 
 .  
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

 

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

418.orr



 
 .  
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Zimelurritzaga 
baserriko ingurunea  

 
Landa-eraikuntzak 
egoera txarrean. 
Juanatxipiborda. 
 

Egungo egoera 

419.orr



 
 .  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Zehaztu gabe. Kaltedun eraikuntzen arabera. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

420.orr



 
 .  
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten 
inbertsioak finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta 
Lurralde Oreka. 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
 

OHARRAK: Eraikuntzaren arabera epea zehaztugabekoa da. 

 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Jarduketa-zenbakia baserrietan. 
o Nekazaritza ustiapenekin erlazionatutako eraikuntzetan jarduketa-zenbakia.  

 

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

421.orr



 
 .  
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PAISAIA ERABERRITZEA. Paisaia natural eta kulturalak hobetzea eta mantentzea. 
 

 

 

 
Korridore ekologikoak sortzeko basoko jarduerak gauzatzea. 

 
 
 
 
 

Ekintza-lerro hau ezartzeko irizpide orokor gisa ondorengoak proposatzen dira, 
Santiagomendi-Landarbasoko paisaia-intereseko eremuaren hiri-plangintzan 
kategorizazioarekin batera joango direnak:  
 

o Landaredia natural edo berezkoaren unadak eta elementu linealak 
kontserbatzea.  

o Zuhaitien estaldura autoktonoa handitu eta faunarentzako habitaten euskarri 
gisa landarediaren egitura hobetzea.  

o Belar-sastrakak garbitzea egingo da suteak ekiditeko neurri gisa, zuhaitz 
formazioen edo larreen birsortzea sustatzeko, edo heskaiak mantentzeko. 

o  Belar-sastrakak garbitzea eskuz eta modu selektiboan egin beharko da; 
zuhaiztiek duten birsortze naturalerako gaitasuna errespetatuko da. Zuhaitz 
itxura hartu duten zuhaitz landareak eta zuhaixka formako espezieak 
errespetatu beharko dira.  

o Intsektizida edo herbizidadun tratamendu kimikoak saihestu egingo dira, ahal 
den neurrian, entomofauna ez kaltetzeko.   

o Errodentizida eta topizidadun tratamendu kimikoak saihestu egingo dira, ahal 
den heinean, mikrougaztunen komunitatea kaltetu ez dadin.  

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  2 AZPIKODEA:  03 

Ekintza lerroaren deskribapena 

422.orr



 
 .  
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o Basoen tratamenduak sustatuko dira sastrakadi ertain eta altuetan zuhaiztien 
garapena azkartzeko.  

o Debekatu egingo dira, zehazki, koniferoen eta bestelako basoko espezie 
exotikoen baso birpopulaketak, gaur egun, baso autoktonoek harturik dituzten 
mendietan, populaketen zatikatzea eta aislamendua murrizteko. 

o % 40 baino gehiagoko maldak dauden lursailak baso birpopulaketentzako 
prestatzerakoan, lurzorua errespetatzen duten metodoak erabiliko dira; hala 
nola, eskuzko zulaketa, zuhaitz eta zuhaixka-landaredia autoktonoko lekuak 
kontserbatuz.  

o Basoko tratamendu fitosanitarioak saihestuko dira. Beharrezkoak izanez gero, 
tratamendu biologikoa izango da.  

o Basoetako tratamenduetatik eratorritako hondakinak ezabatzeko zatikatzea 
sustatuko da; betiere, osasun aldetik aurkakoa gomendatzen ez bada.  

 

 

 

O.C.5, O.C.6, O.G.2, O.G.12. 

 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

423.orr



 
 .  
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
  

424.orr



 
 .  
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

 

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

425.orr



 
 .  
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

 

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

426.orr



 
 .  
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 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Ezartzen diren ekintzen arabera egingo da aurrekontua. 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

  

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Egungo egoera Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Estatuko Admin. Orokorra:  

- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko 
biodibertsitate, klima- aldaketa eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. 
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila 

 
Eusko Jaurlaritza:  

- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen 
dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo 
autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-
laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. 
Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka. 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Jabe partikularrak eta baso-elkarteak. 
 

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Ez da egikaritze-eperik zehaztu. Aplikazio jarraituko neurriak izan behar dute. 

 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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Adierazleak: 
o Ez dira jaso 

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 
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PAISAIA ERABERRITZEA. Paisaia natural eta kulturalak hobetzea eta mantentzea. 
 

 

 

 
Nekazaritza paisaiak hobetu eta mantentzeko neurriak ezartzea: landazabal atlantikoa 
eta sagarraren laborantzarekin zerikusia duten paisaiek.  

 
 
 
 
 

Ekintza-lerro hau neurri batzuek baldintzatzen dute; hain zuzen ere, Santiagomendiko 
nekazaritza-paisaien, hala landazabal atlantikoarena nola sagarren laborantzarena,  
hobekuntza eta kontserbaziorako neurriek.  
 
Ekintza honen helburua nekazaritza-paisaiaren testura sinplifikazioak, 
biodibertsitatearen galerak, higadura-prozesuek, poluzio difusoa eta herrialdearen 
lurraldearen ingurumen deskonexioak, sortzen dituzten ingurumen-arazoei erantzuna 
ematea da. 
 
Bestalde, landazabalaren eta fruta-arbolaren (sagarrondoak batez ere) landa paisaien 
hobekuntza bultzatzea eta sustatzea nahi da, paisaia hauen elementuen balioen 
abiatuz honako hauek nabarmentzen direnak: isolatutako zuhaitzak, hesi bizidunak, ur-
ubide sotoak, landaredi-uharteak, landatze linealak, lursailetatik bereizteko mugak, ur-
ubide iraunkorrak, hormatzarrak, landa-bideak, etab. 
 
 
Honako neurri hauek proposatu dira ezarri daitezen: 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  2 AZPIKODEA:  04 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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- Paisaian beharrezkoak ez diren lerro zuzenak ezartzea saihestea, bereziki, partzelak 

biltzen diren lekuetan; etxebizitzen mugen artean nahiz bideen trazaduran. 

Kontzentrazio prozesu horien aurreti zeuden errekastoak kontserbatuko dira.  

- Paisaiako zenbait elementu kontserbatu eta berreskuratzea, esaterako, heskaiak; 

harrizko hormak, alanbre arantzadunen itxituren bidez ordezkatzea saihestuz; 

zuhaitzen alineazio sinpleak mugetan, xendatan eta bideetan; zuhaitz aislatuak; 

nahiz baserrietara, laborantzetara eta zelaietara garamatzaten bide eta xendak.  

- Berezko landarediaren orbanak kontserbatzea, urarekin zerikusia duten landareak 

barne hartuz, eta landarediarekin egindako elementu linealen bidez konektatzeko 

ahalegina eginez.   

- Paisaia motari egokitzen zaion eskala, diseinua eta materialak erabiltzea obratan, 

instalazioetan eta eraikuntzetan.   

- Itxitura eta hesien ezarpena kontrolatzea, lursail estentsiboetako itxitura bisualak 

saihestuz.  

- Biltegi edo nekazaritza-nabeak nekazaritza eremuan sakabanaturik ezartzea 

ekiditea eta hirigunetik hurbil bildu daitezen sustatzea.    

- Nekazaritza eta abeltzaintza produkzioan erabilitako baliabideei dagokienez, 

ezingo dira edozein motatako material hondarrak abandonatu edota isuri; hala nola, 

plastikoak, ontziak, enbalajeak, makineria hondakinak, olioak eta lubrifikatzaileak, 

nahiz hondakin fitosanitarioak, zoosanitarioak eta albaitaritza erabilerakoak, 

besteak beste.   

- Azaleko eta lur azpiko urak filtratzea eta kutsatzea saihesteko, etengabeko 

estabulazioan edo estabulazio erdiiraunkorrean dauden abeltzaintzako ustiategiek 

bilketa tankeak edo hobiak, simaurtegiak eta naturalki edo artifizialki 

inpermeabilizatutako baltsak, galdarak eduki eta erabili beharko dituzte eta 

edukiera egokia izan beharko dute.  

 

Berotegiak 

- Berotegiak mugatzea.  

- Beharrezkoak ez diren lerro zuzenak ezartzea ekiditea dimentsioen aukeraketa 

eginez eta berotegiak egoki antolatuz.   

- Ahal den heinean, berotegiak paisaian integratzea laguntzen duten heskaiak eta 

bestelako elementuak barneratzea.  
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- Gehien ikusten diren eremuetan eta herritarren pertzepzioan eragina duten 

paisaietan eta zeruertz- lerroetan lokalizatzea saihestea; zenbait kasutan, 

landarezko pantailak jartzeko aukera baliatu ahalko da erabileraren begizko 

inpaktua murrizteko; horretarako arreta berezia jarri beharko da landarezko 

pantaila ez dadin deigarri bihurtu eta ez dezan ezkutatu nahi den horren atentzioa 

piztu. 

 

Nekazaritza-industriak  

- Paisaian dauden nekazaritza eta abeltzaintzako eraikuntzen ezaugarri formal 

oinarrizkoenak islatzea, hala dagokionean, eraikuntzaren dimentsioei, egiturari, 

materialei eta erabilitako koloreei arreta berezia eskainiz.   

- Eraikuntza paisaian integratzea sustatzea; horretarako, heskaiak, hormatxoak eta 

paisaiaren kohesioa laguntzen duten bestelako elementuak kontserbatu eta 

berreskuratuko dira.  

- Ahal den heinean, lursailaren zuloetan eta gutxien ikusten diren lekuetan kokatuko 

dira, zeruertz eta harkaitz-muinoetako ingurua saihestuz. 

- Kasu batzuetan landare-pantailak erabiltzea egingarria da eraikuntzek paisaian 

duten begizko inpaktua arintzeko. Horretarako, tentuz jokatu beharko da pantaila 

ez dadin deigarri bihurtu eta ez dezan ezkutatu nahi den horren atentzioa piztu. 

Gainera, zumitzezko landare-espezie egokiak erabiliko dira.  

 
 

 

 

O.C.1, O.C.7, O.G.1, O.G.8, O.G.9, O.G.14. 
  

Garatzeko helburuak 
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BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Lehentasun ertain-altuko ekintza-lerrotzat hartu da, nekazaritza-paisaiak asko baloratzen dituztelako 
herritarrek. Oso ikusgai dauden paisaiak dira eta ekintza planaren eremuko azalera handi bat hartzen dute. 
 

 
  

Ekintzaren lehentasuna 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

PAISAJE FLUVIAL  
FORESTAL ARBOLADO B. AUTÓCTONO ROBLEDAL ACIDÓFILO
FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN CONÍFERAS
FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN FRONDOSAS
MONTE RALO LANDA ATLÁNTICA  
MONTE RALO OTROS MATORRALES  
AGRARIO CAMPIÑA  
AGRARIO FRUTALES  
AGRARIO HUERTAS Y VIVEROS  
URBANIZADO ANTROPIZADO  
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Landazabal-atlantikoaren nekazaritza-paisaia 

Fruta-arbolen nekazaritza-paisaiak (sagarrondoak) 
 

Egungo egoera 
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Aplikatzen diren neurrien araberakoa izango da aurrekontua. Edozein kasutan, ez dira aurrekontua altua 
duten neurriak; hots, ekonomikoki onargarriak dira. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Europar Batasuna:  

- Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa, LGENF. 
 
Eusko Jaurlaritza:  

- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen 
dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo 
autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-
laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Ingurumen eta klimarako laguntzak, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza 
ekologikorako laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka. 
 

- Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa 
Ingurunea eta Lurralde Oreka. 
 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Nekazaritza-produkzioko enpresak, lursailen jabe partikularrak, nekazaritza elkarteak. 

