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1 . SA R R E R A
1.1. Proiektuaren deskribapena, helburuak eta datuak
Proiektu honek Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE aurrerantzean) bederatzi eskualdetako
l a n d a - p a i s a i a a t l a n t i k o e n b a l i o a agerian jartzea du helburu orokortzat. Horrekin
batera, landa-paisaia atlantikoen mantenuan, sustapenean eta paisaia horien gozamenean
parte hartuko duen erakunde eta pertsona ororen s e n t i b e r a t z e a bilatu da, hau da,
nekazariak, landa-eremuko biztanleak, gizartea orokorrean (bereziki eremu horietako
bisitariak) eta administrazioak sentikortzeko ahalegina egin da.
P a i s a i a , bere definizio ofizialean, lurraldearen edozein zati da, biztanleriak hautematen
duen moduan, zeinaren izaera natur edota giza faktoreen ekintzaren eta elkarreraginaren
emaitza baita (Cortina & Queralt, 2007, or. 66). Hau da, paisaiak badu i z a e r a f i s i k o a ,
baina horrez gain, gizakiaren buruan sortutakoa da, p e r t z e p z io a r e n bidez. Beraz,
lurralde bera begiratuta ere, bi pertsonek paisaia desberdinak hauteman ditzakete, eta
horrela gertatuko da maiz. Proiektu honek bilatu duen gauzetako bat, hain zuzen ere, landapaisaietan bizi, lan egin edo aisialdiko jarduerak burutzen dituzten pertsonek hautematen
dituzten paisaia desberdin horiek azaleratzea da. Bestetik, Europako Paisaiaren
Hitzarmenaren eskutik jaso dugun definizioak dio paisaia n a t u r a e t a g i z a k ia r e n
e l k a r r e r a g i n a r e n ondorioz sortua dela, eta landa-paisaiei dagokienez, elkarreragin
horrek zuzenean l e h e n s e k t o r e k o e r a g i l e e t a r a garamatza, b a s e r r it a r r e n la n a r i
e s k e r sortu eta mantentzen baitira paisaia horiek. Beraz, proiektuaren helburu
nagusietako bat lehen sektorearen ekarpenari dagokion errekonozimendua ematea eta
gizartea horren inguruan sentiberatzea da.
Nekazaritzak eta abeltzaintzak sortu eta mantendutako paisaiak gure iz a e r a eta
n o r t a s u n a r e n oinarri dira, baita h i s t o r i a r e n eta o n d a r e a r e n gordailu ere.
Bertakoen bizi-kalitatean sekulako eragina dute, egunerokotasuna atsegin bihurtuz eta
aisialdiko denboran naturarekin harremanetan egoteko aukera eskainiz.
Horrez gain, baserri-paisaiak eskualdearentzat b a li a b i d e e k o n o m ik o garrantzitsua dira,
bereziki lehen sektoreari eta turismoari lotuta. Biztanleria mantentzen laguntzen dute ere,
jendeak inguru atseginean bizitzea nahiago baitu.
Azken hamarkadetan lehen sektoreak izan dituen aldaketen ondorioz, baserri-paisaiak
n a b a r m e n a l d a t z e n ari dira, eta aurrera begira hirietatik kanpo dauden landa-paisaia
horiek nolakoak izatea nahi dugun erabaki beharra dago.
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Guzti horren gainean g o g o e t a egiteko asmoa du proiektuak. Horretarako, eskualde
bakoitzean hainbat jarduera definitu eta burutu dira. Proiektuaren helburu dira lehen
sektoreak guztion ongizateari egiten dizkion ekarpenen artean baserri-paisaien balioak
mantentzeari dagozkionak azpimarratzea, eta horien inguruan gizartea sentiberatzea, baita
eskualdeko baserritarrei haien produktuei beste balio erantsi bat gehitzeko aukera
aurkeztea ere, proiektuaren emaitzak komunikatuz. Turismoaren sustapena eta landa
eremuko eragileen sentiberatzea egitasmoaren helburu dira ere.
Eskualdeka, baserri-paisaiek dituzten e le m e n t u b e r e iz g a r r ia k identifikatzeko eta
horiek kontserbatzeko aproposenak diren e k i n t z a k proposatzeko p a r t e - h a r t z e s a io
ir e k ia k antolatu dira. Proiektuaren ezaugarri nabarmenena hauxe da: eskualdeko landa
paisaiaren altxorrak ezagutu, zaindu eta ezagutarazteko bertako h e r r it a r r e n
p e r t z e p z io t i k eta iritzietatik abiatu dela.
Proiektuan beste hainbat helburu identifikatu dira ere:


Landa eremuko eragileek haien paisaiak nola h a u t e m a t e n dituzten ezagutzea.



Landa eremuko eragileen p a r t e - h a r t z e a s u s t a t z e a haien paisaien etorkizunari
buruzko gogoetan.



H e z k u n t z a r a k o eta sentiberatzeko baliagarria izan daitekeen materiala sortzea.

Proiektua ondoko L a n d a G a r a p e n E lk a r t e e k sustatu dute: Behemendi, Deba-Garaia,
Debemen, Enkarterrialde, Goimen, Lea-Artibai, Tolomendi, Urkiola eta Urkome. Beraz,
proiektua jarraian aipatzen diren e s k u a ld e e t a n garatu da: Donostialdea, Debagoiena,
Debabarrena, Enkarterriak, Goierri, Lea-Artibai, Tolosaldea, Durangaldea eta Urola Kosta.
Proiektua 2 0 1 1 e t a 2 0 1 3 u r t e e n a r t e a n burutu da. Guztira, zazpi eskualdetan 2 3
p a r t e - h a r t z e s a i o ir e k i antolatu dira. Saio horietara guztira 710 pertsona eta
erakunde gonbidatu dira espresuki, saioek 3 0 9 p a r t e - h a r t z a i le bildu dituzte, ekintzen
inguruan egindako on-line in k e s t a n 6 4 p e r t s o n e k parte hartu dute, paisaiaren
analisiko 7 2 f it xa bete dira, eta guztira zazpi eskualdeetako t x o s t e n a k o s a t z e n 2 0 8
p e r t s o n a d e s b e r d i n aritu dira, proiektuaren zuzendaritza, jarraipena eta aholkularitza
egin duten pertsonez gain.

1 . 2 . P r o ie k t u a r e n f a s e a k e t a la n e r a k o m e t o d o l o g i a
Proiektua b o s t f a s e diferenteetan banatu da, jarraian azalduko den moduan.
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0. Proiektuaren kudeaketa eta plangintza faseak, proiektu osoan zehar banatutako lanak
biltzen ditu. Honen helburua, proiektuaren planifikazioa, jarraipena eta proiektuaren
zuzendaritzarekin zein Landa Garapen Elkarte guztiekin koordinaketa lanak burutzea da.

4. Landa paisaien inguruko sentiberatze- eta prestakuntza-ekintzak burutzeko fasearekin
bukatuko da proiektua. Aurreko faseetako lanak burutu ondoren, proiektuan sortutako
e z a g u t z a z a b a l d u k o da.

1. Jokabide egokien azterketako fasean, b e s t e h e r r ia l d e b a t z u e t a n paisaiaren balioa
agerian jartzeko burutu diren ekintzak arretaz aztertu dira. Ondotik, proiektuan erabilgarri
izan daitezkeenak identifikatu eta bildu dira (txosten honekin batera argitaratutako
eranskinean jaso da emaitza).

D o n o s t ia l d e a n eta E n k a r t e r r ie t a n beste eskualdeekiko osagarria den bidea hartu da
eta, aipatutako lanak egin beharrean, baserri-paisaiak zeharkatzen dituzten ibilbide zehatz
batzuen inguruan paisaia-balioak identifikatu dira eta horiek balioan jartzeko materialak
prestatu dira. U r o l a - K o s t a n , aldiz, berriki eremu funtzionalean Paisaiaren Katalogoa
prestatu denez (LKS Ingeniería S. Coop., 2012), bertan bildutako informazioa erabili da gure
proiektuaren bigarren faseko informazioa lortzeko, eta eskualde mailako eragileekin lana
hirugarren faseko ekintzak proposatzen eta eztabaidatzen burutu da. Horregatik, hiru
eskualde horietako material eta txostenek beste sei eskualdeetakoekiko desberdintasunak
dituzte.