 

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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OHARRAK Neurriak ezartzeko epea ez da mugatua, denboran zehar jarraitutasuna izan behar duena baizik. 

 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Nekazaritza-paisaietan elementu inpaktanteak egotea.  
o Nekazaritza-paisaiako egitura. 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 
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PAISAIA ERABERRITZEA. Paisaia natural eta kulturalak hobetzea eta mantentzea. 
 

 

 

 
Nekazaritza ekologikoaren garapena sustatu eta sostengatzea. 

 
 
 
 
 

 
Neurri honekin ondorengo nekazaritza, ingurune eta gizarte- onurak sustatu nahi dira:  
 
o Lurrak modu jasangarrian erabiltzea –baliabide naturalen, uraren, lurren eta 

paisaiaren babes eta hobekuntzarekin bateragarriak diren produkzio metodoak 
aplikatuz.   

o Arrazoizko kantitatean eta prezio eskuragarrietan kalitatezko elementuak ekoiztea 
(nutritiboak, osasuntsuak eta organoleptikoak), nahiz elikatzeko ez diren 
produktuak (ehunak, ornamentuzkoak, artilea…) neurri ekologikoen araberakoak.  

o Ekoizpen unitatearen barnean ziklo biologikoak sustatu eta goratzea, lurraren 
osasun eta emankortasuna, jarduera biologikoa, izaera fisikoa eta minerala nahiz lur, 
landare eta animalien arteko harremanak hobetuz. 

 
Nekazaritza Ekologikoaren Produkzioa nekazaritza produktuak eta elikagaiak lortzeko 
metodo bat da eta enfasi berezia egiten du ahalik eta produktu eta teknika naturalenak 
erabiltzeko, azken produktuaren kalitatea edo produktua lortzeko ingurunea  kaltetu 
dezaketen erabilerak baztertzen ditu. 

 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  2 AZPIKODEA:  05 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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Nekazaritza ekologikoko ekoizpen sistemak zenbait irizpide eta teknika orokor 
hartzea dakar; ondorengo puntuen bidez laburbildu ditzakegu:  
 
o Beharrezkoak diren neurri guztiak hartu beharko dira finka eta produktuak nahi 

gabe kutsatzea ekiditeko; horretarako, beharrezkoa den kasuetan, egoera 
saihesteko mekanismoak ezari beharko dira, esaterako, landaredia heskai 
bereizleak, etab. 

o Lurzorua bizirik mantentzeko eta emankortasun naturala mantentzeko neurriak 
hartu beharko dira; lurzoruaren trinkotze eta higadura saihestu eta eragotziz. 

o Orokorrean, laborantza praktiken hautaketa herriko desoreka ekologikoak 
identifikatuz egingo da. 

o Lurzoruaren materia organikoa mantendu edo handituko duten, eraikuntzen 
egonkortasuna eta bioaniztasuna mantenduko duten eta lurzoruaren trinkotze eta 
higadura saihestuko duten nekazaritza eta laborantza praktiketara joko du 
produkzio ekologikoak. 

o Produzitu beharreko espezie eta aldaeren hautaketa laboreek osasuntsu 
mantentzeko duten gaitasunaren arabera egingo da, besteak beste; parasitoei eta 
gaixotasunei hobekien aurre egiten dietenak eta lekuko baldintzetara hobekien 
egokitzen direnak aukeratuko dira. 

o Erabiliko diren haziak eta ugalketa begetatiboko materialek laborantza ekologikoko 
jatorria izan beharko dute. Hala ere, merkatuan dauden aldaeretako asko ez direnez 
jatorri ekologikokoak, laborantza ekologiko ziurtatutik ez datozen haziak erabiltzea 
posible da; batez ere, ekoizpen ekologikoan onarturiko produktuekin trataturiko 
hazi eta materialak.  

o Lurzoruaren emankortasun eta jarduera biologikoa laborantzen urte anitzeko 
biraketaren bidez mantendu edo handitu beharko da; lekadunak eta ongarri 
berdedun laborantzak eta animalien simaurra edo material organikoa aplikatzea 
barne hartzen duena, biak ahal bada konpostatzetik eratorritakoak, ekoizpen 
ekologikokoak.      

o Ongarriketarako materialak lursailean bertan ekoiztu beharko lirateke, jatorri 
ezaguneko lehengaietatik eta nekazaritza produktu kutsaturik ez dutenak, finka 
ekologikoetakoak, edo kutsagarria zen edukia ezabatzeko adinako hartzidurazko 
prozesu bat igaro dutenak. Ongarriketa minerala ongarriketa organikoaren 
osagarritzat hartzen da, oreka egokia topatzeko beharrezkoak diren elikagai 
ezberdinen artean. Elementu mineral hauek modu naturalean aplikatuko dira, hau 
da, inolako aldaketarik jasan gabe. Hondakin eta landare- eta animalia- jatorriko 
azpiproduktuen birziklatzea baliagarria den ongarriketa baliabideen iturrietako bat 
da.  

o Ekoizpen ekologikoan erabiltzeko baimendutako ongarriak eta lurzoru 
moldatzaileak soilik erabili ahalko dira.   
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o Izurri eta gaixotasunek eragindako kalteak ekiditeko jarduketa, batez ere, etsai 
naturalengandik babestean, espezie eta aldaera egokiak aukeratzean eta 
laborantza biraketa eta laborantza tekniketan oinarritzen da.   

o Uztarentzat mehatxua izan litekeela egiaztatzen, ekoizpen ekologikoan zehazki 
erabilera horretarako baimendutako produktuak soilik erabili ahalko dira.  

 

 

O.G.1. 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Lehentasun ertain-altuko ekintza-lerrotzat hartze da, nekazaritza ekologikoko teknikek baliabide 
naturalen eta paisaia tradizionalen kontserbazioa sostengatzen dutelako. 

  

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

PAISAJE FLUVIAL  
FORESTAL ARBOLADO B. AUTÓCTONO ROBLEDAL ACIDÓFILO
FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN CONÍFERAS
FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN FRONDOSAS
MONTE RALO LANDA ATLÁNTICA  
MONTE RALO OTROS MATORRALES  
AGRARIO CAMPIÑA  
AGRARIO FRUTALES  
AGRARIO HUERTAS Y VIVEROS  
URBANIZADO ANTROPIZADO  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 

 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

Nekazal-elkarteak  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Aplikatzen diren neurrien arabera egingo da aurrekontuaren aurreikuspena.  . 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Estado actual Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Europar Batasuna:  

- Landa Garapenerako Funtsa. LGENF. 
 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Ingurumen eta klimarako laguntzak, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza 
ekologikorako laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.  

- Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa 
Ingurunea eta Lurralde Oreka. 

 

 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Nekazaritza produkzioko enpresak, lursailen jabe partikularrak, nekazarien taldea. 

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Neurrien ezarketarako epea ez da mugatua, baizik eta denboran zehar jarraitutasuna izan behar du. 

 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluko Eragileen Erregistroan 

izen emandako nekazaritzako ustiategien kopurua. 

  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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PAISAIA ERABERRITZEA. Paisaia natural eta kulturalak hobetzea eta mantentzea. 
 

 

 

 
Aireko linea elektrikoak lurperatzeko aukera aztertu eta beharrezkoa denean, dorre 
elektriko tradizionalak gutxiago inpaktatzen duten egiturez eta ingurunearekin bat 
datozenekin ordezkatzea; baita hegazti-faunak jasaten duen kaltea murrizteko 
neurriak ezartzea ere. 
 

 
 
 
 

Arrazoizkoa den neurrian eta zoladura-obrak aprobetxatuz, paisaia interes bereziko 
eremuan ikusten diren sare elektrikoak edota telekomunikazio sareak kanalizatzeko 
esparruan lan egin ahalko da. 
 
Santiagomendiko nekazaritza-paisaietan eta, modu berezian, Atxurromendi-
Murgibaso-Landarbaso mendi-basoan, dorreen pixkanakako mimetizazioa edo hobeto 
integraturiko beste batzuez ordezkatzea proposatzen da.  
 
Bestalde, eragiten duten paisaia inpaktuaz gain, tentsioko lineak hegazti faunarentzako 
arriskutsuak dira.    
 
Jarduketa hau dorrearen jatorri eta tentsioaren arabera ezberdindu behar da. Hala, 
tentsio ertain eta altuko lineatan inpaktuak murrizteak du lehentasuna; aldiz, behe-
tentsioko lineak (Santiagomendiko ermitatik urbil eta Santioko nekazaritza gunean) 
lurperatzen saiatu beharko da eta zaharkituriko lineak desagerrarazten. 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  2 AZPIKODEA:  06 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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Jarduketa hau egiteko lan- dokumentu bat egitea komeni da: lineak zenbatu eta beren 
jatorria zehaztu eta jarduketa ezberdinak ezartzeko aukera aipatuko duena, hain zuzen.  
 
Goi eta tentsio-ertaineko linea eta dorreen gaineko jarduketa ezartzeak dakartzan 
zailtasun ekonomikoak nabarmenak badira, hegazti- faunari erasaten dioten inpaktuak 
murrizteko neurriak ezartzea egingarriago izan liteke eta paisaian integratuago dauden 
diseinua duten dorreak ezartzeko aukera dago. 
 
Abuztuaren 29ko 1432/2008 Errege Dekretuak, hegazti-faunak goi-tentsioko lineak jo eta 
elektrokutatzetik babesteko neurriak ezartzen dituenak, zehaztutakoa bete beharko dute 
hegazti-faunak pairatzen dituen kalteak murrizteko neurriek. 
 
Eroale biluziekin egin edo eroale biluziak dituzten goi-tentsioko lineatako 2. eta 3. 
kategorietan honako preskripzio hauek aplikatuko dira:  
 
a) Esekidura-isolatzaile kateekin eraiki behar dira lineak, alineazioko euskarrietan 
posizio zurrunean jartzea saihestuz. 
b) Zubi, ebakigailu, fusible, distribuzio-, deribazio- transformadoreak, euskarri, 
amarratze, bereziak, angelua eta linea amaiera dituzten zubiak tentsio elementuekin 
euskarrietako gurutzeta eta semigurutzeta auxiliarrak gainditzea ekiditeko diseinatuko 
dira. Edozein kasutan, tentsio elementuen artean zubiak isolatuko dira. 
c) Armatu kanadarraren eta hiruzuloaren (tirantea edo laua) kasuan, beheko 
semigurutzeta eta goiko eroalearen arteko distantziak ezingo du 1,5 m baino txikiagoa 
izan.  
d) Gurutzeta edo ganga itxurako armatuentzat, fustearen buruaren eta eroale 
zentralaren arteko distantziak ezingo du 0.88 m baino gutxiagokoa izan edo atoi-
puntuaren alde banatan 1 m-ra isolatuko da roale zentrala.  
e) Armatuek gutxieneko segurtasun distantzia “d” bete behar dute, eranskinean 
agertzen den taulan xedatzen den bezala. Luzagarriak hegaztiak pausatzea ekiditeko 
diseinatu beharko dira amarratze kateetan. Luzagarri eta amarratze kateak hegaztien 
pausaleku direla edo horien ondorioz, elektrokutatu egiten direla  baieztatzen badu 
eskumena duen erakundeak, segurtasun distantzia horren neurriak ez du luzagarria 
barne hartuko.   
f) Gurutzeten e) atalean zehaztutakoez bestelakoak direnen kasuan, ezarri beharreko 
gutxieneko segurtasun distantzia “d” taulan zehaztutakoei gehien hurbiltzen zaion 
gurutzetari aplikatu beharrekoa izango da.    
 