2. Balio eta zentzu gehien duten landa-paisaien identifikazioaren fasea e s k u a ld e k a
burutu da, proiektuan parte hartu duten bederatzi Landa Garapen Elkarteei dagozkien
eskualdeetan, hain zuzen ere, Donostialdean, Enkarterrietan eta Urola Kostan salbu.
Herritarren eta eskualdeko eragileen parte-hartzearekin landu da, bertako
populazioarentzat balio eta esanahi gehien duten paisaiak i d e n t if ik a t u z . Herritarrek
paisaia identifikatzeko asmoz ECOVASTek sortutako metodologian oinarritu da fasea,
herritarren parte-hartzearekin paisaia aztertzeko metodologia baliagarria baita. Eskualde
mailan bertako herritar eta eragileen ustez balio eta zentzu gehien dituzten landa paisaiak
eta ibilbideak identifikatzeko helburuari egokitu zaio metodologia, eta dokumentu honen
hurrengo atalean azaltzen da zehaztasunez.
3. Identifikatutako landa-paisaien interpretaziorako baliabideak garatzeko fasean, paisaiaibilbideak eta eskualde bakoitzeko landa-paisaiaren nortasunari dagokionez bereziki
esanguratsuak diren elementuak identifikatu ondoren, informazio hori proiektuaren
helburuekin bat egiten duten e k i n t z a k lantzeko erabili da. Ekintza horien artean,
landutako paisaien balioak kontserbatzeko eta berauek balioan jartzeko ekintzak proposatu
dira, eskualdeko eragileen partaidetzarekin, berriz ere. Beraz, ekintza zehatzak definitzeko
garaian, aurreko faseetan parte hartu duten erakunde eta pertsonekin elkarlana sustatu da.
Zehaztu diren ekintzek proiektuaren emaitzak zabaltzeko eta turismorako zein sentiberatze
eta prestakuntzarako baliabideak sortzeko balioko dute ere. Ekintzen proposamena partehartze saio irekien bidez landu da eskualde guztietan, Donostialdea eta Enkarterriak ezik.
Eskualde bakoitzerako ekintzak proposatzeaz gain, eskualdeen arteko ekintza komunak
identifikatu dira ere. Horietako askok E A E m a i l a k o e k in t z a bihurtzeko potentziala dute;
proiektuan parte hartu duten eskualde guztietan baliabideak partekatuz burutu litezke, edo
proiektuan lortutako emaitza globalak zabaltzeko eta EAEko landa-paisaia atlantiko guztiei
buruzko informazioa eskaintzeko asmoz gara litezke. Bestetik, e s k u a l d e m a i la k o
e k i n t z a k definitu dira eskualde bakoitzeko landa paisaien balioa agerian jartzeko
helburuarekin. Ekintzak zehazteko orduan lehen fasean aztertutako jokabide egokiak izan
dira gogoan, eredu moduan balio baitute.
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1.3. Produktuak
Eskualde bakoitzeko txosten bat eta eranskinen dokumentu bat sortu dira, prozesu guztia
eta emaitzak biltzen dituena. Enkarterrietan eta Donostialdean paisaia-ibilbideei lotutako
dibulgaziorako materiala ekoiztu da. Paisaiaren analisirako fitxa eta argibideak euskaraz eta
gaztelaniaz argitaratu dira, baita proiektuaren ondorioak ere. Proiektuan zehar sortutako
irudiak http://www.flickr.com/photos/paisaia/ webgunean aurki daitezke, eta dokumentuak
Landa Garapen Elkarteen webguneetan eskuragarri egoteaz gain, PAISAIAren Scribd eta
Issuu-ko biltegietatik jaitsi daitezke ondoko esteketan:
http://www.scribd.com/collections/4364380/Baserri-paisaia-atlantikoen-balioa-agerianjartzeko-jarduerak-Iniciativas-para-la-puesta-en-valor-de-los-paisajes-rurales-atlanticos
http://issuu.com/paisaia/stacks/89a88cb5d2a243d1ae23e98bb177a6ab

1 . 4 . L a n e t a n p a r t e h a r t u d u e n la n t a l d e a
Proiektua sustatu duten bederatzi Landa Garapen Elkarteek PAISAIA enpresaren
aholkularitza teknikoa jaso dute proiektua burutzeko. Zehazki, hauek izan dira haien lanak:
M ir e n A s k a s i b a r B e r e z ia r t u a , aholkularitza teknikoaren lanen arduradun eta
zuzendaria. Proiektua bera definitzea, erabilitako metodologia zehaztea, eta gai horien
gaineko erabakiak hartzea bere esku egon dira. Beste herrialdeetako ereduen eta paisaiari
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lotutako jarduera didaktikoen adibideen bilaketaz arduratu da. Proiektua aurrera eramateko
burututako parte-hartze saio irekien dinamikak eta materialak diseinatu ditu, paisaia
aztertzeko fitxa barne. Parte-hartze saioetan aktiboki parte hartu du, eta horien ondorioak
laburbiltzeko lanetan aritu da Ainararekin batera. Proiektuan zehar sortutako material eta
txostenen edukien eta egituraren diseinua egin du ere. Enkarterrietako eta Donostialdeko
liburuxkak prestatu ditu. Landa Garapen Elkarteekin proiektuaren jarraipena egiteko
bileretan hartu du parte, eta esku artean duzun txosten honen egilea da.
A i n a r a F l o r e s C o m p a i n s , proiektuaren egunerokotasunari lotutako atazak burutzeaz
arduratu da. Bere esku egon dira eskualde bakoitzeko oinarrizko informazioaren bilketa,
lanak aurrera eramateko Landa Garapen Elkarteekin eta eskualdeko eragileekin harremana,
fitxen analisia, baserri-paisaiek turismoan duten islaren azterketa eta saioen deialdiak
burutzea. Beste herrialdeetako ereduen azterketaz arduratu da. Parte-hartze saioetan
aktiboki parte hartu du eta horietarako materialak eta saioen ondorioak prestatzen aritu da
Mirenekin batera. Eskualdeetako ekintzen karakterizazioaz arduratu da Landa Garapen
Elkarteekin elkarlanean. Enkarterrietako eta Donostialdeko materialak prestatzeko landalanak burutu ditu. Bi eskualde horietarako jarduera didaktikoak aukeratzeaz arduratu da,
eta horiek azaltzen dituzten txostenak eta ikus-entzunezko aurkezpenak prestatu ditu.
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2.
E SK UA LD E K O
E Z A UG A R R I O R O K O R R A K

LA N D A - PA I SA I A R E N

Ondorengo ataletan, Urola Kostan burututako paisaiaren katalogoan oinarrituz, eskualdeko
landa paisaiak beste eskualdeetatik ezberdintzen dituen ezaugarri orokorrak eta paisaiaren
ikuspegitik katalogoan paisaia baliotsuenak direnak azaltzen dira.
2.1. Eskualdeko landa-paisaia mot ak
Urola Kostako erliebea, itsasoarekiko gertutasuna, klima eta lurrari errentagarritasuna
ateratzeko aspaldidanik eskualdean izan den ohitura dela eta, lurraldean hiru edo lau (lau
erreka inguruetan garatzen den nekazal jarduerak paisaian sortzen dituen aldaerak kontuan
hartzen badira) landa-paisaia mota aurki daitezke.
Lehen gunea kostako mendiguneak osatzen du, hau, Igeldo-Mendizorrotzen hasi, Orio zein
Getariatik jarraitu eta Zumaian bukatzen da amildegi eta flysch egitura ikusgarriekin. Aldi
berean, Urola eta Orio ibaien itsasoratzeak mendigunea eteten dute. Inguru honetako
biztanleen bizimoduak erlazio eta lotura sendoa izan du itsasoarekin historian zehar, eta
gaur egun, honen iraupena arrantza azpi sektorearen eta turismo sektorearen indarrak
azpimarratzen dute. Hala ere itsasertzetik gertu eta hiriez kanpoko paisaiaren ardatza landa
paisaia da, eta honetan belardiak azalera handia hartzen duten arren nekazaritza jarduera
nabarmena da. Mendebaldeko eremuan Oria ibairaino txakolina ekoizteko helbururekin
landatzen diren mahastiak ugaritzen dira, aldiz Oriaren ibarretan ez da mahastirik azaltzen
eta bestelako laboreak nagusitzen dira. Hala ere, eskualdearen ipar-ekialdeko mugan, Santio
errekaren inguruan, eremu gutxi hartzen baina ikusgarriak suertatuz, berriz ere mahastiak
azaltzen dira. Monolaborantza hauek eratutako paisaia Getarian nabarmentzen da, nahiz
eta Pagoetako mendigunetik beherako muinoetan ere presente dagoen. Gerora azalduko
den barnealdeko paisaiarekin alderatuz gero, eskualdearen iparraldean hegoalderagoko
lurretan baino soro eta bazkaleku gehiago daude mendi magaletako lursail txiki
mailakatuetan antolatuta. Gainera, paisaia zabalagoa da, baso orbainak isolaturik daude
(bertako basoa eta landaketen azalerak nahiko orekatuak egonik) eta sastrakek nekazal
eremuaren haina estaltzen dute. Klimaren ikuspegitik, nekazaritza jarduerarako eremurik
egokiena kostaldea da, hala ere aipatu den bezala, labore ezberdinek paisaia ezberdinak
sortuko dituzte bertan ere. Barnealdean eta mendietan nekazaritzarako ahalmena mugatua
dago, bai klimaren eragina edota erliebea dela eta. Hala ere gerora azalduko den bezala
badira eskualdeko beste eremu batzuk, non azpisektore honen jarduera ikusgai dagoen,
nahiz eta oso puntualki bada ere.
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Bigarren gunea, aipatutako mendi-eremuaren hegoaldean kokatutako depresioak osatzen
du. Bertan, tuparriak eta kareharriak dira nagusi eta ondorioz aurkitzen den paisaiaren
formak bigunak dira oro har. Nagusitzen den landa-paisaia, landazabal atlantikokoarena da,
honen antolaketa unitatea baserria izanik. Hortaz, baratzeak, labore belarkarak eta zelaiak
baserrien inguruan agertzen dira, alboan mendien aldapak agertuz. Lantzen diren lursailak
10 hektarea baino txikiagoak izan ohi dira eta pinudiekin eta oraindik ere azaltzen diren hesi
bizi zein baso atlantikoen orbain txikiekin mosaiko nahiko orekatua sortzen dute. Eremuaren
ekialdean, baso atlantikoak eremu zabalagoa hartzen du mendebaldean baino, horrela,
ekialdean bi baso moten arteko azalerak antzekoak izanik. Bestalde, nabarmentzekoa da,
eskualdearen
mendebaldean, Urola
ibaiaren
ibarretan,
nekazal
jarduerak
sortutako
paisaia.
Hau, Zestoa inguruan
azaltzen hasten da eta
Azpeitiraino hedatzen
da orbain isolatuetan,
azalera
handiena
Azpeitia eta Azkoitian
hartuz
(eremu
hauetako
batzuk
nekazaritza-interes
eta
interespaisajistiko
duten
gune
bezala Deba-Zumaia ingurua. Egilea: Miren Askasibar.
identifikatuz
Urola
Kostako LZPan). Inguru honetan, fruta-arbolak edota baratzak aurki daitezke. Depresioaren
ekialdeko eremuan aldiz, basoen azalera emendatzen den gunean, nekazal jarduera baserri
inguruetara mugatzen da berriz ere (nahiz eta Aian honen azalera esanguratsua den) eta
abeltzaintzak hartzen du indarra. Bertan behi azienda eta ardiak dira ohikoak, Aia
udalerriaren mugetan aurkituz eskualdeko behi buru kopuru altuenak. Ondoren, azienda
hauen hurrengo kopuru altuenak Zestoan, Azpeitian eta Azkoitian agertzen dira hurrenez
hurren, nahiz eta ustiategi kopuruak oso antzekoak diren. Ardi kopuru handienak aldiz
Azpeitian aurkitzen dira eta oso gertutik Aiak jarraitzen dio, lehen aipatutako herriak izanik
bigarren maila batean ardi kopuru altuenak azaltzen dituztenak.
Azkenik, hirugarren guneari dagokionean, aipatutako depresioari muga jartzen dion TolosaArno antiklinorioak osatzen du. Bertan kareharria da nagusi eta ondorioz forma zuzenak eta
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gogorrak dakartza paisaiara. Gainera gune batzuetan karstifikazio prozesua oso garatua
dago. Eremu hau, eskualdearen mendebaldean modu nabarienean antzematen da eta
erliebearen egitura konplexuak ezaugarritzen du. Izan ere, mendigune garaiak eta
mendilerroak paisaian nagusi direnean, landazabalaren paisaia zuhaiztiek ordezkatzen dute.
Gune batzuetan malkartasuna dela eta lurra lantzeko dagoen ezintasuna dela eta, lurren
erabilera basogintzara mugatu da. Gainera, gune hau eskualdea antolatzen duten bi
ardatzetatik urrun kokatzeak (Urola ibaia eta korridore sublitorala) zein bertako populazio
dentsitate baxuak, belardiak basoengatik ordezkatzeko prozesua areagotu dute. Hortaz
lurraldearen azken zati honetan zuhaiztiak ugaritzen dira, eta hauen artean koniferoen
landaketak (pinu beltza eta alertzea) dira nagusi.
Beraz, bai klimak, errekak, erliebea zein gizakiak ingurunearekiko izan duen egokitzapena
eta lurrari errentagarritasuna bilatzeko asmoak, eskualdearen baitan landa-paisaia oso
ezberdinak sortu ditu, emaitzatzat paisaiaren ikuspegitik anitza den lurraldea sortuz.
Beraz, bai klimak, errekak, erliebea zein gizakiak ingurunearekiko izan duen egokitzapena
eta lurrari errentagarritasuna bilatzeko asmoak, eskualdearen baitan landa-paisaia oso
ezberdinak sortu ditu, emaitzatzat paisaiaren ikuspegitik anitza den lurraldea sortuz.