Talken aurkako prebentzio neurriak. 
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Eroale biluziak dituzten goi-tentsioko linea elektrikoetan, hegaztiek talka ez egiteko 
ondorengo prebentzio neurriak ezarriko dira:  
a) Linea elektriko berriek txoriak babesteko gailuak edo begizko adierazgailu bat izango 
dute, eskumena duen autonomia erkidegoko erakundeak hala zehazten duenean.  
b)Txoriak babesteko gailuak edo begizko-adierazgailuak lur-konexioko kableetan 
ezarri beharko dira. Lur-konexioko kablerik egongo ez balitz, fase bakoitzeko eroale 
bakarra dagoen kasuetan, 20mm baino txikiagoko diametroa duten kableen gainean 
ezarriko dira zuzenean. Txoriak babesteko gailuak edo adierazgailuak material 
opakudunak izango dira eta 10 metrotik behin jarriko dira (lur-konexioko kablea 
bakarrik badago), edo txandaka, 20 metrotik behin (lur-konexioko bi kable paralelo edo 
eroale badira). Eroaleetan seinaleztapena 10 metrotik behin seinalea jarriz lortuko 
litzatekeen begizko efektu baliokidea lortuz egingo da; horretarako, txandaka eta 
jarriko dira eroale bakoitzean eta gehienezko distantzia 20 metrokoa izango da jarraian 
dauden seinaleetan. Lainoagatik edo ikuspen mugatuagatik arriskutsuagoak diren 
eremuetan, aurreko distantziak murriztu ahalko ditu eskumena duen erakundeak.   
 
Bestalde, jarduketa honen osagarritzat hartzen da, gaur egun funtziorik ez duten eta 
paisaia inpaktu nabarmena duten antena zaharkituetan esku hartzea. 

 

 

 

 

O.C.1, O.C.6, O.R.1, O.G.5. 
  

Garatzeko helburuak 
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BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Lehentasun ERTAINeko ekintza-lerrotzat hartzen da, ez da DESIRAGARRIA ez delako, bideragarritasun 
baxua duelako baizik, goi tentsioko dorreekin konparatuz, ezarketarako duen kostu altuagatik. 
 

 
  

Ekintzaren lehentasuna 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 
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Egungo egoera 
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Ahal den neurrian aireko lineak lurperatzea proposatzen da. Tentsioko dorreen kasuan, ingurunearekin bat egiten duten 
elementu egokiago eta begizko-inpaktu txikiagoko batzuen bidez ordezkatzea proposatzen da.   
 
Dorre ereduen adibideak: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hegazti-faunarengan eragiten duten begizko inpaktuak arintzeko ondorengo neurriak ezartzea proposatzen da:  
Elektrokutatzearen aurka babesteko (gurutzeta mota eta gutxieneko segurtasun distantzia)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de actuación  
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Talkaren kontrako babeserako 
 
Espiralak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Tirak:                                                                               Ikoroski islatzaileak:              
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 

 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Aplikatzen diren neurrien arabera egingo da aurrekontuaren aurreikuspena.. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- “Etorkizuna eraikiz. GipuzkoaLab” ekimena. Diputatu Nagusiaren Saila.   
 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Banaketa elektrikoko enpresak. 
 

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Neurriak ezartzeko epea ez da mugatua, denboran zehar jarraitutasuna izan behar duena baizik. 

 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Aireko lineengatik hegazti-fauna hiltzeko dagoen arriskua murrizteko ezarritako neurriak.  
o Aireko lineengatik hildako hegaztien agerpena.  
o Lurperatutako aireko lineen kopurua. 

  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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PAISAIA ERABERRITZEA. Paisaia natural eta kulturalak hobetzea eta mantentzea. 
 

 

 

 
Ehiza-jardueratik eratorritako inpaktuak ezabatzeko ehiza-jarduera aktiboki zaintzea. 
 

 
 
 
 

PEParen eremuan ehizarako hainbat postu daude, pertzepziozko eta ingurumen 
kutsadura potentziala dutenak.    
Ehiza-jardueraren kutsadura potentzialagatik esan beharra dago, ehiza dela zalantzarik 
gabe ingurumen eraldaketak eragiten dituen jardueretako bat, ehiza librea nahiz uxaldi 
selektibo eta ehiza planek erregulatua izan.   
 
Berunezko munizioak bereizi gabe erabiltzeagatik  sortzen dira inpaktuak eta horien 
ondorioak denboraldi baterako metalaren guztizko debekuaren ondoren ere nabari 
daitezke, ehiza-erabilerari dagokionean.  Bistakoa da, beraz, ehiza-jardueratik 
sorturiko efektua kontrolatzeko zailtasuna.  
 
Hala ere, badira beste zenbait ingurumen eta paisaia-ondorio paisaiaren 
kontserbazioan aktiboki zaindu ahal direnak eta zaindu beharrekoak.  
 
Ondorioz, Astigarragan egiten den ehiza-jarduerak gutxieneko helburu batzuk bete 
behar ditu. Helburu horien artean ondorengoak daude:  
• Ehizaren izaera jasangarria bermatzea; hau da, irizpide sendo batzuk ezartzea egungo 
ekoizpenak ez dezan etorkizuneko ekoizpena arriskuan jarri.   

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  2 AZPIKODEA:  07 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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• Gaizki kudeaturiko ehizak aberastasun ekologikoaren multzorako dituen arriskuak 
saihestea; horretarako, ehiza-espezieak kontrolatzetik hasiko gara, eta ingurune 
naturaleko elementuen multzoa hartuko dugu.  
• Bateragarritasuna edo, hala dagokionean, ahalik eta interferentzia gutxien ezartzea  
ehizaren eta bestelako lurralde erabileren artean (nekazaritza, abeltzaintza, 
xendazaletasuna, ingurumen-hezkuntza, eta abar). 
• Ehizaren integrazioa erraztea baliabide naturalen kudeaketa jardueren multzoan.  
 
Bestalde, muturreraino eraman behar dira honako hauei zuzenduriko neurriak:  
 

o Ehiza postuetako eta inguruetako garbiketa zorrotza.  
o Jarduerako hondakinak biltzea, batez ere takoak eta lekak. 
o Jardueraren mugak ingurunearen baldintza ekologikoetara egokitzea.  
o Soinu-inpaktuetatik eratorritako herritarrentzako kalteak murriztea, jarduera 

bizilekuen gunetik urrunduz.  
o Soinu-inpaktuetatik eratorritako  fauna basatiarentzako kalteak murriztea, 

faunarentzako periodo sentiberenean jardutea saihestuz.  
o Ehiza-espezie aloktonoak askatzea saihestea, fauna basatiari kalterik ez 

eragiteko.  
o Ehiza postua mimetizatu eta mantentzea, paisaian ahalik eta intrusio txikiena 

sortzeko. 
 
Ekosistemei eragiteak, beruna pilatzeak eta horrek ingurunean dituen efektu 
kaltegarriak, herritarren segurtasunerako arazoak, soinu mailan nahiz bisualki tiro-
postuek sortzen dituzten paisaia-kalteak ehiza-jardueren berezko ezaugarri direnez eta 
PEPak lortu nahi dituen helburuekin ez direnez bateragarriak, horiek murriztera 
bideratutako neurriak muturreraino eraman beharko dira.  
 

 

 

 

O.C.6, O.R.3, O.G.16, O.G.17, O.CS.1, O.CS.2, O.CS.4. 
 

 
 
 
 
 

Garatzeko helburuak 
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BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Astigarragako Udalak jarduera antolatzeko duen zailtasunetik dator guztizko lehentasun ertaina; izan ere,  
Foru konpetentzia baitu eta tradizionalki Santiagomendi-Landarbasoko ingurunean ehiza praktika garatu duen 
kolektiboaren presioa dela-eta. 
 

 
  

Ekintzaren lehentasuna 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 
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“Borobil horiekin”                      PEP-aren eremuan dauden ehiza postuen kokapena margotzen 
dira. 

Egungo egoera 
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Ekintza hau ehizaren ingurumen-eraginari buruzko ekitaldi batekin indartu daiteke, populazio orokorrari 
eta batez ere ikasleei zuzendutakoa. 
 

 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Talde ekologistak eta ehiza jasangarriak 
 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Jardunaldi dibulgatzaileak urtero egin daitezke. 

 

 
 
 
 

Adierazleak: 
o Egindako formakuntza/dibulgatzaile-jardunaldiak. 
o Ehizak paisaian dituen eraginak murriztu. 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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PAISAIA ERABERRITZEA. Paisaia natural eta kulturalak hobetzea eta mantentzea. 
 

 

 

 
Santiagomendiko ermitaren eta bere inguruaren antolamendurako Plan Berezia.   
 

 
 
 
 

Plan Bereziak hirigintza plangintzaren garapeneko instrumentuak dira eta lurralde 
eremu zehatz baten elementu edo aspektu nagusiei erregulazio sektorial bat ematea 
dute helburu.   
 
Ondorioz, lurralde edo hiri antolamendurako beste instrumentuek ez bezala, zeinak 
erregulazio multisektorial edo oso bat lortu nahi duten, Plan Bereziek lurralde eremu 
bat hartzen dute sektore zehatz batetik aztertuz.    
 
Beraz, gainerako hiri planetatik bereizten dituen ezaugarria lurralde edo esparru jakin 
bat ikuspegi sektorialetik  erregulatzerena da, hau da, arretaren fokua lurraldeko 
aspektu bat edo batzuetan oinarritzen da, lurralde- edo hiri- tratamendu orokorra eman 
gabe.  
 
Jarduketa multzo osoa hartzen duen jarduketa honek proiektu pilotua izan nahi du, 
eremu honetan eta inguruan dauden paisaia kulturalak ezagutu eta hedatzeko; baita 
Planaren eremuko interpretazio-erreferentea ere,  eta beraz, udalerriko lurralde 
osoarena ere.    
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  2 AZPIKODEA:  08 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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Ikaslan edota dibulgaziozko lanak garatzeko plataforma gisa baliatzeko, eremuko 
ingurune eta paisaiak hobeto apreziatzeko nahiz historian zeharko paisaia kulturalak 
ezagutzeko jarduketak garatzea sustatzeko asmoz, Astigarragak PEParen jarduketetan 
kokatu nahi du “Santiagomendi Historiako Jardina” proiektu pilotuaren garapena. 
 
“Santiagomendi Historiako Jardina"-k nekazaritza-esparruan txertaturiko aisialdi, 
kultura-, eta zientzia- jarduera eta erabilera sortu-berrien eskaintza koherentea izan 
nahi du.  
 
Astigarragako nekazaritza ingurunean txertaturiko paisaia kulturalaren irudia indartu 
nahi du eskaintzak. Horrenbestez, talde-subkontzientean dauden eta gure hiri-
bizipenek ahanzturan geratzea eragin duten eremua erabiliko dutenei arbasoek erabili 
zituzten eremu horiekiko harreman zuzena erraztu nahi da.   
 
Jarduketa ondo amaitzeko, bi aspektutan oinarritzea proposatzen da: Mugarri hezigarri 
eta kulturalen bizkarrezurraren diseinua eta berau inguratzen duten paisaia-
arkitekturaren diseinua. Bi aspektuak bat izango balira bezala kontzebitu behar ditugu; 
hala, baliabide kulturalek ez dute diseinuari alboratu behar eta, bestetik, elementu 
kulturalek ez dute, inoiz, teknika paisajistikoa barne hartu behar.   
 
Horrela, ondorengo paisaia-mugarri historikoak ezartzea proposatzen da: 1) Ingurune 
sentsibilizazioko eremua, 2) “Homo sapiens sapiens”-aren iritsiera, 3) Ehiztari 
paleolitikoen taldeak 4) Fenomeno megalitikoari loturiko lehenengo ekoizle neolitikoak, 
5) Kultura protohistorikoa. Buruzagitzen giroa 6) Herri eta nekazal giroa. 
 
Jarduera honen helburua Santiagomendi Ermitako eta bere inguruko  
Antolamendurako Plan Berezi bat garatzea da, gutxienez, honako aspektu hauek 
kontuan hartzen dituena:  
 

o Aterpearen erabilerak berrantolatzea.  
o Elementu etnologikoak berreskuratu eta horien leku-aldatze posiblea.   
o Geraleku eta aparkaleku eremuak antolatzea, eremu berriak diseinatzeko 

aukerarekin.  
o “Santiagomendi-Landarbasoko paisaiak” interpretatzeko zentro txiki bat 

lokalizatu, diseinatu eta dimentsionatzea, aldi baterako erakusketa/tailerrak 
egiteko lekua duena.  

o “SANTIAGOMENDI HISTORIAKO JARDINA” parkearen diseinu zehatza, eta abar. 
o Bereziki, desgaituen kolektiboengan arreta berezia jarriz, irisgarritasuna 

bermatuko duten paisaien gozamenerako eremuak sortzea.   
o Inguruko behe-tentsioko lineak berrantolatzea edota lurperatzea.  
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o Planaren esparruko dinamizazio-puntu gisa ermitaren inguruan oinezko eta 
ibilgailuen irisgarritasuna hobetzeko proposamenak.  

o Ondare- eta paisaia-elementuen konektibitatea berrindartzea, bereziki, 
Santiagomendiko ermita, Santiago Bidea, Santiagomendi Jurasikoko IGP, 
arkeologia-intereseko eremua, elementu etnologikoak, herriko-ohiturak, etab.    

 
 

 

 

O.c.1, O.c.2, O.c.3, O.R.5, O.R.7, O.R.8, O.G.1, O.G.5, 0.G.10, 0.G.18, O.G.19, O.G.20, 
O.CS.1, O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.6 O.CS.7, O.CS.8, O.CS.9, O.CS.10, 
O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 
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GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK PEPeko lehentasunezko ekintza-lerrotzat hartzen da, helburu anitz hartzen baititu barnean eta 
Santiagomendiko eta ondorioz, Planaren eremua indartzeko duen eragin ukaezinagatik 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

PAISAJE FLUVIAL  
FORESTAL ARBOLADO B. AUTÓCTONO ROBLEDAL ACIDÓFILO
FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN CONÍFERAS
FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN FRONDOSAS
MONTE RALO LANDA ATLÁNTICA  
MONTE RALO OTROS MATORRALES  
AGRARIO CAMPIÑA  
AGRARIO FRUTALES  
AGRARIO HUERTAS Y VIVEROS  
URBANIZADO ANTROPIZADO  
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Egoera txarrean dauden elementu etnologikoak 
 
 
 
 
 Aterpearen barrualdea 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Santiagomendi-
Landarbasoko 
paisaiak” 
interpretatzeko 
zentroa eta 
“SANTIAGOMENDI 
HISTORIAKO 
JARDINA” kokatzeko 
proposatutako 
lursaila.  
 
 

Egungo egoera 
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Jarduketaren proposamena 
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Jarduketaren proposamena. “Historiako jardina”  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Europar Batasuna:  

- Leader+ 
 
Estatuko Admin. Orokorra: 

- %1,5 kulturala.  Sustapen Ministerioa.   
 
Eusko Jaurlaritza: 

- Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.  

 
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 

Saila. 
 

- Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak 
egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde 
txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-
laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. 

 
 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako diru-laguntzak. Ekonomia Sustapena, 
Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka. 
 

- Gipuzkoako kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko diru laguntzak. Kultura, 
Turismo, Gazteria eta Kirola. 

 
- Gipuzkoako lurraldean arkeologi ikerketak egiteko eta zabaltzeko diru-laguntzak. Kultura, 

Turismo, Gazteria eta Kirola. 
 

- Gipuzkoako museoei zuzendutako diru-laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola.. 
 

- Gipuzkoako kultur elkarteentzako diru laguntzak, urteko egitasmoak edo jarduerak 
egiteko. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola. 
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FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Merkatariak, sagardo-elkarteak eta beste ekoizleak. 

 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Plan berezia idazteko epea. 

 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Plan bereziaren erredakzioa. 
o Plan bereziaren onespena. 

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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PAISAIA KUDEATZEA. Lurraldeko irisgarritasun eta konektibitatea. 
 

 

 

 
Ibilbide eta behatokien sare bat ezartzea, Ekintza Planaren eremuko paisaiaren 
gozamenerako. Existitzen diren ibilbideekin koordinatzea. Bide-publikoak berreskuratu. 
 
 

 
 
 
 

Paisaia ibilbideen sare bat garatzean datza ekintza-lerroak. Horretarako, jada existitzen 
diren bideen trazaduran oinarrituz egingo da; auzoak elkarren artean konektatzen 
dituena lurraldean dauden baliabide kulturalak baliatuz eta potentzial altua duten 
bistak/BEHATOKIak dauden puntuak barneratzen dituena.  
 
Egungo paisaia-ibilbide nagusiak osatzean datza, baliabide kultural eta bisualetarako 
eta PEParen diagnostikoan identifikaturiko ekosistema adierazgarrienetara iristea 
bermatuz. 3.02 ekintzan planteatzen den aplikazio informatiko eta mugikorreko 
aplikazioetan behar bezala barneratuko dira paisaia-baliabide horiek.    
 
Bideak berreskuratu eta zaharberritzeari dagokionez, ondoren aipatzen diren bideen 
zatiek lehentasun berezia dutela ikusi da, berehala egikaritu daitezkeelako: Ermita 
bidea (Ermita – Ermaña); Ioltza bidea (Zelai haundiko aldapa); eta Manixene bidea 
(Ermaña- Zimelurritza). 
  

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  3 AZPIKODEA:  01 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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O.R.6, O.R.7, O.G.5, O.G.20, O.CS.6, OCS.7, O.CS.13, O.CS.15. 
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Diru-laguntza posibleak lortu ahal izateko aukerei loturik dago jarduketen lehentasun eta 
bideragarritasuna 
 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 
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Egungo egoera 
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Ermita bidea (Ermita – Ermaña)                                 Manixene bidea (Ermaña- Zimelurritza)                                    
Ioltza bidea (Zelai haundiko aldapa)  

Berehalako ekintza proposamena 
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Aurreikusitako aurrekontua berehala egingo diren bideak leheneratzeko hiru proposamentzako da.. 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Eusko Jaurlaritza: 

- Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.  

 
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 

Saila. 
 
 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako diru-laguntzak. Ekonomia Sustapena, 
Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka. 
 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
 

OHARRAK: Epea lanen arabera  

 

 
 
 
 
 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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Adierazleak: 
o Berreskuratutako bideen luzaera.  
o Bideen sarearen garapena 

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 
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PAISAIA KUDEATZEA. Lurraldeko irisgarritasun eta konektibitatea. 
 

 

 

 
 “SANTIAGOMENDI EZAGUTZEN” aplikazio informatikoa sortu eta hedatzea. 
 

 
 
 
 

Ekintza-lerro hau mugikorra duen erabiltzaile orok erabiltzeko diseinatu da. Aplikazio 
mota honen bidez ondorengo helburu hauek garatu nahi dira:  
 
o Promozio turistikoa: turismo intereseko puntu guztiak geolokalizazioaren bidez 

barneratzea. Puntu bakoitzak informazio zehatza izango du; albisteak, argazkiak 
nahiz beharrezkoa ikusten den bestelako edozein datu. Puntu bakoitzeko 
informazioa ikusi ahalko da errealitate areagotuaren bidez. Gainera, puntu 
bakoitzari QR kode bat ezarri ahalko zaio, informazio gehigarrirako sarbiderako. 
Milaka aukera daude.  

 
o Erabilera publikoa sustatzea: mendi-ibilietarako, BTT-rako diseinatutako xenda eta 

track batzuen garapena aplikazioan sartuz. Mapak barneratu daitezke, online nahiz 
offline, eremuan mugikorrak duen estalduraren arabera. Ondare natural eta 
kulturalaren interpretazioa teknologia berrietara egokitzen da eta beti denbora 
errealean.  

 
o Zerbitzuak sustatzea: Bisitari orok zerbitzuei buruzko (garraioa, ostalaritza, 

baliabide kultural eta abarri buruzko) informazioa izango du. Zerbitzu bakoitza 
geolokalizatu eta bisualizatu egin ahalko da errealitate areagotuarekin.  

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  3 AZPIKODEA:  02 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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o PEParen eremuko baloreak interpretatzea: 1.01 jarduketatzat proposatu den 

kartografia zehatzean oinarrituz, nahiz ondare kultural eta etnologikoari buruz 
egiten den azterketa zehatzarekin biderkatu egiten da.    

 
Ondorioz, ekintza-lerro honek ekintza-planeko esparruan planteaturiko paisaia-ibilbide 
eta xendak barne hartuko dituen aplikazio bat sortzean datza. Gainera, natura, paisaia, 
kultura, ondare, aisialdiko eskaintza, eskaintza gastronomiko eta Santiagomendiko 
paisaiez gozatzeko eta horiek hedatzeko bestelako edukiak barne hartuko ditu.     
 

 

 

 

O.G.10, O.G.11, O.G.12, O.G.18, O.G.19, O.G.20, O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.10, 
O.CS.11, O.CS.13, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 
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GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Jarduketa garatzeko komenigarria da aurretik kartografia eta inbentario floristiko-faunistikoa nahiz 
Ondare Kulturalaren Plan Berezia egitea 
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 
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Beste app-en esperientzietan oinarrituriko aplikazioa planteatzen da, beheko irudietako 
analogian azaltzen denaren antzeko itxura duena.   .  
 
 
 

Estado actual Propuesta de actuación  

Portada Menú lateral Menú destacado 

Menú subcategoría Mapa de Recurso Ficha de Recurso 
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Aurrekontu estimazioa oso aldakorra da aplikazioaren jatorri, euskarri nahiz edukien sakontasunaren 
arabera. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Estatuko Admin. Orokorra: 

- Ekintza eta kultura sustapenerako laguntzak.  Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministeritza. 
Eusko Jaurlaritza: 

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila. 

Gipuzkoako Foru Aldundia: 
- “GipuzkoaIKT: Udalak” programaren diru-laguntzak. Berrikuntza, Landa Garapen eta 

Turismoa.   
- Gipuzkoa APPs lehiaketa. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka. 
- "Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab"ekimena. Diputatu Nagusiaren Saila.  
- Ekimen turistikoko jarduerak, natura turismoarekin lotutako ekitaldiak antolatzeko. 

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola. 
 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Enpresa pribatuen kolaborazio lerroak aztertu ahalko lirateke, egokia irudituz gero, aplikazioan publizitatea 
sartuz.. 

 

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Aplikazioa ezaugarrituko duten azterketa eta aurretiko diagnostikoaren dokumentuak gauzatzeak baldintzatzen 
ditu epeak. Bestetik, aplikazio hori etengabe eguneratu behar dela uste da, indarraldia mantendu nahi bada. 

 

 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 
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Adierazleak: 
o Aplikazioaren eguneratze eta bertsioak. 

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 
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PAISAIA KUDEATZEA. Lurraldeko irisgarritasun eta konektibitatea. 
 

 

 

 
Paisaiako seinaleztapena kudeatzea eta daudenak berrikusi/berreskuratu/ordezkatzea 
 

 
 
 
 

Ekintza-lerro honek seinaleak neurrigabe ugaritu eta armonizazio faltari dagokio, 
bereziki, Santiagomendiko auzoan.  
 