2.2. Urola kostako landa paisaia bereizgarri egiten duten balioak
Urola Kostaren kokapen geografikoa dela eta, eskualdea erreferentzi puntu garrantzitsua da
Gipuzkoan. Aldi berean, lurraldeko landa-paisaiaren izaera bereizgarriaren erantzuleetako
batzuk, lehen aipatutako erliebea, klima, biztanleek lurrari errentagarritasuna ateratzeko
izan duten eta mantentzen duten ohitura zein lehenengo sektore beraren elkarrekintzak
dira. Izan ere, honek eskualde guztietan ematen ez den landa-paisaiaren aniztasuna eragiten
du Urola Kostan.
Bestalde, mendiguneak eta urak ere garrantzi berezia hartzen dute eskualdean. Lehenaren
kasuan nabarmentzekoak dira Izarraitz, Ernio Pagoeta, Samiño, Beizamako mendiak edota
Irukurutzeta eta Zamiñoko mendiguneak, baita hauen artean sortutako bailarak ere
(batzuetan oso estu eta sakonak, Irukurutzetakoaren kasuan, eta besteetan zabalak,
Azkoitia-Azpeitiaren kasuan). Gainera, esan beharra dago, mendi hauetako batzuetan
harriaren pisua nabarmena dela, eremu horretako paisaiari ikusgarritasun eta izaera berezia
emanaz (mendiak zehaztu). Hortaz gain, erliebearen malkartasunak ikuspegi zabala duten
gune asko sortzen ditu, paisaiaren handitasuna agerian geldituz bertatik (San Anton, Santa
Barbara-Garate-Azkizu, Talaimendi, Kukuarri, Endoiamendi, Sañu-Etumeta, IndamendiTxatxarromendi, Pagoeta, Macizo de Izarraitz, Irukurutzeta-Samiño, Santa Engrazi, ErnioLanda-eremu atlantikoen paisaia-balioak: oraina eta geroa. Eskualdeko txostena. Urola Kosta

Gazume, Murumendi-Illaun-Urraki). Bigarrenaren kasuan, itsasoak, errekak (hauen artean
garrantzitsuena Urola eta ondotik Oria) eta hezegune kopuru altuak (Inurritzako padura,
Orio-Agiñaga urtegia, Ibai-Eder urtegia, Aldalurko putzua, Marikutzeko urmaela, Orioko
dunak, Aiako zingira, Zezenerrekako trabertinoak…) agerian jartzen du elementu honen
balioa. Era berean, lehen azaldu bezala, kostako biztanleek itsasoarekin historian zehar izan
duten erlazioa dela eta, hainbat elementu sortu dituzte, hala nola tingladuak, portuak, etab.
Geologiak eta uraren elkarrekintzek ere, paisaiaren balio ikusgarriak eta bereizgarriak
bihurtu diren elementu ugari sortu dituzte, hala nola, Zarautz eta Getaria arteko marearteko
zabalgunea, itsasertzeko amildegiak, Ibarrola-errekako dolinak, Etzandiko toles
sedimentarioa, Bentas auzoko azalera eta Nick Pointa, Altxerriko koba, etab.
Landarediari dagokionez, eskualdearen azaleraren gehiengoa estaltzen du, eta beraz honen
egitura, espezieak, antolaketa moduak… eragin nabarmena du landa-paisaiaren izaeran.
Aldi berean, lehenengo sektorearen jarduerak honengan duen eragina azpimarratu behar
da, landaredi mota, azalerak eta formazioak guztiz baldintzatu baitezake. Oro har, Urola
Kostan basoa nabarmentzen da, azaleraren %63,2a hartuz eta beste %23a larreek.
Lehenengoaren baitan, landaketa aloktonoak dira nagusi eta hauen artean pinu beltza,
nahiz eta alertzea, eukaliptoa eta bestelakoak ere azaldu. Hala ere, oraindik ere nonahi
haritz kandudunak osatutako baso orbain txikiak ikus daitezke, baita pagadiak zein artadiak
ere. Itsasaldeko amildegietan eta baldintza edafiko edo klimatikoak baldintzatzaileak diren
guneetan aldiz, artadi kantauriarra, erribera eta hezeguneetako landaretza edota sastrakak
azaltzen dira.
Belardiak orokorrean, abeltzaintza ustiategiekin lotuta daude, azienda ohikoenak behiak eta
ardiak izanik, nahiz eta gutxira arte lehenak nagusitzen ziren. Hala ere, nahiz eta ardi buru
kopurua behiena baina handiagoa izan, ustiategi kopuruei dagokionez, behienak dira
ugariagoak. Bestalde azpimarratu behar da, Eustat-eko datuen arabera, Urola Kostan
aurkitzen direla Euskal autonomia Erkidegoko behi eta ardi ustiategi kopuru handienak,
nahiz eta abelburu kopuruei dagokionez behiekin gauza bera ez gertatu.
Hortaz gain, eskualdean jatorri deitura propio bat (Getariako txakolinarena) eta kalitatezko
hiru eusko label bereizgarri (nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza produktuei emandakoak)
daude. Hau eskualdearen ezaugarri bereizgarri eta baliotsu bihurtuz.
Landaredia eta gizakiaren eraginarekin erlazionatuta, Urola Kostak beste balio bat dauka,
honen paisaiaren izaera naturala hain zuzen ere. Izan ere, ugariak dira babes figura berezia
duten esparruak (Izarraitz, Kilimon erreka, Izarraitz Arno korridorean, Haranarrekako
eremua, Pagoeta, Gazume, Grandaderreka , Ibai eder urtegia, etab). Gainera hauetako
batzuk aisialdirako gune gisa egokitu dira.
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Populazio eredua aztertzerakoan, hau, eskualdeko biztanleek erliebearekiko izan duten
egokitzapen moduaren isla dela antzematen da. Izan ere, eskualdean, hiru herri mota aurki
baitaitezke, kostakoak, bailarakoak eta mendi mazeletetakoak.
Kultura ondareari erreparatuz, eskualdeko hogeita hamabost elementu monumentutzat
hartu dituzte Paisaiaren Katalogoan, zortzi monumentu multzo ere badaude eta zazpi
baserri monumentu ondare izendapenarekin katalogatu dituzte. Kultur ondarearen zati
batek, urak eskualdean izan duen garrantzia agerian uzten du, erreka inguruetan azaltzen
diren errota hidrauliko eta burdinolen presentzia ugariak direla eta. Aldi berean, burdina
lantzen zela frogatzen duten aztarnak ere badaude, baita erromatarren presentzia
berresten dituzten nekropoliak (Zarautz, Getaria, Aia, Azpeitia eta Azkoitian) edota
historiaurrean bertako biztanleak antolatzeko moduak. Azken honen adibide Munaundiko
herrixka gotortua da, hau Urola ibaiaren gainean altxatzen da Loiolako Santutegiaren
atzealdean, muino oso estrategiko batean.
Azkenik, beste bi balio aipagarri dituzte eskualdeko landa-paisaiak. Alde batetik, Urola
Kostako euskaldun edota elebidunen portzentajea. Tolosaldea eskualdearekin batera,
kopuru handiena baitu Gipuzkoan, biztanleen % 80 gauza baita bi hizkuntzetan zuzen
mintzatzeko. Bestetik, aipatutako elementu guztiek sortzen duten izaera duen paisaia
atsegina da. Izan ere, paisaiaren aniztasunak, kostaldeak, mendi-ibilbide kopuruak, behatoki
ugariek, lasaitasunak etab.-ek, jende asko erakartzen du eskualdeko paisaiak bisitatzera.
Beraz, elementu guzti hauen multzoak, beste eskualdeetako landa-paisaiaz bereizten duen
izaera propioa ematen dio Urola Kostako landa-paisaiari.

2.3. Paisaiaren ikuspegitik balio berezia duten guneak
Atal honetan, Urola Kostako Paisaiaren Katalogoan oinarrituz, paisaiaren ikuspegitik
esanguratsuak diren landa-eremuak biltzen dira. Horretarako lehenik eta behin azaldu
behar da, aztertutako dokumentuan paisaia esanguratsuak identifikatzeko, Euskal
Autonomia Erkidegoko Paisaiaren Lege Aurreproiektuan ezarritako irizpideetan oinarritu
dela, hauek ondokoak izanik: berezitasuna, paisaia bakan edo mehatxatuen eredu
adierazgarri izatea, paisaiaren kalte-beratasuna, herritarrentzako oso agerian egotea, eremu
funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izatea eta ikuspen- edo estetika-ezaugarri
bikainak edukitzea, osagai naturalek eta giza osagaiek elkarri eragiten dioten modu berezia
direla eta.
Atal honetan, katalogoan zerrendatutako parajeen azalpen labur bat eskaintzen da, bai
Paisaiaren Katalogoan bildutako informazioa zein eskualdeko Web iturri ezberdinetan
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zetorren informazioan oinarrituz (Udal atariak, Turismo atariak, Urkome Landa Garapen
Elkartearen ataria…) . Hala ere eskualdeko Paisaiaren Katalogoan azaltzen den bezala, esan
beharra dago badirela eskualdean paisaiaren aldetik balio berezia duten beste eremu batzuk
ere nahiz eta bertan ez bildu, lurraldearen oreka bilatzea baitzen katalogoaren beste
irizpideetako bat. Hala ere, paisaia esanguratsu guztiak bertan bildu ez arren, uste dugu
ondoren zerrendatzen direnak paisaiaren ikuspegitik balio nabarmena dutela eta horrekin
bat egingo dutela Urola Kostako biztanle askok.
I n u r r i t z a k o B i o t o p o B a b e s t u a itsasertzean kokatzen da, Zarautz eta Oria ibaiaren
ezkerraldean. Bertan, Zarauzko hondartzaren ekialdean azaltzen diren dunak, itsaslabarrak
eta Inurritza errekaren estuarioan eratutako padurak kokatzen dira. Hiru ekosistema edo
eremu horiek, oso baldintza ezberdinak azaltzen dituzte, eta ondorioz, animalia eta
landareak ere oso ezberdinak dira. Aldi berean, bertan interes geologikoko guneak garrantzi
berezia hartzen dute, hala nola, aipatutako itsaslabarrak, Arkizu zabalgunea, Urolaren
itsasadarra (interes komunitarioko lekua dena eta Paisaiaren Katalogoan paisaiaren
ikuspegitik interes bereziko gunetzat hartutakoa), Etzandiko toles sedimentu-gabeak, Bentas
auzoko "nick point"-a, etab. Bestetik, iraganean izandako ustiapen bereziaren arrastoak
agerian daude oraindik orain, Mollarriko kargatzeko tokia esaterako(«Iñurritzako Biotopo
Babestua», 2006).
Z a r a u t z e t a Z u m a i a b it a r t e k o k o r r id o r e s u b l it o r a l a , paisaiaren ikuspegitik
itsasertzeko osagairik
baliotsuenetakoa da,
(Deba-Zumaia
itsasertzeko Biotopo
Babestuaren barnean
dago). Hau Zumaian
hasi, Getaria zein
Malkorbeko
hondartzatik igaro eta
Zarautzen bukatzen
da,
hegoaldetik
barnealdeko
mendiguneetatik
hedatzen
diren
muinoak
mugatuz.
Igarobidean
zehar,
itsaslabarrek
balio
Garate Santa Barbara ingurua. Egilea: Miren Askasibar.
estetiko
natural
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ikusgarria uzten dute agerian eta Zumaiako mendebaldean, flysch-ak itsaslabar eta
marearteko zabalgune ikusgarriak sortzen ditu. Ingurune honetan, lehen uhartea zen San
Anton mendia nabarmendu behar da, hau itsasertzean deigarri suertatzen baita
(Geogarapen, d. g.).
G a r a t e - S a n t a B a r b a r a eremua paisaia naturaleko eta landazabal atlantikoko gunea da,
Zarautz ekialdetik eta Zumaia mendebaldera doana. Hau Natura 2000 Lekua da eta
zerrendan eskualdek biogeografiko atlantikoko garrantzi komunitarioko leku gisa sailkatua
dago. Bertan ondoren azaltzen diren Askizu eta Artadi auzoak kokatzen dira (Eusko
Jaurlaritza, d. g.).
A s k i z u Getariako auzoa da, Zumaia-Zarautz bitartean dagoen itsasertz lerroa amaitzen den
gunean hasten dena. Bertako paisaiaren elementu bereizgarria Txakolinaren ekoizpenerako
landatutako mahastien monolaborantzak dira, nahiz eta zelaiak, hesi biziak eta zuhaiztiak
ere landa-paisaia honen elementu garrantzitsuak izan. Gainera bertatik Zumaiatik Getariara
doan Done Jakue bidea igarotzen da, Askizuko San Martin baseliza aurkitzen da eta
paisaiaren ikuspegi zabala lortzea ahalbidetzen duen egokitutako begiratokia dago
(Gipuzkoako Foru Aldundia, d. g.).
A r t a d i Urolako ibaia inguruan kokatutako Zumaiako auzoa da. Bertako landa paisaiak
laborantza lurrek, belardiek, hesi biziek, mahastiak eta bertako basoen orbainak osatutako
mosaikoak definitzen du . Gainera, ingurune honek, Urola ibaiaren itsasadarrarekin egiten
du muga eta bertatik ikuspegi zabala antzematea ahalbidetzen duen begiratokia dago. Esan
beharra dago ere, Artadi eta Zumaia artean Urola Kostan aurkitzen dela hobekien
kontserbatutako artadia (Zumaiako Udala, d. g.).
Sa n M a r t i n ingurua, Orion kokatzen da eta bertatik Oria ibaiaren ahoa ikusteko
begiratokia dago. Paisaia aldetik, interes handiko gunetzat definitzen da, bai bere landa
izaeragatik eta baita aipatutako itsasadarreko paisaiarekin erlazioa duelako. Landarediari
dagokionez, zelaiak dira nagusi nahiz eta baso orbain batzuk eta mahasti batzuk ere
antzeman daitezkeen, gainera nabarmendu behar da parajearen izen bera daukan
baselizaren presentzia.
K u k u a r r i - i t s a s p e i n g u r u a Oria ibaiaren itsasadarraren eskuinaldean kokatzen da.
Inguru hau paisaiaren ikuspegitik interes handiko eremutzat definitu da eskualdeko
Paisaiaren Katalogoan, baita duen natur balioagatik ere. Gainera Itsaspetik zein Kukuarritik
Oria itsasadarraren (hau ere paisaiaren ikuspegitik interesezko balio gisa definiturik) eta
Gipuzkoa barnealdearen ikuspegi zabala lortzen da. Kukuarri-Mendizorrotz mendiguneko
gain nagusiak Talaigaina zein Mendizorrotz dira eta flysch tertziarioak moldatutako erliebea
da. Landa paisaiari dagokionez, espainiar estatuko laborantza zentsuaren arabera, azalera
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gehiena sastrakadiak eta belardiek hartzen dute, baso orbainak eta Kukuarri inguruan
baratzeak ere beha daitezkeen arren («IDEAGE», d. g.).
O r ia i b a ia r e n it s a s a d a r r a Natura 2000 Lekua da eta paisaiaren ikuspegitik gune
baliotsu bezala definitu da. Ibaiaren behe ibilguan, flysch egituren artean, meandroak
nagusitzen dira. Tarte horretan erreka azpia oso zabala da eta meandroen barrualdean
alubioi deposituek betetzen dituzte. Hala ere esan beharra dago, gune hau oso hiritartuta
dagoela.
E r n i o - g a z u m e m e n d il e r r o a n e t a P a g o e t a k o P a r k e Na t u r a le a n natura eta
gizakiaren arteko oreka islatzen da. Pagoetan, bi paisaia mota bereiz daitezke,
mendigunearen erdialdean agertzen den baso paisaia (konifero landaketak, pagadiak,
hariztiak, etab.) eta itsasora jaisten diren muino eta laugunetan zelaiek eta baso-guneek
osatzen duten landazabal paisaiak. Ernio-Gazume inguruan aldiz bigarren paisaia da nagusi ,
hots, zelai eta basoek osatutako mosaikoa. Esan beharra dago, Pagoetan bertako baso
atlantikoak azalera garrantzitsua hartzen duela, hau ez-ohikoa bihurtuz Urola Kostako
eskualdean. Bestalde, inguruan hezegune ezberdinak azaltzen dira , hala nola Aiako tranpala
edota Zezenerrekako trabertinoak. Bi mendiguneetan kareharriak, lutitak eta margak
azaltzen dira, eta hegal erdietan eta hondoan "flysch"-a osatzen margak eta kareharriak.
Gainera, geologia aldetik balio berezia duten hiru inguru identifikatu dira, Iribarrengo
hartxingadi porlaneztatua, Laurgaingo "pipping" prozesua eta Mugaratz. Esan beharra dago
ere, garai ezberdinetako arrasto historiko arkitektoniko ugari azaltzen direla Pagoetan.
Azkenik, aipatu behar da, Altzolarats erreka Pagoetatik igarotzen dela ere, ibilguaren
bukaeran
Granadaerreka gisa ezagutuz.
Hau natura aldetik
interes berezia dauka,
Pagoeta-ErnioGazume
igarobide
ekologikoaren
barnean baitago eta
Ernio eta Pagoeta
bereizi egiten baititu
(Peña Santiago, d. g.).
Ak u a k o
harana
Aizarna eta Zestoa
herrien
artean
hedatzen da, nahiz
eta
bigarrenaren