Bestalde, aurretik aipaturiko jarduketak egikaritzeak seinaleztapen berriaren beharra 
ekarriko du.  
 
Aipatzekoa da, aurretik proposatu den aplikazioak lurzoru urbanizaezinetan seinale 
indikatibo eta esplikatiboak ezartzeko beharra ekidin edo murriztuko duela, eta 
instalakuntza eta mantenurako inbertsioa nabarmen murriztuko duela. 
 
Seinaleztapenaren garrantzia ez da soilik PEParen azterketa eremuko irudi egokia 
ematean oinarrituko, herritarren jarduerak identifikatu eta gidatzeko elementu gisa 
duten funtziotik abiatutako erramuaren irakurgarritasunean baizik.  
 
Ekintza honen bidez zera nahi da:  

o PEParen eremuan dauden baliabide eta zerbitzuak erraztasunez identifikatu 
ahal izatea.  

o Erabilera eta gozamena errazteko bisitariei informazioa eman eta orientatzea, 
eragin ezkorrak saihestuz.  

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  3 AZPIKODEA:  03 

Ekintza lerroaren deskribapena 

496.orr



 
 .  
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o Seinaleak sortu eta mantentzeko oinarrizko irizpide batzuk ezartzea.   
o Bisitariak ondare natural eta kulturala kontserbatzeko beharraz kontzientziatzea, 

baliabideak modu arrazionalean kudeatuz.  
 

Horregatik, seinaleen konponbide grafiko eta konstruktiboak ondorengo irizpideei 
jarraiki egin beharko dira:  

o Egituren diseinuko sinpletasuna. 
o Muntaketa eta instalakuntza prozesuen erraztasuna.  
o Hornidura, instalakuntza eta mantenuko kalitatea.  
o Instalakuntza eta mantentze baliabideetako gastuen aurrezkia.  
o Elementu konstruktiboen erabileran moldakortasuna. 

 

 

 

O.G.10, O.G.11, O.G.12, O.G.18, O.G.19, O.G.20, O.CS.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, 
O.CS.13, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

497.orr



 
 .  
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GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Aplikazio informatibo bat garatzearekin osagarria da jarduketa hau. 
 

 
  

498.orr



 
 .  
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

499.orr



 
 .  
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

500.orr



 
 .  
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Seinale nahasiak eta desberdinak jarduketa honen helburuaren adibidea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egungo egoera 

501.orr



 
 .  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Instalatu/ordezkatu beharreko seinaleztapen kopuru eta kokapenaren araberako aurrekontua. 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

502.orr



 
 .  
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Eusko Jaurlaritza:  

- Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila  
 

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila. 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Jarduketa honen diru-laguntzek partikular edota enpresengan eragina izan dezakete, seinaleztapenerako objektu 
izan daitezkeen zerbitzuen arabera. 
 

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Ezarritako elementuen zenbakia  
o Ordezkatutako elementuen zenbakia. 

  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

503.orr



 
 .  
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PAISAIA KUDEATZEA. Lurraldeko irisgarritasun eta konektibitatea. 
 

 

 

 
Murgibaso finka pribatura sartzeko kudeaketa-figura bat ezartzea. 
 

 
 
 
 

Astigarraga hegoaldeko eremua, Hernani eta Donostiako mugetara arte, titulartasun 
pribatuko finkan dago. Finka Murgibaso izenaz ezaguna da eta Gipuzkoako 
katastroaren arabera 1.797,347 m2 luze da. 
 
Administrazioari dagokionez, Hernani eta Donostiari dagozkion lursailak egon arren, 
hedapenaren zatirik handiena Astigarragari dagokio.   
 
Ondasunak duen naturak Astigarraga bisitatzen duen orok eta herritarrek eremua 
ezagutzea eragiten du; gainera, udalerriko natura-erreserborio nagusia da.   
 
Egoera honen aurrean, finkaren erabilera arautzeko Hitzarmen bat ezartzea proposatu 
da, Udalaren eta jabeen artean; gutxienez, Murgibasora gerturatu eta paisaiak 
behatzeko aukera eskaintzeko.  
 
 
 
 
 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  3 AZPIKODEA:  04 

Ekintza lerroaren deskribapena 

504.orr



 
 .  
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O.c.5, O.C.6, O.G.3, O.G.6, O.G.12, O.G.20, O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.13, O.CS.15. 
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Lehentasun OSO ALTUA duen ekintza-lerrotzat hartzen da, jarduketa aurrera eramateko lursailak jabetza 
pribatukoak izanagatik zailtasunak egon litezkeen arren.  
. 

 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

505.orr



 
 .  
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

506.orr



 
 .  
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

507.orr



 
 .  
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Egungo egoera 

508.orr



 
 .  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Hitzarmenean zehaztutako akordioen arabera.  

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

509.orr



 
 .  
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Eusko Jaurlaritza:  

- Natura-ondarea aktiboki kontserbatzeko jarduerak finantzatzeko laguntzak; EAEko 
lurralde-eremuko lur-zaintzako akordioetan jasota egon behar dute jarduerok. 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Jabetzarekin akordioak egiteko aukera dago lurralde zaintza tresnen bidez.   

 

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
 

OHARRAK: Hitzarmenean ezarritako akordioen arabera. 
 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
Ez dira jaso 
 

 

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

510.orr



 
 .  
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PAISAIA KUDEATZEA. Hiri eta nekazaritza hinterland-aren harmonizazioa. 
 

 

 

 
Santiagomendi-Landarbasoko eremua Astigarragako HAPOn barneratzea “paisaia 
intereseko eremua” gainjarritako baldintzatzaile gisa, SNU zonifikazioan. Eraikuntza 
berriek paisaian duten eraginaren azterketa egiteko eskari 
 

 
 
 
 

o Paisaia babestearen eta ekintza planak duen funtsezko helburuetako bat 
betetzen du ekintza-lerro honek; hain zuzen, paisaiak balioztatu eta 
babestu nahi dira, paisaia intereseko eremuak zehaztuz eta berau 
kontserbatu eta babesteko neurriak proposatuz.    

o  
o Ondorioz, Astigarragako HAPOk PEParen eremuko antolaketa 

GAINJARRITAKO BALDINTZA gisa PAISAIA INTERESEKO EREMUA 
barneratzea proposatzen da. Eremua gainjarritako baldintza gisa 
ezartzean, esparru honetan dauden kategoria guztietan paisaia kontuan 
izango da.  

o  
o Paisaia Intereseko Eremuan honako zehaztapen hauek izango ditugu 

kontuan:  
o  
o Azpiegitura berriak dituzten eta gutxi aldaturik dauden paisaiak dituzten 

eremuak zaintzeaz arduratzea, baldintzatzailea kontuan izanik ingurune 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  3 AZPIKODEA:  05 

Ekintza lerroaren deskribapena 

511.orr



 
 .  
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inpaktuaren bilakaeraren prozeduretan eta leku alternatiboak 
ebaluatzerakoan.  

o Eremu honetan ontzat hartuko dira, bereziki, nekazaritza eta 
basozaintzako LPSko II. eranskineko D dokumentuan xedatutako 
erabileretarako paisaia irizpide orokorrak.  

o LAGek zehaztutakoari jarraiki, obra edo jarduketa guztiei eskatu behar 
zaie sortu ditzakeen inpaktu negatiboak murrizteko dagokion paisaia-
azterketa egingo duena eta paisaia berreskuratzeko jarduketak burutzen 
dituena paisaiaren egungo modelaketarekin hausteko. Horrela, garraio 
azpiegituren obra berri bakoitzak obrako unitateak barneratu beharko 
ditu bere proiektuan, dagokion aurrekontuarekin, paisaia egokitzeko. 
Zabortegiak, ibilgailuen hilerriak, txatarra, goi-tentsioko linea, ITB 
errepikagailuak, eta abarrek dituzten ezaugarriengatik begizko inpaktu 
nabarmenak sortu ditzaketen instalazioen kokapenak paisaia inpaktua 
kontuan izan beharko du. 

o Administrazioak etengabeko jarraipena egin beharko du paisaiarentzako 
inpaktanteenak diren jarduketei dagokienez.   

o Ahal den paisaia kalitate handiena bermatzea, herritarren gehiengoari 
harmoniatsua iruditzen zaion paisaia hobetzen saiatuz.  

o Mugarri eta berezitasun paisajistiko naturalak izendatzea plangintzan 
arroa bisuala kontuan hartzen duten babes perimetroaren barnean. 

o Paisaiaren eredua hautsi edo begizko inpaktua duen obra edo jarduketa 
orok dagozkion paisaia eraberritzerako azterketa eta jarduketak egitea 
eskatzea; 

 
2.04. JARDUKETAN deskribatu dira nekazaritza-eremuetan eta basoko eremuetan 
kontuan izan beharreko neurriak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

512.orr



 
 .  
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O.C.1, O.C.2, O.C.3, O.C.4, O.C.5, O.C.6, O.C.7, O.C.8, O.C.9, O.R.1, O.R.2, O.G.1, O.G.2, 
O.G.8, O.CS.4. 

 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
Ekintza-lerro honek lehentasun altua-oso altua du, duen bideragarritasunari esker. 

 
 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

513.orr



 
 .  
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

514.orr



 
 .  
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

515.orr



 
 .  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Jarduketaren gastua hiri planeamenduaren berrikuspena edo aldaketari leporatuko zaio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Estado actual Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

516.orr



 
 .  
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Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
GFA: Plangintzen erredakziorako diru-laguntzetatik eratorritakoak. Diru-laguntza ildo hau ez da 
abian egon 2016an. Gaur egun ez dakigu berriz ere eskuragarri egongo ote den EAEko 
udalentzat. 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK:  Ez daude 

 

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Antolamendurako tresnen epeak errespetatu beharko dira  

 

 
 
 
 
 

Adierazleak: 
 

o Planeamenduaren aldaketa/berrikuspena idaztea.  
o Planeamenduaren aldaketa/ berrikuspenaren onespena. 

 

  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

517.orr
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PAISAIA KUDEATZEA. Hiri eta nekazaritza hinterland-aren harmonizazioa. 
 

 

 

 
Barreiaturiko baserri inguruko kanpo-argiztapena hobetzea.  
 

 
 
 
 

 
Nekazaritza-eremuetako garapen ekonomikoaren sustapenak eta eremu horietan bizi 
den jendearen ongizateak bizilekuen inguruko kanpo-argiteriaren instalazio txikiak 
jartzea beharrezkoa egiten du.   
 
Horregatik, kanpo-argiztapena hobetzeaz gain, eguzkitiko kale-argi autonomo eta LED 
argiak erabiliz baliabide energetikoak modu jasangarrian kudeatuko dituen jarduketa 
proposatzen da. 
 
Ibilgailuen mediatik gorako joan-etorriez gain, inguruan baserri multzo txikiak 
egoteagatik jarduketa honek lehentasunezkotzat jotzen dituen nekazaritza-sareko 
zenbait tramo definitzea ahalbidetzen du Santiagomendi inguruko azterketak. 
 
Udal teknikarien adierazpenen arabera, honakoak dira lehentasuna duten tramoak:  
 
1.- Arraspiñe eta Artola arteko Ioltza bideko errepide zatian eguzkitiko argiak ezartzea. 
 
2.- Ioltza bideko errepide zatian LED argiak ezartzea. 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  3 AZPIKODEA:  06 

Ekintza lerroaren deskribapena 

518.orr



 
 .  
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3.- Guardi eta Larrabide arteko Astondo bideako errepide zatian eguzkitiko argiak 
ezartzea (ez dago Paisaiarako Ekintza Planeko eremuan sartuta)  
 
Aurretik aipatu diren eremu pilotuetan sartzen ez diren beste eremu batzuei aplikatu 
ahalko zaie etorkizunean jarduketa.   
 