Akua bailara. Iturria: Urkome Landa Garapen Elkartea.
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auzoa izan. Bertan, Kalbario, Ertxin eta Potzuetako-gaña muinoak nagusitzen dira. Haranean
zehar, bederatzi baserri kokatzen dira eta Akuan antolatzen diren bisita gidatuetan hauek
ezagutzeko aukera eskaintzen da. Inguruan nagusitzen den landaredia belardiak dira, eta
esan beharra dago Ernio inguruan, abeltzaintza indartsu mantentzen den guneetako bat
dela Erdoizta, Saskarate, Eriyo, Komisolatza, Indamendi, eta Pagoetarekin batera, nahiz eta
indar gehien Gazume inguruan izan. Hala ere, laborantza lurrak ere beha daitezke auzoan
zehar, labore ohikoenak artoa eta sagarrondoak izanik, nahiz eta ortuak ere presente
dauden. Hortaz gain, Akuako haranean ondare historikoaren aztarnak aurki daitezke, hala
nola, galtzadak edota ermitak .
I z a r r a i t z m e n d i g u n e a Urola Kostako edozein puntutik beha daiteke eta Urola ibaiaren
ibilgutik Debareneraino hedatzen da. Gailurrik garaienak Erlo, Kakuta eta Xoxote dira.
Bertan kareharria da nagusi, itxura trinkoa emanik eta harriaren presentzia nabarmena
bihurtuz. Eremu honetan basoek azalera handiena hartu arren, belardiak ere azaltzen dira,
eta konifero landaketak ugari izan arren pagadiak hartzen duen azalera azpimarragarria da.
Inguru hau, ekologia eta paisaia balioak direla eta Garrantzi Komunitarioko Leku gisa
izendatu da eta Natura 2000 sarean sartu. Gainera, mendigunearen mendebaldean
Irukurutzetako natura-guneekin bat egiten du. Geologiaren ikuspegitik Erloko ingurune
karstikoan dagoen estratifikazio-eskistositate laugena da nabarmen.
Sa s t a r r a i n b a i l a r a Zestoan kokatuta dago, Izarraitz mendigunearen magalean eta
bertan aurkitzen dira Ekain kobazuloa eta honen erreplika. Kobazulo hau 1969an aurkitu zen
eta munduko bost hoberenen artean dago, dituen 79 imajinetatik, gehienak eta
baloratuenak zaldien imajinak izanik. Ondare historikoaren beste elementu garrantzitsu bat
Lili jauregia da. Hala ere, bailarak balio historikoaz gain, estetikoa ere badu eta PagoetaIzarraitz igarobide ekologikoan kokatzen da. Landa-paisaiari dagokionez, belardiak, bertako
basoa eta koniferoen landaketen azalerak nahiko orekatuak direla esan daiteke. Gainera,
bailararen beheko aldean Sastarrain baserri eskola aurkitzen da, honetan natura eta
aisialdiarekin erlazionatutako ekintzak eskaintzen direlarik.
O ñ a t z Azpeitiko hegoaldean kokatutako landa-auzoa da, Azpeitiko Udal Web atarian,
natura zaleentzat txoko paregabe gisa definitzen dena eta ikuspegi panoramikoak
eskaintzen dituen begiratokia dauka. Landa paisaiak, landa-gune sakabanatuak eta
nekazaritza landazabal-atlantikoko izaerak ezaugarritzen du. Inguruko elementu
nabarmenenak baserriak, belardiak, bazkalekuak, zuhaiztiak eta hesi biziak dira. Paraje
lasaia da eta bertan berrogei baserritik gora aurki daitezke. Gainera, lehenengo sektoreko
hainbat produkturen ekoizpena burutzen da bertan, batzuk euskolabel ziurtagiria izanik.
Ingurua bereziki abeltzaintzarekin lotzen da eta beraz paisaian gehien hedatutako landaredi
mota belardia da.
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Nu a r b e , Azpeitiko beste landa auzoa da, Ibaieder errekaren goi ibilguan kokatutakoa.
Auzogune berezi eta lasai gisa definitzen da Udal Web atarian eta landa-izaera nabarmena
dauka. Eremua, Ernio-Gazume-Aralar-Izarritz igarobide ekologikoan kokatzen da eta gertu
Ibai eder urtegia dauka, honen inguruan egin berri den ibilbideak bisitari asko erakartzen
dituelarik bertara. Auzo inguruan belardiak beha daitezkeen arren, basoak hartzen du
azalera gehien, urtegiaren inguruan bertako zuhaiztia ugarituz eta auzo inguruan aldiz
koniferoen landaketak. Horretaz gain, esan beharra dago bertako sokatira taldea ezaguna
dela Euskal Herrian, eta honek Nuarbe ezagunago egitera eraman duela.
Ar a t z e r r e k a , Urrestillatik aurrera doan bidearen amaiera gunea da, Azpeitiko Udal Web
atarian gune txiki, xarmanta eta lasaia bezala definitzen da. Ingurunean, baserri ugari daude
eta Atxumarriagako parajea eta Urrestillatik Aratz Errekara doan ibilbidea kokatzen dira,
bertako herritarrengatik oso estimatuak direnak («Txoko bazterrak», d. g.). Aratz-errekako
paisaian gehien hedatutako landaredi mota koniferoen landaketak dira, nahiz eta auzo
inguruan belardiak, bertako basoak eta labore landaketak beha daitezkeen («Censo Agrario
2009», d. g.). Gainera, duen balio estetiko eta ekologikoa dela eta, interes berezia duen
gune bezala definitu da Urola Kostako Paisaiaren Katalogoan.
Azpeitia eta Errezil artean, Sañuren bizkarra aurkitzen da. Paisaiaren Katalogoan Sa ñ u E t u m e t a inguruko paisaia, esanguratsu gisa identifikatu den arren, eremu hau Arauntza
mendi gaineraino luzatzeak merezi du, bertatik, Azpeitia, Urola eta Izarraitz mendiaren
ikuspegi panoramikoa lortzen baita (hala ere Sañu eta Etumetatik ere ikuspegi
panoramikoak lortzen dira). Sañoa, mendi bizkar honetako tontor garaiena da, gorabehera
gutxikoa eta zabala. Landa-paisaia hau zeharkatzen duen ibilbidean zehar belardiak agertzen
dira, nahiz eta hauen alboan koniferoen landaketak eta bertako basoen orbainak
tartekatzen diren. Beraz, zelaiez eta zuhaiztiez osatutako mosaiko gisa defini daiteke, eta
hau ere, Ernio-Gazume-Aralar-Izarraitz igarobide ekologikoaren barnean kokatzen da
.(«IDEAGE», d. g.)
E r r e z i lg o b a il a r a , izen bereko errekak zeharkatzen du eta Ibaieder ibaiarekin bat egiten
duen lekutik Udalerriraino hedatzen da. Errezil herria, hegal erdian kokatzen da
Tolosaldeako eskualdearekin muga eginez eta bertatik paisaiaren ikuspegi zabala
antzematen da. Paraje honetatik, hots, errekaren goiko aldetik, Ernio-Gazume-AralarIzarraitz igarobide ekologikoa igarotzen dela azpimarratu behar da. Bailarako paisaian Ernio
mendia gailentzen da, baita atze oihala osatzen duten mendixkak, baserriak, zelaiak eta
inguruaren lasaitasuna ere. Ingurua batez ere abeltzaintzarekin lotzen da, eta honen baitan
behi aziendekin. Dena den, aipatu beharra dago, azken urteetan behi aziendak ardi
aziendengatik ordezkatuak izaten ari direla, bi abere moten ekoizkinak sortuaz momentuan
bailaran (Peña Santiago, d. g.). Hala ere, nahiz eta abeltzaintzari lotutako belardiek eremu
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zabala hartu, hostozabalen eta koniferoen basoak beha daitezke, baita fruta-arbolen
landaketak ere.
M a d a r i a g a Azkoitiko ipar-mendebaldean, Azkarateko gainaren inguruan eta Izarraitzeko
mendigunearen mendebaldean kokatutako auzunea da eta bertatik paisaiaren ikuspegi
zabala antzeman daiteke. Populatze eredu sakabanatua du eta inguruko landa-paisaia,
zelaiek, laborantzako lurrek eta zuhaiztiek sortutako mosaikoak definitzen du, nahiz eta
basoak hartutako azalera nabarmentzen den, eta hauen artean koniferoenak.
Urrategi,
Azkoitiko
iparmendebaldean
kokatutako beste
auzo
bat
da,
Izarraitz-AizkorriAratz
igarobide
ekologikoan
dagoena. Honek
ere landa izaera
dauka
eta
populatze eredu
sakabanatua.
Landarediari
dagokionez zelaiak Nuarbe ingurua. Iturria: Urkome Landa Garapen Elkartea.
eta
zuhaiztiak
nabarmentzen dira aurrekoan bezala, nahiz eta paraje honetan zelaiek azalera gehiago
hartzen duten baita bertako baso hostozabalen basoak ere. Azpimarratzekoa da Urrategiko
anderearen baselizaren presentzia, 1950ean eraikia eta Azkoitiko patroiaren izena duena.
M a r t i r e s auzoa, Azkoitiko hegoaldean kokatutako eta populatze eredu sakabanatua duen
beste auzo bat da. Bertako begiratokitik, inguru paisaiaren ikuspegi panoramikoa lortzen da
eta hau ere zelaiek, koniferoen landaketek eta bertako baso hostozabalek osatutako
mosaikoak ezaugarritzen du.
L o i o l a , Azpeitia eta Azkoitia bitartean Urola errekaren alboan kokatutako Azpeitiko
auzunea da. Bertan aipagarri dira aurkitzen diren basilika eta gainerako monumentu
historikoak. Hala ere, eremua, zelaiek eta ibilbide patxadatsuek bereizgarri egiten dute ere.
Gainera, baserri askoren kokagunea da, eta laborantza lurrak zein belardiak dira nagusi,
nahiz eta konifero eta bertako basoen orbainak ere agertu. Esaterako inguru honetan Santa
kutz baserria kokatzen da, Azkoitiko herria eta Loiolako basilikaren artean, zelai, baratza eta
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sagastiz inguratuta. Baserrian ganadua eta baratza izan dira sustentu azken 20 urtera arte
eta ordutik aurrera lurrak frutagintzara bideratu dira batez ere. Etxearreta baserria ere
inguru honetan kokatzen da eta honek soroa lantzen du, batez ere barazkiak ekoiztuz.
B e iz a m a , hegal erdian kokatutako landa-herria da eta Gipuzkoako bigarren Udalerririk
altuena. Hau inguruari eta topografiari moldatuta eraiki dela antzematen da. Landa paisaia
honetan, zelaiak, basoak eta hesi biziak azaltzen dira, nahiz eta basoak diren ugarien. Hauen
baitan Murumendiko mendilerroko hegaletan aurkitzen diren pagadiak eta harizti itxien
egoera onak azpimarratu behar dira. Euskadiko turismoaren web atariaren arabera basoek
eta mendiek ezaugarritzen dute Beizama inguruko paisaia. Bertan aurkitzen den beste
bereizgarria, Udalerriaren izen bereko ardi gazta da, izan ere hau Idiazabal jatorrizko
izendapena izateaz gain hainbat txapelketa irabazi ditu Euskal Herri mailan zein Euskal
Herritik kanpo ere. Horretaz gain, aipatu beharra dago ondare historiko ugari aurkitzen dela
Beizamako lurretan, hala nola, baselizak, errotak, karobiak zein ikazkinen arrastoak.

2 . 4 . P a is a i a r e n g a b e z ia k
Atal honetan, eskualdeko Paisaiaren Katalogoan oinarrituz, Urola Kostako paisaian inpaktu
eta eragin kaltegarriak metatzen dituzten eremuak aurkezten dira alde batetik, eta bestetik,
paisaiaren antzematean eragin negatiboa sortzen dituzten bestelako elementu isolatuak.
Gune kalteberen artean, bi multzo ezberdintzen dira, hirigune inguruan kokatutakoak eta
erreken inguruan kokatutakoak. Lehenaren barnean, Zumaia, Zarautz eta Zestoako hiri
inguruak aurkezten dira. Zumaian, N-634 errepidearen iparraldeko (Santiago hondartza
inguruan) eta hegoaldeko (San Isidro auzoa) sarbidean kokatzen dira paisaiaren gabeziak.
Inguru hauetan Narrondoko itsasadarra, Axular zabalgunea, Euskotrenen geltokia, zein
industrialdea aurkitzeak eta Urola ibaiaren ezkerreko lurren egoerak, eragiten dute gune
honetako paisaia kategori honen barnean sailkatzea.
Bigarrenaren kasuan, hots, Zarautzen kasuan, A-8 autobidea eta bertako antolakuntza
eskasak sortzen du inpaktu handiena. Zestoan aldiz, Osinbeltzeko harrobia, N-631
errepideak Lasaotik duen sarbidea, Nagusikoa industrialdea eta ibaiaren bi aldeetako ertzen
egoerak sortutako multzoa da inguru honen paisaian gabeziak sortzen dituenak.
Bestalde, bigarren taldearen barnean Ubegun-Santioerreka ingurua eta Ibaieder errekaren
ertza kokatuko lirateke. Lehenengoaren paisaian Ubegun industrialdeak eta Orioko
itsasadarrean eraikitako eraikinak sortutako gabeziak dira azpimarragarri. Bigarrenaren
kasuan aldiz Antizibarrena, Landeta eta Marcial Ucin industrialdeak edota GI-631 eta GI2634 errepideen sarbideek sortzen dute inpaktua.
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Beraz, Urola Kostako gune kalteberak definitu diren paisaietan agerian gelditzen da
industriguneek sortutako gabeziak. Hala ere, aurkeztutako guneez gain, eskualdean zehar
industria gune gehiagotan ere hedatzen dira. Gainera, esan beharra dago, gehienetan
komunikabide egokien inguruan eta gune lauetan kokatzen direla, modu honetan industrien
ikuspegia bermatzeko moduan ezarriz (bezeroak erakartzeko), paisaiarekiko izan zezaketen
integrazioari lehentasuna eman beharrean. Hala ere, orokorrean, herri gehienetan
industriguneak lekuz aldatu dira, udalerrietan integratuagoak geldituz. Esan beharra dago
ere, badirela utzitako industrialdeak egoitza esparru bihurtzeko plan ugari eskualdean, hala
nola Hegoaldea eta Salberdin Zarautzen, Torreaga, Axular eta Narrondo Zumaian,
Mutiozabal Orion, Landeta-Amue Azpeitian, Insausti Azkoitian, etab.
Gune kalteberetan paisaian modu negatiboan eragiten duten beste elementuak errepideak
dira, eta hauekin batera azpiegitura linealak (trenbideak, argindar sareak…). Izan ere kasu
gehienetan ez dute paisaiaren ezaugarriekin bat egiten, landa-eremua zatikatuz eta
paisaiaren ikuspegia eraldatuz. Aipatu daitezkeen azpiegituren artean, kostarekiko paralelo
igarotzen den A-8 autobideak sortzen du inpaktu gehien. Hala ere, komunikabide sareen
metaketak paisaian eragiten dituen inpaktuak, nabarmenagoak dira eskualdearen
barnealdean, Azpeitia eta Azkoitia inguruan hain zuzen ere.
Harrobi, zabortegi, araztegi zein ur tratamenduko plantek ere ageriko inpaktua sortzen dute
paisaian, hala ere esan beharra dago eskualdean momentuan harrobi bakarra aurkitzen dela
martxan, Azpeitiko Sistiaga. Dena den, ugari dira jarduerarik ez dutenak baina paisaiaren
gabezi gisa definitu daitezkeenak, hala nola, Osinbeltzekoa, Zestoakoa, Aitzakoa,
Artzalluzekoa, Eskustakoa, Izarraitzekoa, Aranagakoa, Muitza baserri ondokoa, Alberdi eta
agoteakoa, Ibaieder ondokoa, Lasaokoa, Azpeitikoa eta arroa behekoa. Zabortegiei
dagokionez, Lapatxekoa, Urtetakoa, Azpeitia Hegoaldekoa, Aitzakoa, Azkoitikoa, Odirakoa,
San Prudentziokoa, Urrestillakoa, Oñartxokoa eta Egino berrikoa dira eskualdean aurkitu
daitezkeenak eta uraren tratamendurako azpiegituren artean, Getariako Magallanes,
Azpeitikoa, Azkoitian, etab aipagarri dira.
Horretaz gain, Urola Kostako Paisaiaren Katalogoan, aipamen berezia egiten zaie ere
portuei, izan ere bertan gune espezializatuak sortzen dira eta Getariakoaren kasuan, inpaktu
nabarmena sortzen du inguruan.
Beraz, oro har, esan daiteke, Urola Kostako landa-paisaiak dituzten gabeziak gizakiak
sortutako azpiegituretan dutela oinarri, bai hauen inpaktu bisualean zein antolaketa edo
inguruaren egokitzapen moduan ere.
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3 . E S K UA LD E K O L A N D A - P A I SA IE N I S LA A R T E A N
Eskualdeko landa-paisaiaren garrantzia eta esanahia aztertzeko beste modu bat, artean izan
duten isla da. Urola Kostan, bertako landa paisaiak erakusten dituzten artelan ugari eta
estilo ezberdinetakoetan aurkitzen dira. Atal honetan, eskualdeko landa-paisaia artean duen
isla aztertzeko eskualdeko paisaiak lantzen dituzten hamabi obra aurkezten dira. Hauen
artean, lau lanek proiektuan paisaia esanguratsu bezala identifikatu diren sei paisaia hartzen
dituzte lanerako gai (Ernio, Errezil, Askizu, Santa Barbara, Pagoeta). Eskualdeko paisaietan
oinarritutako lanak aurkitzeak, Urola Kostako landa-paisaia inspirazio iturria izan dela
adierazi eta aldi berean, artean duen balioa agerian uzten du. Gerora azaltzen den bezala,
estilo bakoitzean, paisaia modu ezberdinean antzeman daiteke eta paisaia bera modu
ezberdinetan tratatua izan.
Aurkeztutako margo zein argazkietan, hots, irudiak aurkezten dituzten lanetan, paisaiaren
zati bat antzeman dezakegu ikusmenaren bidez, baina paisaiako beste hainbat elementu
hauteman gabe geratzen dira (entzumen, ukimen, usaimen zein dastamenaren bidez
jasotzen direnak). Dena den, kontutan hartu behar dugu beti ere artistak garrantzia gehiago
eman diezaiokeela elementu konkretu bati, edota berak nahi duen ikuspegia islatu lanean.
Beraz gerta liteke paisaia bera lekuan aztertuz gero beste modu batean antzematea.
Aurkeztutako olerkietan, sentimendua da nabarmentzen den elementua, hauetan, paisaiek
norbanakoarengan duten lotura eta esanahia ere isla dezakete. Gainera, paisaia bere
osotasunean aurkeztu beharrean,
norbanakoarentzat
paisaiaren
elementu
esanguratsuenak
direnak
aurkezten
ditu.
Aurrekoaren modu berean, estilo
honen bidez hainbat elementu
eta zentzumenen bidez jasotako
bestelako ezaugarriak hauteman
gabe geratu daitezke idazleak
paperean islatzen ez baditu.
Horretaz gain, islatutakoa modu
ezberdinean antzeman daiteke
ere norbera paisaia berberean
egonda.
"Vista general de Errezil"
Egilea: indalecio
Ojanguren. Iturria: http://www.guregipuzkoa.net/

Lehen esan bezala"Vista general
de Errezil", "Ernio desde Regil" ,
“Errezildar Erkizia aitari”, "Pagoeta´ra", "Santa Barbara" eta “Askizu (Guetaria)” lanetan,
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proiektuan eskualdeko landa-paisaia esanguratsu bezala identifikatutako paisaiak azaltzen
dira. Lehenengo hiruetan Errezil presente dago, horietako bietan Ernio islatuz, hurrengoan
Santa Barbara ingurua eta azkeneko bietan Askizu eta Pagoeta hurrenez hurren. Ondoren,
lan hauetan jaso diren paisaien isla proiektuan burutu diren behaketarekin alderatzen dira.
“Vista general de Errezil” lanean, paisaiaren elementu nagusiak lainoa, erliebea, landaredia
eta hau mantentzen duen lehen sektorea (belardiak baitira nagusi) eta populatze eredua
dira. Hala ere, lainoa, erliebeak eta populatze ereduaren elkarrekintzak (baita elizaren
presentzia nabaria ere) sentimendu bereziak eragin ditzake, sentimendu mistikoak
esaterako.
“Ernio desde Erregil” argazkian,
Errezil eta Ernio beraren isla
agertzen da. Lan honek erakusten
duen
paisaiaren
elementu
nabarmenenetako
bat
Ernioko
pareta harkaiztsua da, eta honen
presentzia eta sortutako kontrasteak
izaera berezia ematen dio inguruari.
Hala ere, ez da elementu nabarmen
bakarra, hauen artean, erliebea,
landaredia eta lehen sektorea
(belardi, soro eta basoen arteko
oreka azalduz), populatze eredua eta
paisaiak sortutako sentimenduak
daude. Argazkia aztertzerakoan,
egunerokotasuneko
giro
lasai,
atsegin eta herrikoiaren sentsazioa
sor liteke behatzailearengan.
“Errezildar Erkizia Aitari” olerkian
sentimendua
da
elementu
garrantzitsuenetako bat, honen
baitan,
ihes
egin
nahiaren "Ernio desde Regil" 1916, Egilea: Indalecio
Ojanguren. Iturria: http://www.guregipuzkoa.net/
sentimendua, lekuarekiko loturarena
eta minarena dira nagusi. Hortaz gain, adierazten diren beste elementu nabarmenetako
batzuk, Ernioko gurutzea, erliebea, landaredia (eta honen baitan bertako basoa), euskal
izaera eta batez ere izaera fededuna dira.
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“Pagoeta´ra” olerkian berriz ere, sentimenduaren pisua nabarmena da. Kasu honetan
alaitasuna, maitasuna eta orokorrean sentimendu positiboa jasotzen da. Aldi berean,
fedearen isla eta euskal nortasunarena jasotzen da berriz ere. Hortaz gain, erliebea eta
gurutzea ere paisaiaren elementu nabarmen gisa jasotzen dira.