 

 

 

O.G.15, O.CS.11. 
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
 
 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

519.orr



 
 .  
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GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Jarduketa honen bideragarritasuna oso aldakorra da gune habitatuen kokapenaren arabera.  

 

  

520.orr
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

521.orr
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa 

522.orr



 
 .  
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Egungo egoera 

523.orr



 
 .  
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Jarduketaren proposamena 

524.orr



 
 .  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Argiteriarentzako ezarritako zatiak eta argien bereiztasunen arabera.  

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

525.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Eusko Jaurlaritza: 

- Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Energia berriztagarrien erabilera eta aurrezpen zein eraginkortasun energetikoa toki 
mailan bultzatzeko diru laguntzak. Ingurumena eta obra hidraulikoak.. 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Jabe partikularrekin kolaboratzeko akordioak egin ahal dira  
 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
 

OHARRAK: Egingo diren zatien arabera. 
 
 

 
 
 
 
 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

526.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 

Adierazleak: 
 

o Argitutako zatien luzaera. 
o Ipinitutako argiteri-kopurua. 

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

527.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Paisaiarekin zerikusia duten lurraldeko produktu eta zerbitzu turistikoen marketing-a 
sustatzea. 
 
 

 
 
 
 

 
Udalerritik kanpo irudi bat garatzea du helburu ekintza-lerro honek; irudi horrek Paisaiarako 
Ekintza Planean diseinatu den kalitatezko ereduarekin bat etorri beharko du.  
 
Horretarako, ondorengo neurri zehatz hauek ezartzean oinarrituko da:  
 

o Komunikazio neurri guztiak bilduko dituen Marketing Plan bat erredaktatzea.  
o Komunikabideak aztertu eta masa-komunikabideetan sustapen kanpaina abian 

jartzea (irratia, telebista eta prentsa espezializatua).   
o Komunikazio planak, publizitate kanpainak eta komunikabideekiko harremanak 

kontrolatu eta sustapenerako materiala berrikusiko duen Prentsa Kabinete bat 
garatzea. 

o Santiagomendiko ingurunearekin zerikusia duten kanpo informazioa biltzen duen 
prentsako txostena sortzea.  

o Identitate Grafikoko eskuliburu bat sortzea, non marka eta logo zehatz bat erabiltzea 
xedatzen den.  

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  01 

Ekintza lerroaren deskribapena 

528.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

o Lan lerro zehatz bat ezartzea argitalpen eta sustapen-material guztiak 
homogeneizatzeko. Horretarako logoirudi bat erabiltzea komeni da.  

o Sustapenarekin zerikusia duten hainbat jarduketa egitea:  
o Web orrialdea 
o Gida kulturala 
o Merchandising-eko material berria. 
o Sustapenerako material berria.  
o Kalitatezko argitalpenen lerroa. 
o Salmentarako produktuen lerroa (Turismo bulegoa) 
 

 
 

 

 

O.CS.1, O.C.S.3, O.CS.8, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14, O.CS.15. 
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

529.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 

 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Marketing estrategiaren jarduketa zehatzen sakontasunaren araberakoa.. 

 
 
 
 
 
 

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

530.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Eusko Jaurlaritza: 

- EAEn nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio 
profesional eta enpresarioei laguntzak, “Elkarteak” programaren esparruan. Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Saila.  

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila. 

 

 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Enpresa, partikular eta elkarteekin kolaborazio akordioak egiteko aukera dago. 

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Marketing estrategia ezartzeko epeak. 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

531.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
 

o Garatutako jarduketak. 
 

 
 

  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

532.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
“Paisaia Kalitatearen Marka” bat ezartzea. 
 

 
 
 
 

 
Lurraldearen euskarria da paisaia; ondorioz, prozesua inguratzen duen guztiak 
garrantzi berezia du paisaia hobetzeko.  
 
Paisaien kalitatea handitzeak lehiakortasun-atari handiagoak lortzeko balio du. Gainera, 
eredu jasangarriarekin bateragarriagoa da eta herritar eta bisitariei eskaintza 
kualifikatuagoa eskaintzen die.  bisitariei.    
 
Lurralde bat baloratzerakoan arrakasta gehien izan duten ereduetako bat kalitate 
bereizgarriaren ziurtagiria (kalitatearen Q-a, ISO 9001 eta 14.000, etab.) izan da. 
Kalitate bereizgarri horiek barne funtzionamenduaren azterketarako elementu gisa eta 
lehiakidearen aurrean ezberdintzeko elementu gisa dira baliagarriak eta balio izan dute. 
 
Zentzu horretan, PEPak paisaiaren kalitatearen garrantzia eta horiekin zerikusia duten 
zerbitzuak hedatu nahi ditu.   
 
Horregatik, Udalaren Estrategiak berme marka edo “zeinua” sustatu nahi du. Kalitate, 
jatorri, baldintza tekniko edo produktuaren ekoizpen edo aurkezpen moduak paisaia 
zehatz batean eginak eta ezaugarri zehatz batzuk betetzen dituztenei aplikatuko zaie. 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  02 

Ekintza lerroaren deskribapena 

533.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
PEPak lortu nahi duen paisaia kalitatearen markari buruz mintzo garenean, arauzko 
kalitatetik haratago doan kalitateaz eta Astigarragako “lurraldetasuna” baldintzatzen 
duen kalitateaz ari gara; hau da, produktu ezberdinen, zerbitzuen (nekazaritzakoak 
nahiz artisautza, turistiko edo ondarezkoak) ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko 
harremanen kalitateari lehentasuna ematen diona. 
 
Laburbilduz, garapen honek gizartea kontuan izango du, baliabide natural eta 
kulturalak errespetatuko ditu, lurraldearentzat oreka dinamikotzat hartuko da, 
ingurumen eta giza-jardueren artean jasangarria eta gainera, pertsonen osasunerako 
mesedegarria. 
 

 

 

 

Kontserbazioko guztiak eta O.R.5, O.R.6, O.R.7, O.R.8, O.G.2, O.G.8, O.G.9, O.G.10, 
O.G.11, O.G.12, O.G.13, O.G.18, O.G.19, O.G.20, O.CS.1, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.9, 
O.CS.11, O.CS.14, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

534.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Agenteak / enpresa pribatuak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

 
 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

535.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Eusko Jaurlaritza: 

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila. 

Gipuzkoako Foru Aldundia: 
- “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab” ekimena. Diputatu Nagusiaren Saila 

 

 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Enpresa, partikular eta elkarteekin kolaborazio akordioak egiteko aukera dago k. 

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Lurralde Kalitatearen Marka ezartzeko epeak. 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

536.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 

Adierazleak: 
 

o Lurralde Kalitatearen Markara atxikitako produktu edo/eta zerbitzu kopurua 
 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

537.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 
 
 

PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Paisaia balioztatzeko gaikako jardunaldiak antolatzea. 
 

 
 
 
 

 
Dibulgaziozko jardunaldi tematikoak sustatuko dira; ezinbestekoak PEParen paisaia 
baloreak eta neurrietan garatutako gai bakoitza hedatzeko.    
 
Hainbat aditu (aditu akademiko, naturalista, Santiagomendi-Landarbasoren ondare 
kulturalaren berri duten agenteak) gonbidatuko dira, dibulgaziozko jardunaldietan 
parte hartzeaz gain PEPari loturiko aldizkako parte hartze jarduerak berrikusteko.. 
 
 

 

 

 

O.CS.1, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.9, O.CS.11, O.CS.14, O.CS.15. 
 
 
 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

Garatzeko helburuak 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  03 

Ekintza lerroaren deskribapena 

538.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Ekintza-lerro honek lehentasun altua du, oso jarduketa bideragarria baita, eta PEParen esparruko paisaiak 
hedatu eta aztertzeko aproposa izan daiteke; baita herritarren parte hartzea sustatzeko ere 

 

 

 

 

 

Ekintzaren lehentasuna 

539.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Elkarteak y colectivos naturalistas  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Ekintzaren aurrekontua 5.000 eurotatik beherako estimatzen da, konferentzia- jardunaldien eta 
eztabaiden kasuan. Jardunaldiekin batera erakusketarako materialak  prestatzen badira aurrekontua areagotuta ikus 
daiteke. 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

540.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

Diru-laguntza lerro potentziala: 
 
Eusko Jaurlaritza: 

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila. 

Gipuzkoako Foru Aldundia: 
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena 

eta obra hidraulikoen Saila. 
 

 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Jardunaldiak babestu ditzaketen herriko enpresa eta banketxeak.  
Ekintza horiek garatzen dituzten elkarteak/fundazio naturalistikoak 

 

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Ekintzak denboran zehar jarraitutasuna izango du eta garapenerako data zehatzak finkatuko dira l. 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Garatutako dibulgaziozko jardunaldien kopurua. 

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

541.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Paisaiari buruzko dibulgaziozko informazioa hobetzea: internet bidez, liburuxkak, ikus-
entzunezkoen bidez, etab. 
 
 

 
 
 
 

 
Ekintza- lerro garrantzitsutzat jotzen da paisaiaren eta Santiagomendiko baloreen 
hedapena eta gizarte-kontzientzia garatzea, existitzen den informazio guztia biltzea, 
nahiz dibulgazio eta hedapenerako material berriak sortzea. Pixkanaka sortutako 
informazioa bateragarriak diren formatuetan editatuko da ondorengo edizio grafiko 
eta digitalerako, baita  “SANTIAGOMENDI EZAGUTZEN” aplikazioan sartzeko ere. 
 
Ondorengoak sortzea proposatzen da:  

- Informazio-liburuxkak: Santiagomendi-Landarbasko korridorearen inguruan dauden 
baliabideei buruzkoak, balore naturalak nahiz paisaia-, kultura- eta gizarte-baloreak 
kontuan izanik. Ibilbide eta behatoki ezberdinak barneratu daitezke. Liburuxka hauek 
Udalaren eta Ekintza Planaren web orrialdean egongo dira eta zenbait ale paperan 
egongo dira eskuragarri udaletxean.    

- Ikus-entzunezko material berria: Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen 
Paisaiarako Ekintza Planari buruzko informazio-bideo bat egitea proposatu da, 
DRONE-ak erabiliz egindako grabazioen bidez.    

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  04 

Ekintza lerroaren deskribapena 

542.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

Dokumentuan, aireko perspektibak erabiltzen dira nagusiki; hala ere, lurretik ateratako 
argazkiak eta 3D-ko animazioak ere erabiliko dira, gidoiak eskatzen duenaren arabera.  
Bideo mota horiek lurraldea beste perspektiba berri batetik ikustea ahalbidetzen dute; 
lurreko argazkietatik zaila izango litzateke perspektiba horietara iristea. Aireko eta 
lurreko argazkiak 3D-ko animazioekin konbinatzeak informazio oso zehatza eskaintzen 
digu eta lurraldeko ikusgarritasuna laguntzen du.   
  
 

 

 

 

O.CS.1, O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, 
O.CS.14, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

543.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Ekintza honek lehentasun altua du, oso jarduketa bideragarria baita eta PEParen eremuko paisaia- 
baloreak  hedatzen lagundu dezake. 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Elkarteak y colectivos naturalistas  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: 5.000 euro azpitik kokatzen da ekintza bakoitzerako aurrekontua: liburuxken ediziorako, DRONEkin 
egindako multimedia bideoetarako. 

 
 
 
 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

544.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Diru-laguntza lerro potentziala:   
 
Eusko Jaurlaritza: 

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena 
eta obra hidraulikoen Saila. 

- “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab” ekimena. Diputatu Nagusiaren Saila. 
- Ekimen turistikoko jarduerak, natura turismoarekin lotutako ekitaldiak antolatzeko. 