"Errezildar Erkizia Aitari", 1927 Egilea:
bin/urkiza/EBMODBER.pl?Bertso=10082

BAR. Iturria:

http://www.armiarma.com/cgi-

Uso zuri bat egan dijua
Errezildikan igesi,
Ernio goiko Kurutz gañean
Geldi egin du lenbizi.

Uso zuriyak egan egin nai
Euskel erritik urruti
Egada berri luze luzean
Nangasaki bere kabi.

Japon aldetik Ernio gora
Uso gorri bat da etorri
Kurutz zuri gorri gorria
Errezildarrak ipiñi

Kurutz oñean odol tantoak
Kurutz gañetik ikusi,
Argiñ ta pagu, aritz ostoak
Odolez zituan busti.

Odol gorria jantzi zurian
Erniotik daramaki
Odol uztu zan Jesus Jaunari
Animak nairik ekarri.

Domingo Aita nola zaude zu
Zeruban ixil-ixilik?
Usoak eztu iltzerakoan
Egiten batere kinkik.

Tontor ortatik ikusi zuan
Usotegi bat urruti,
Egada berri luzi batean
Jo zun Domingo´k Donosti.

Uso zuriyak odol gorria
Ixuri zuan ugari
Tueretako (1! martiriyuan
Zutenian miñez jarri.

Uso zuri bat egan dakus nik
Zerutikan datorrela
Martiri palma eskuan dula
Itz egiten dit onela:

San Telmo etxeko prale artean
Graziz Domingo zan jan jantzi
Santuásun ta jakinduria
Etzan makala ez noski.

Hogei ta amar ordu luzetan
Agertu zuan ederki
Erkizi-Aitak, txikitatikan
Odolen zala egarri

Santu zalea zeran euskaldun
Ez egin gero atzera
Jaun berak nai du Aita Domingo
Santutzat ezagutzea.

Landa-eremu atlantikoen paisaia-balioak: oraina eta geroa. Eskualdeko txostena. Urola Kosta

"Pagoeta´ra", 1936 Egilea: Xaxako.
bin/orria.pl?arg=eldia&zein=19360619

Iturria:

http://www.hemeroketa.com/cgi-

-¿Nora ua, i, mutiko,
Alaitasunez beterik?
- Mendira niak, Xaxako,
¿Ez dek ikusi besterik?

- ¿Nork dek orde maitalea?
- Mendiko gurutz donea,
Auxea bai benetakoa
maitasun uts-utsezkoa.

- ¿Zertara goruntz, mendian,
Maitale bila agian?
- Adiskidea, an gainean
nerea ikus naiean.

- Goazenak bai, abentari,
Goazen Gurutze oñetara
0toitz dagiogun berari
antzin-antziñako erara.

Ator nerekin, Xaxako,
beso zabalik an ziok
estu nairik gu guztiok
bein-betiko, sekulako.

¡AGUR, O GURUTZE
GURE ITXAROPEN BAKARRA!
ZAINDU EZAZU ORTIKANTXE
ZURE SENDI EUSKOTARRA

“Vista general de Zestoa” argazkia, barnekaldeko landa-paisaia isladatzen duen beste lan
bat da. Paisaia honetan pisu gehien duten elementuak, erliebea, harriak, landaredia eta
lehenengo sektorea (belardiak eta soroen arteko kontrasteak) zein populatze eredua dira.
Gainera, Errezilgo paisaia islatzen duen lehenengo lanarekin alderatuta, beha daiteke bi
herri mota ezberdin gisa sailkatu daitezkela. Beraz, artelanetan, eskualdeko landa-paisaiaien
berezitasun hau ere jasotzen
dela baiezta daiteke.
Ondoren aurkezten diren
lanak, kosta aldera azaltzen
diren landa-paisaiarenak dira.
“Santa-Barbara”
artelanak
islatzen duen landa paisaiaren
elementu nagusiak, erliebea,
landaredia eta populatze
eredua dira. Hortaz gain, nahiz
eta koloreagatik ez den modu
errezean
antzematen,
mendien formak adierazten "Vista general de Zestoa" 1914, Egilea: Indalecio
Ojanguren. Iturria: http://www.guregipuzkoa.net/
dute harriek ere pisu nabaria
dutela paisaian. “Askizu (Guetaria)” argazkiak islatutako paisaiaren elementu nabarmenak
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aldiz, erliebe laua, eliza eta
lehenengo
sektorea
dira
(orain arte aztertutako beste
artelanetan gertatut den
bezala, honetan ere arta soren
presentzia nabaria da, honek
labore honen garrantziaren
adierazle
bat
izan
daitekelarik).
“Vista general de Guetaria
desdde Meagas” argazkian eta
Maite Unzurrunzunuren bi
“Santa Barbara” 2011, Egilea: Mikel Quintana. Iturria:
margolanetan, kostaldearen
http://blog-de-mikel.com/2011_10_01_archive.html
presentzia are nabariagoa
egiten da. Argazkian eta Itsaslabarrak azaltzen dituen margolanean, itsasoa bera islatzen da,
eskualdeko paisaiaren elementu garrantzitsuetako bat hain zuzen ere. Hortaz gain, belardi
(eta beraz hauekin batera abeltzaintzarena) eta lainoaren presentzia garrantzitsuak dira ere.
Maite Unzurrunzunuren beste margolanak aldiz, mahastiak isladatzen ditu marra zuzenen
bidez. Hortaz gain, margolan
honetan,
landarediaren
koloreen arteko kontrasteak
eta mendiak ere islatzen dira.
Azkenik, aztertu gabe gelditzen
diren bi olerkiak, Urolaldeako
kantu
zaharren
artean
sailkatuak daude. Lehenengoa
eskualdeko
landa-paisaiak
islatzen dituz kaletarraren
hautematetik abiatuz. Izan ere
bi errealitate ezberdinetik
idatzitako bi olerki dira, landaeremuarekiko
duten
hautemate ezberdina agerian
geldituz. “Menditar baten
kantua” olerkia esan bezala,
kaletar
baten
ikuspegitik
idatzia dago eta mendia, elizak,

"Azkizu (Guetaria). La Igelsia de Azkizu", 1960
Egilea:
Indalecio
Ojanguren.
Iturria:
http://www.guregipuzkoa.net/
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euskal nortasuna, natura, lehenengo sektorea eta sentimenduak dira elementu
nabarmenenak (sentimenduen artean lekuarekiko lotura, pena eta landa-eremuak
sortutako sentimendu atseginak izanik nagusi). Bigarren olerkia, hots “Baserritarra zer dan”,
baserritar baten ikuspegitik dago idatzia, eta haien eguneroko zailtasunari eta agintariei
garrantzi gehiena eskaini arren, mendiak eta fede kristauaren isla ere agerian gelditzen dira.
Beraz esan daiteke, artelanetan islatutako ezaugarri nabarmenenak bat egiten dutela landapaisaien ezaugarri bereizgarritzat edo balio gisa identifikatu diren elementuekin. Lan
hauetan Urola Kostako landa-paisaiaren izaerari ekarpena egiten dioten elementu
nagusienen artean gehienak islatuak izan baitira, hau da, erliebea, landaredia eta honekin
erlazionaturik
dagoen
lehenengo sektorea, klima,
harrien presentzia, populatze
eredua, itsasoa, landa paisaien
aniztasuna,
itsaslabarrak,
paisaiaren izaera naturala
(hegaztiak,
landaredia…),
euskal izaera zein paisaiak
sortutako
sentimenduak.
Dena den, lan hauetan
eskualdearen
kokapen
geografikoari
erreferentzia
egiten zion aipu edo islarik ez
da aurkitu, ezta erreken
"Vista de getaria desde el alto de Meagas", 1940 Egilea:
presentzia modu nabarian Indalecio
Ojanguren.
Iturria:
agerian uzten zuenik ere. Hala http://www.guregipuzkoa.net/
eta guztiz ere, atal honen
hasieran esan bezala, bertan landa-paisaiek artean izan dezaketen isla aztertzeko arte lanen
lagin txiki bat baino ez da hartu, hots, lagin handiagoa hartuz gero elementu hauek ere
islatzeko probabilitatea egon liteke. Bestalde, orain arte jaso ez den elementu bat agerian
geratu da, eskualdeak elizarekiko izan duen lotura hain zuzen ere. Horren adierazle, artelan
ezberdinetan azaltzen diren eliza edo honekin erlazioa duten sinboloen presentzia
(gurutzeak) edota olerkietan fedeari egiten zaion erreferentzia dira.
Esateke geratzen da, artelanetan aztertutako sentipenei, landa-paisaia arterako inspirazio
iturria izateak ere, landa-eremuari atxikitako balioa ematen dioela. Bestalde eta bukatzeko,
artistek haien lanak sortzeko landa-paisaietan oinarritzen jarraituz gero eta paisaia hauek
eraldaketak jasaten jarraitzen badituzte, landa-eremuan ematen diren aldaketak
artelanetan islatuak geratuko direla aurreikus daiteke.
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"Menditar baten kantua", Egilea: Karmelo Etxegarai. Iturria: http://www.armiarma.com/cgibin/urkiza/EBMODBER.pl?Bertso=14550

Egilea:
Maite
Unzurrunzaga.
Iturria:
http://www.arteinformado.com/documentos/eventos/0
4/48027/Maite_Unzurrunzaga.jpg

Urruti nere menditik
joan nintzan dirutu nahirik:
urrutietan laster bihotza
nahigabez erdibiturik,
gelditu nintzan tristerik
pake santua galdurik.