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola.. 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Bideo eta liburuxkak sustatu ditzaketen herriko enpresa eta banketxeak. 

 

 
 
 
 
 
 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

545.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: 3 hilabete baino gutxiagoko epea aurreikusi da material bakoitza ekoizteko. 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
 

o Ekoiztutako dibulgaziozko materialen kopurua. 
 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

546.orr



 
 .  
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PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Herriko baratzeetako produkzioari irteera ematea herriko produkzio elkarte edota 
kontsumo taldeen bitartez. 
 

 
 
 
 

 
Baratzeko ekoizpenak herriko ekonomia osatzen lagundu dezake eta horrela, 
ekonomia hirigunean ezartzeari mesede egin diezaioke. Gainera, ezarketarako 
zenbait baldintzatzaileen menpean, baratzeak hiri-paisaiaren eta nekazaritza-
paisaiaren arteko trantsizioa konpondu dezaketen erabilerak dira.  
 
Jarduera sustatzeko eta errentagarritasuna bermatzeko, ekoizleek herriko elkarte eta 
kontsumitzaile taldeekin dituzten harremanen bidez ekoizpenari irteera ematea 
ezinbestekoa da eta, hala, bitartekotza saihestuko da. 
 
Honako hauek dira inguruan martxan dauden iniziatiba edota elkarteak, inguruko 
merkatuekin zerikusia dutenak:   

 

- Ekoizleen merkatuak: Sagardo eguna (Astigarraga/Donostia), Nekazaritzako 
produktuen Donostiako Merkatu Berezia, Erle eguna (Usurbil), baserriko 
produktuen feria (larunbatero Tolosan), Ordiziako merkatua (asteazkenetan), 
Debako nekazaritza feria (hilabetero lehenengo larunbatean, abendutik apirilera 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  05 

Ekintza lerroaren deskribapena 

547.orr
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arte izan ezik), Itziarren (hilabeteko bigarren ostiralean, abendutik martxora 
bitartean izan ezik).  

- Produktu ekologikoen merkatuak: Gipuzkoako geografian zehar, gertukoenak 
Donostian (San Martin plazan, astelehenetik larunbatera) eta feria ibiltaria (easo, 
gros eta antiguan, hileko larunbat bat leku bakoitzean), Hernani (osteguna eta 
hilabeteko bigarren larunbata), Zarautz (asteazkena eta ostirala). 

- Bertako produktuak dituzten saltokietatik ibilbidea: “Bertako eta benetako 
zaporea duten jakiak” kanpaina, Donostian egin den esperientzia da. Astigagako 
produktuak barneratu ahalko lirateke edo esperientzia berdina udalerrian gauzatu.  

- Kontsumo taldeak: Martutenen, Otarra 
(http://otarraelkartea.wixsite.com/otarraelkartea). 

- Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak (ENEEK) 
produkzio mota horretan interesaturiko nekazariei aholkularitza eskaintzen die eta 
eskuragarri dauden finantzaketa publikoko lerro ezberdinetara iristea errazten 
dute 

 
 

 

 

O.C.7., O.C.8., O.G.8., O.G.1, O.G.9, O.CS.4. 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 
 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

548.orr

http://otarraelkartea.wixsite.com/otarraelkartea
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BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Ekintza-lerro honek lehentasun altua du, herriko lehen sektorea sustatu eta monolaborantza nagusiak 
murrizteko beharra dagoelako. 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Elkarteak agrarias y productores  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Ez da jasotzen. 

 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

549.orr
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ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 

Diru-laguntza lerro potentziala: 
Europar Batasuna: 

- Landa Garapenerako Funtsa. LGENF. 
 
Eusko Jaurlaritza: 

- EAEn nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio 
profesional eta enpresarioei laguntzak, “Elkarteak” programaren esparruan. Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Saila.. 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Ez da egikaritze eperik aurreikusi. 

 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

550.orr



 
 .  
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Adierazleak: 
o Kontsumo sarean barneratutako ekoizleak.  
o Nekazaritza-feriatan dauden Astigarragako produktuen postuak. 

 

  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

551.orr
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PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
“Paisaiarako herritarren mahai iraunkorra” antolatzea. 
 

 
 
 
 

“Paisaiarako herritarren Mahai” bat eratzean datza ekintza honek, paisaiaren linea 
tematikoari loturiko Batzorde iraunkor gisa. 
 
“Paisaiarako Europako Hitzarmena”-ren markoan zehaztutako herritarren parte hartze 
helburuen barruan kokatzen da proposamena. 
 
Batzorde honen helburua herritarrak beren proposamenak egiten jarraitu ahal izatea da, 
Paisaiarako Ekintza Planeko proposamenetatik eratorritakoak edo bateragarriak izanik.  
 
Mahaia bolondreski eratuko da eta osaketa ekitaldian ondorego aspektu hauek zehaztu 
beharko ditu:  
 

o Kide kopurua. 
o Mahaiko kideei funtzioak ezartzea.  
o Barne bileren epeak.  
o Solaskide bat ezartzea proposamenak udalbatzari eta proposamenen 

mantenimendurako Kabinete Teknikoari aditzera emateko.  
o Lehenengo proposamenak. 

 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  06 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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Generoaren eta ezinduen kolektiboaren ikuspegitik paisaiaren perspektiba modu oso 
berezian bermatu beharko du Mahaiak, eta kide eta sentsibilitate zehatzak barneratu 
beharko ditu.  

 
 

 

 

 

O.CS.1, O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.8, O.CS.12, O.CS.14, O.CS.15. 
 
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
 
 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

553.orr



 
 .  
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GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK Jarduketa honen bideragarritasuna proiektuan parte hartzen duten herritarren inplikazioaren araberakoa 
izango da eta udalbatza izango da prozedurak sustatzeko ardura izango duena. 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Elkarteak eta kolektibo naturalistak  

UPV/EHU  

Herritarrak  

 
 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Jarduketa formalizatzeko ez du inolako aurrekontu gehigarririk eskatzen; hala ere, gastu txikiren bat egon 
liteke Mahaiaren funtzionamendutik eratorrita. 
 

 
 
 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

554.orr
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ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Diru-laguntza lerro potentziala:   
 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena 
eta obra hidraulikoen Saila. 

- Herritarren parte hartzea sustatzeko lurraldeko udalei diru-laguntzak. Gobernantza eta 
Gizartearekiko Komunikazioa.  

 
 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Mahaiak proposatzen dituen jarduerak egiteko enpresa eta/edo elkarteen diru-laguntza zehatzak izatea posible 
da. 

 
 
 
 
 
 
 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

555.orr
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< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Mahaiaren laneko jardunaldien periodikotasuna Mahaiak berak zehaztuko du eratzen denean. 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Paisaiaren Mahaiaren bilera kopurua.  
o Paisaiarako Herritarren Mahaiak proposaturik antolatutako ekintzak... 

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

556.orr
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PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Paisaiaren balioztapen eta ulermen jarduerak integratzea sagardoarekin zerikusia 
duten ekitaldietan “SAGAR UZTA”.   
 

 
 
 
 

 
“Sagar Uzta” sagardoaren jaialdian (urtero irailean ospatzen dena, dolare lanen 
hasieraren omenez) Santiagomendi-Landarbasoko paisaiak hedatzearekin zerikusia 
duten jarduerak barneratzea proposatzen da.  
 
Horretarako, ekintzaren betiko antolatzaileekin, “Sagardoaren Lurraldea”-rekin, 
elkarlanean aritzeko hitzarmena egitea proposatzen da.  
 
  
  

 

 

O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.12. 
 
 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

Garatzeko helburuak 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  07 

Ekintza lerroaren deskribapena 
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BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: “Sagardoaren Lurraldea”-ren elkarlanerako prestutasunaren araberakoa izango da jarduketa egikaritzeko  
bideragarritasuna. 

 

 

 

 

Ekintzaren lehentasuna 

558.orr
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Elkarteak eta kolektiboak  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRA: Kolaborazio-hitzarmenaren arabera zehaztuko da. 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 
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Diru-laguntza lerro potentziala:   
 
Eusko Jaurlaritza: 

- EAEn nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio 
profesional eta enpresarialei laguntzak, “Elkarteak” programaren esparruan. 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila. 

 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena 
eta obra hidraulikoen Saila. 

 
- Interes turistiko nabarmena duten gastronomiari lotutako ekitaldiak antolatzea edo 

babestea. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola. 
 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Finantzaketa lerroak ezarri daitezke partilularreekin eta enpreseekin, batez ere sagardoaren arloan. 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Jardunaldia urtero egingo da, orain arte bezala.  

 
 
 
 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

560.orr
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Adierazleak: 
o “Sagar Uzta” jardunaldiaren barnean paisaiaren hedapenarekin zerikusia duten ekintzak. 

 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

561.orr
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PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Santiagomendiren inguruko ibilbide eta proposamen kulturalak jada existitzen diren 
ibilbide autonomiko eta probintzialetan integratzea:  Explore San Sebastian Region”, 
“Gipuzkoa Kultura”, “Turismo de Euskadi” (Eusko Jaurlaritza), etab. 
 

 
 
 
 

Gipuzkoako Foru Aldundiak nahiz Eusko Jaurlaritzak Turismoa kudeatzeko web orrialde 
zehatzak kudeatzen ditu.  
 
Astigarraga (eta batez ere Santiagomendiari loturiko paisaiak) agertu beharko 
liratekeen orrialde pribatu edota elkarte eta taldeen orrialde pribatuak badirela epaitu 
gabe, beharrezkoa da erakunde publikoen orrialde ofizialetan presazko kudeaketak 
egitea. 
 
Hiru gune printzipaletan kokatzea eskatzen du jarduketa honek: “Explore San Sebastian 
Region”, “Gipuzkoa Kultura” eta “Euskadiko turismoa”. 
 
Horretarako, Paisaiarako Ekintza Plan honen azterketarako paisaiak bisitatzea 
erakargarria egingo duen  gidoi bat eta multimedia dokumentazioa ahalbidetzea 
komenigarria litzateke. 
 
ALDUNDIAREN ORRIALDEAK 
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  08 

Ekintza lerroaren deskribapena 

562.orr
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1.- “Explore San Sebastian Región” 
 

 
 
Orrialde honetan, “Donostialdea” loturan erreferentzia txiki bat egiten zaio Astigarraga 
herriari honako izenburuaren azpian ageri den testuaren bidez “Astigarraga capital de 
la sidra”.  
 
Ekintza Plana eta Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen paisaiak oinarri hartuta 
garatu diren proposamenak “Gipuzkoa Berdea” loturan barneratzea beharrezkoa ikusi 
da.  http://eu.sansebastianregion.com/nora-joan/gipuzkoa-berdea. 
 
 
2.- “Gipuzkoa Kultura” 
 

 
 
 
Orrialde honetan ez dago Astigarragaren erreferentziarik. 
 
Ekintza Plana eta Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen paisaiak oinarri hartuta 
garatu diren proposamenak “Museoak eta ondarea” loturan barneratzea beharrezkoa 
ikusi da  
http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/museos-y-patrimonio.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

563.orr

http://eu.sansebastianregion.com/nora-joan/gipuzkoa-berdea
http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/museos-y-patrimonio.html
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EUSKO JAURLARITZAREN ORRIALDEA 
 
3.- “Turismo de Euskadi” 

 
 
Orrialde honetan ez dago Astigarragaren erreferentziarik. 
 
Ekintza Plana eta Santiagomendi-Landarbasoko korridorearen hurrengo loturan 
barneratzea beharrezkoa ikusi da 
 
“Mendiak eta haranak” 
http://turismo.euskadi.eus/montesyvalles/ 
 
“Donejakue bidea” 
http://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-de-santiago-por-el-interior/aa30-
12375/es/ 
 
 

 

 

 

O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.15. 
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

564.orr

http://turismo.euskadi.eus/montesyvalles/
http://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-de-santiago-por-el-interior/aa30-12375/es/
http://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-de-santiago-por-el-interior/aa30-12375/es/


 
 .  
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PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Lehentasuna altua da erraz ezarri daitekeelako. 

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Ez da egikaritze aurrekontua aurreikusi, materialak Paisaiarako Ekintza Planekoak direlako edo bertan 
azaldutako ekintzetatik datozenez, lehenago egikaritu beharko baitira. 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

565.orr
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EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  
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ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 

Diru-laguntza lerro potentziala:   
 
Eusko Jaurlaritza:  

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila.. 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Ez daude, web orrialde publikoak direlako. 

 

 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Ezinbestekoa da Ekintza Planean aztertutako bestelako ekintzak aurretik ezartzea. 
 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

566.orr
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Adierazleak: 
o Santiagomendi-Landarbasoko korridorearekin zerikusia duten paisaien informazioa 

txertatzen den orrialde kopurua. 
 

 
  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

567.orr
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PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Planeko proposamenak mantendu eta kontrolatzeko Kabinete Tekniko bat ezartzea 
eta Donostialdeako Paisaiaren Katalogo eta gidalerroekin elkartzea. 
 

 
 
 
 

 
Astigarragako herritarrek planean aktiboki parte hartuko dutela bermatzeko 
“Paisaiarako Herritarren Mahaia” proposatzen den moduan, Udalaren aldetik PEParen 
garapena gainbegiratuko duten mekanismo teknikoak ezartzea beharrezkoa da.   
 
Horregatik, udal Kabinete Tekniko bati paisaiarekiko konpetentzia zehatz batzuk 
ezartzea planteatzen du jarduketa honek eta PEPeko erredaktoreen laguntza izango 
lukete, beharrezkoa ikusiz gero.   
 
Kabinete Teknikoak gutxienez ondorengo betekizunak bermatu beharko ditu:  
 

• Paisaiarako Ekintza Planeko proposamenak egikaritzen direla gainbegiratu eta 
kontrolatzea. 
• PEParen edukiak eta Lurralde eta Paisaia Plangintzako figurak elkartzea 
(bereziki, Donostialdeako Paisaiaren katalogo eta gidalerroak).  
• PEParen edukiak hiri-antolamenduko plan orokorreko (HAPO)  figurekin eta 
Planeko proposamenen garapenarekin elkartzea.  

 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  09 

Ekintza lerroaren deskribapena 

568.orr



 
 .  
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Definizioz, dokumentu honetan planteaturiko proposamen guztiak  
 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Jarduketa hau behar-beharrezkoa da Planaren etorkizuneko funtzionamendurako eta proposamen guztiak 
artikulatzeko. 

 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

569.orr



 
 .  
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Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

PEParen talde idazlea  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Ez du Udalaren barne aurrekontu partidarik behar. Beharrezkoa ikusi ezkero, eta hala badagokio, edukiak 
eta aurrekontua zehaztuko lirateke kanpo aholkularitza posible baterako. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

Europar 
Batasuna 

Estatuko Admin. Orokorra Gipuzkoako Foru Aldundia Eusko Jaurlaritza 

 

            

 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

570.orr



 
 .  
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Diru-laguntza lerro potentziala:   
 
Eusko Jaurlaritza:  

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila. 

 

 
 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Ez da jaso. 

 

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Modu mugagabean denboran zehar iraungo duen jarduketa izan behar du.. 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Paisaiarako Ekintza Planak proposatutako jarduketak, jada egindakoak.  
o Paisaiarako Ekintza Planak proposatutako jarduketak, egikaritze prozesuan. 

 

  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

571.orr



 
 .  
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PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Planaren eduki digitalen euskarriaren ekipo bat ezartzea, herritarrenganako hedapena 
bermatuko duena. 
 
 

 
 
 
 

 
Paisaiarako Ekintza Plan honen erredakzio prozesuan egindako ekintzetako bat 
PEParen Microsite bat sortzea izan da; hala, parte hartze informaleko mekanismoak 
egotea bermatu eta egin diren dokumentu teknikoak hedatzea ahalbidetu du.   
 
Microsite-a, web orrialde bat da eta web orrialde nagusi baten (paisaiari dagozkion gaiei 
buruzkoa) informazioa edota funtzionaltasuna hedatzea du helburu; kasu honetan, 
Udalaren web orrialdearena.  
 
Microsite honen bereizgarrietako bat web orrialde ofizialetik kanpo autonomia eduki 
ahal izatea da eta aldi baterako helburu batetik bereizi ahal izatea.  
 
Micrositeak PEParen egoerari eta jarraipenari buruzko informazio zehatza ematea 
duenez helburu, Planaren proposamenetatik sorturiko prozesuaren garapenean zehar 
erabilpena luzatzea ezinbestekoa dela ikusi da; Planaren ekintza zehatza osatzen 
duelarik.  
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  10 

Ekintza lerroaren deskribapena 

572.orr



 
 .  
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Paisaiarekiko gizarte kontzientzia garatu, paisaia hedatu eta sustatzeko helburuak 
betetzeari dagokionez,  ardatz nagusi bihurtzen da micrositearen mantenua. 
 
 

 

 

 

Paisaiarekiko gizarte-kontzientzia, paisaia hedatu eta sustatzeari dagokion 4. ekintza-
lerroari dagozkion guztiak. 
 

 
 
 
 
 
 
BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
 
 
 

Garatzeko helburuak 

Ekintzaren lehentasuna 

573.orr



 
 .  
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GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
OHARRAK: Jarduketa honen bideragarritasuna oso altua da, jada martxan dagoen microsite bateko 
dokumentu/albisteak mantendu eta osatzea baita helburua  

 

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Planaren talde idazlea  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Aurrekontua urteroko esleipena izango da, microsite mantendu eta kudeatzeko. 

 
 
 
 
 
 
 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Propuesta de actuación  Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

574.orr



 
 .  

 

 

 
 

EKINTZA LERROAK 
SANTIAGOMENDI-LANDARBASOKO KORRIDOREAREN  

 PAISAIARAKO EKINTZA PLANA” 
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Diru-laguntza lerro potentziala:   
 
Eusko Jaurlaritza:  

- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saila.. 

 

 
 
 
 
 
 

< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

    

            

 
OHARRAK: Denboran modu amaigabean iraungo duen jarduketa izan behar du. 

 
 
 
 
 
 

Adierazleak: 
o Microsite web-erako bisitak. 
o Microsite-aren orrialdetik egindako deskargak. 

 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

575.orr



 
 .  
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PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA: Paisaia hedatu eta sustatzea. 
 

 

 

 
Aldi baterako erakusketa/tailerren ildoko proiektua, Astigarragako paisaia natural, 
kultural eta historikoekin zerikusia duena. 
 
 

 
 
 
 

 
Jarduketa honek aldi baterako erakusketa/tailer batzuk garatzea proposatzen du, 
Astigarragako paisaia natural, kultural eta historikoekin loturiko edukia duena.  
 
Erakusketa kultura hedapenerako metodo eraginkor bat da. Aldi baterako erakusketak 
sentsibilizazio, harreman, eta animazio-lanaren euskarriak dira, eta ikerkuntza eta 
sorkuntza lotzen dituen komunikazio eta adierazpenerako bitarteko zehatz bat osatzen 
dute.  
 
Egungo jarduketak horrelako ereduak hedapenerako mekanismo itzeltzat jotzen ditu, 
udalerriaren irudi tradizionala berritzen laguntzen baitute, prestigioa emanez eta 
kanpoko bisitariak erakarriz. 
 
Aldi baterako erakusketa horien artean, gutxienez, ondorengo azalpenezko ildoak 
garatu ahalko dira:  
 

Ekintza lerroaren izena 

Eremu estategikoa 

KODEA:  4 AZPIKODEA:  11 

Ekintza lerroaren deskribapena 

576.orr



 
 .  
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•ERAKUSKETA EMOTIBOAK, EBOKATIBOAK. Sentimendu bat sorrarazteko 
diseinaturikoak. Elementu interpretatiborik apenas dagoen giro estetiko bat dela 
medio, bisitariak edertasuna behatzeko pentsatuta daude.  
  
• DIDAKTIKOAK. Informazioa transmititzeko bideratuta daude. Heziketa eta 
hezkuntza dituzte helburu, xedea informazio osagarriaren bidez aurkeztuz.  
 
• DIBERTIMENDU EDO ENTRETENIMENTUZKOAK. Nortasun parte hartzaile eta 
interaktiboa da nagusi. Jarduera intelektual nahiz jarduera fisikoa eskatzen duten 
jardueretan ikuslea inplikatzen saiatzen da. Behatze  soila xede izan ordez, bisitariek 
zentzuen bidez parte hartzea nahi da. 
 
Aldi baterako erakusketek ondorengo metodologia-sekuentzia izan beharko dute: 
 

o Erakusketaren helburuak ezartzea, ahal den neurrian, termino egingarrietan. 
o Irakatsi nahi den taldearen ezaugarriak identifikatzea.  
o Erakusketarekin irakatsi nahi den ataza edo mezua aztertzea.  
o Jarraibide eta ikasmaterialen sekuentziak garatzea. 
o Etorriko diren bisitarien lagin adierazkor batekin diseinua probatzea.  
o Zuzendu eta ekoiztea. 

 
 

 

 

 

Planaren gizarte-kontzientziazioa, Paisaiaren Hedapena eta Sustapenari 
dagokion 4. estrategia-lerroan aipaturiko helburu guztiak bete beharko dituzte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garatzeko helburuak 

577.orr



 
 .  
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BEHARRA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

PREMIA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 
 

BIDEGARRITASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 
GUZTIZKO LEHENTASUNA 
 

Oso altua Altua Ertaina Baxua Oso baxua 

               

 

 

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete: 
 

Astigarragako Udala  

Gipuzkoako Foru Aldundia  

Eusko Jaurlaritza  

Elkarteak eta kolektiboak   

UPV/EHU  

Dibulgatzaile enpresak  

Ekintzaren lehentasuna 

Inplikatutako agenteak/ erakundeak 

578.orr



 
 .  
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< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OHARRAK: Aurrekontua erakusketa bakoitzaren alokatzeagatik eta komisarioagatik, honekin ez da kontuan hartzen 
erakusketaren euskarriak (bitrinak, taulak, etb.)  
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Diru-laguntza lerro potentziala:   
 
Gipuzkoako Foru Aldundia: 

- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena 
eta obra hidraulikoen Saila  

- Gipuzkoako museoei zuzendutako diru-laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola. 
 

 

FINANTZAKETA PRIBATUA 

Enpresa Partikularrak Elkarteak 

 

         

 
OHARRAK: Partaidetza publiko-pribatua aztertu behar da aldi baterako erakusketak finantzatzeko, batez ere finantza-
entitateen gizarte-ekintzarekin.. 

Aurreikusitako aurrekontua (€) 

Diru-laguntza lerro potentzialak  

579.orr



.  
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< 3 hilabete 3 - 6 hilabete 6 - 12 hilabete > 12 hilabete 

OHARRAK: Erakusketaren garatu eta muntatzeko. Erakusketak aldi antzekoan iraundu behar du. 

 
 

Adierazleak: 

o Egindako aldi baterako erakusketen zenbakia.
o Antolatutako tailer-zenbakia.

Astigarragan, 2016ko urriaren 24ean 

Izp: Raoul Servert. ARAUDI S.L.P. 

Jarraipen eta kontrol adierazleak 

Egikaritze- epeak (hilabeteak) 

580.orr



.  
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