O, mendi bihotzekoa!
O, nere kabi txuloa!
Zugan neretzat dizdiz eginik
dago izate gozoa,
hala nola ihintz-tantoa
apaindurikan hostoa.

Dena zegoen ederrik,
guztia pozez beterik:
ihintza, loreak, txoriak, dena
zoriona kantaturik,
baina guztien gainetik,
ni nengoen atseginik.

Nire bihotza zegoen
Euskal Herrian pentsatzen,
egun guztian, gabaz orobat,
beti zitzaidan oroitzen,
zer gozo nintzan bizitzen
haurtxo nintzanean hemen.

Txori bat nire kabian,
dago pozez lehertu nahian:
hala ni ere aurkitzen naiz
nagoenean mendian,
gaztaina zaharren azpian
aitonen jaio tokian.

Ez naiz, ez, Jauna, gehiago
nere menditik joango:
aitzurrak nire lagun dirala,
baserrian naiz biziko,
zuri eskerrak emango,
pakez bete nauzulako.
doinuz kantatuta.

Gogoan nuen etxea,
gaztaina artean gordea:
mendixka baten agertutzen zan
eliza txukun maitea,
bertako ezkil-dorrea,
hainbat oroitzez betea.

Hemen igande goizean,
mezara ezkilak deitzean,
zenbat oroitza gozagarrizko
senti ditut bihotzean!
Ha zer poza barrenean
elizarako bidean!

Aurkitzen nuen guztia,
zen neretzat mingarria,
denak gogora ekartzen zidan
mendian nuen bizia,
hango pake nahigarria,
hango zorion eztia.

Orduan egunsentiak
argi zituen mendiak:
ezkil-soinuak batera zuten,
gogor kantatzen txoriak,
loreak, ihintzez bustiak,
zabaltzen zeuden orriak.

Egilea:
Maite
Unzurrunzaga.
Iturria:
http://www.kulturazarautz.org/modulos/usuariosFtp/conexion/imagenes1463a.
JPG
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"Baserritarra
zer
dan",
1921
Egilea:
Urkiolegi. Iturria:
http://uztarria.com/azpeitia/liburuak/10_Urolaldeko%20Bertso%20Zaharrak/18

Milla bederatzirehun eta
hoitabatgarren urtia,
Jesus Belenen jaio zenetik
honeraino bitartia;
erla-manduak jaten digute
nekazarien partia,
horregatikan komeni zaigu
erreparua jartia.

Gaztainadiak igartu dira,
nausiak errenta hazi,
Axarolaren estudiua
nolabait dute ikasi;
lehenago saia, geria gendun,
orain ez degu merezi,
Habana edo Buenos Airesa
juan biharko igasi.

Nekazaria tristia baita
ezer ez badu ganbaran,
aurten larrian mantentzen gera
negu arina nola dan;
Elizarekin kunplitutzeko
Pazkuetako bolaran,
kontzientzia esaminatu
Garizumako denboran.

Bapore Brasil pagatutzeko
dirua behar galanki,
harentzat hainbat sortu ezkero
barkuan baino hobeki;
ipar-haizeak bultzatuko du,
ez bildurrikan eduki,
gaztaina zahartxo zulodun baten
juango gera poliki

Orain hainbeste desgobierno
errentaren ganantzian
lehenago ez da inoiz ikusi
gure denbora guzian;
basarrikua ondo bizi da
ezjakinen iritzian,
zeinek eskatu ez zaio falta
balu komenientzian.

Axarola zan lapur listua,
aituko zenduten sarri,
beragandikan estudiua
nolabait dut ekarri;
kabaileron bat horruntz edo honuntz
inoiz ez al zan etorri,
baztar batera bera aldendu,
bidian txapela jarri.

Landa-eremu atlantikoen paisaia-balioak: oraina eta geroa. Eskualdeko txostena. Urola Kosta

Martirioko sufri beharra
nekazarien bizitza,
kontsideratu nahi baldin
balitz
ez da ezagutzen gaitza;
nagusi asko alkar hartuta
errenta hazten dabiltza,
geuk ere zerbait jan behar
eta
biziro estu gabiltza.
Urte tristiak arkitzen dira
nekazaria pozteko,
ez al daukagu arrazoirikan
kargu egiten hasteko?
Guk ez al degu ezer'e behar
jateko edo jazteko?
Zein Aita-santuk agindu die
hola errenta hazteko?
Arnasa baten mendian dago
gorputzaren momentua,
behar duenak aditu beza
jartzera nuan puntua:
eleziuan agindutzeko
bai al dute talentua?
Zein ugazabak hartuko luke
nere animan kontua?

Bengantza asko egiten dira
indarraren anparuan,
orguilosuen eserlekurik
ez da arkitzen zeruan;
haundi-ustiak zertan harrotu
Epulon baten moduan?
Gizon umilak aginpidea
behar lukete munduan.

Andra gaixuak balore gutxi
nola duten gorputzian,
aldamenera alde egin behar
atian presentatzian;
atrebentzia aurpegian ta
errespetua atzian,
galderatxo bat egingo nion
gertatu banintz etxian.

Batzuek besoz nekatu gabe
buruz jarraitu lanari,
horretarako komenentzirik
ezin ipini danari;
kontribuzio galantak ere
badatozkigu ugari,
ekipajiak preziatuta
saldu deiztegun berari.

Laurak baino lehen neketan hasi,
jan orduak al danian,
hamasei ordu eta gehiago
uderako egunian;
hamar pezeta tokatzen zaizku
zortzi orduko lanian,
sobratzen
dana
jauntxo
hoientzat
urtiaren azkenian.

Pagatu ezin baldin badegu
errekargua prestatu,
biltzen dutena kupira gabe
kasinuetan gastatu;
mikeletiak bialdu eta
etxiak errekisatu,
juan dan urteko azio hori
etzaigu asko gustatu.

Baserritarrak maite bagendu
arrazoiaren argia,
jauntxo hoieri jarri leioke
tokatzen zaien neurria;
gu alkartzerik ez dutela nahi
zerbait nago igarria;
belarra jaten jarri baino lehen
bila dezagun ogia!
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4.
E S K UA LD E K O
LA N D A - P A IS A I E N
T UR IS MO A R I B UR UZ K O M A T E R IA L E T A N

IS LA

Atal honetan, eskualdeko landa-paisaiek turismoan duten trataera eta garrantzia aztertu da
eskala desberdinetan (Euskal Autonomia Erkidego, Gipuzkoa eta eskualde mailan).
Horretarako, eskala bakoitzean Web atari bana aztertu da eta argitaratutako euskarriak.
"Euskadi goza ezazu!" EAE mailako turismo Web atarian lehenengo orrian eta azpi-atal
bakoitzaren orrialde nagusian agertu diren argazkien %10ean lehenengo sektoreak
sortutako paisaiak hartzen du nagusitasuna. Dena den, argazkien beste %11a batean
lehenengo sektoreak kudeatzen dituzten paisaiak agertzen dira bigarren plano batean.
Hortaz gain, beste %3 batean lehengo sektoreko produktuak azaltzen dira. Argazkien artean,
eskualdeko promozioa egiteko baliorik erabiliena Flysch-a, hondartzak zein itsasoarekin
erlazionaturiko ekintzak eta ondare arkitektonikoa izan dira, nahiz eta kobazuloak eta
pagoetako parke naturala ere erabili.
Bestalde, Web atarian azaltzen diren proposamen gomendagarrienen eskaintzaren artean
%59ak paisaiarekin zerikusia dute bertan adierazten denaren arabera. Nahiz eta ekimen
guztien %23ak soilik dute erlazioa landa-eremua eta lehenengo sektorearekin, eta hauetatik
proposamen bat Urola Kostan burutzen da (Getariako txakolina). Paisaiarekin erlazioa izan
arren, lehenengo sektorearekin zerikusirik ez duten turismorako ekimenak promozionatzeko
erabiltzen diren argazkien artean, lehenengo sektoreak kudeatzen dituzten paisaiak argazki
guztien %12an agertzen dira.

Zarautz eta Getariako ibilbide gastronomikoak. Azpeitiako Loiolako santutegia,
Trenbidearen euska museoa, Orio eta Zarauzko azokak eta Pagoetako Parke Naturala dira.
Bigarrenean, hots, "Hiri ihesaldiak" liburuxkan agertzen diren irudien %5a landa paisaiak
dira. Hauetan lehenengo sektoreak sortutako paisaiak hartzen du azalera gehien nahiz eta
elementu nagusia beste bat izan askotan. Bestalde, beste %3an bigarren plano batean
lehenengo sektoreak landutako paisaiak azaltzen dira. Azkenik, liburuxka honen irudien
%4ak lehenengo sektoreko produktuei erreferentzia egiten die. Euskarri honetan Zarautz,
Orio eta Getariako eskaintza gastronomikoa, herri-guneak, itsasoa eta hondartzak dira
eskualdeko promozio turistikoa egiteko erabiltzen diren elementuak.
"Gastronomia eta enoturismoa" liburuxkan aurkezten diren irudien %11 landa-paisaienak
dira eta %42ak lehenengo sektorearen produktuak azaltzen dituzte. Euskarri honetan, Urola
Kostako turismo promozioa egiteko Getariko txakolina zein honen inguruko bisita gidatuei,
Orio eta Getariako itsas produktuei, Orio zein Zarauzko azokei eta Azpeitiko ignazioaeiegiten
zaio erreferentzia.
"Natura aktiboa" euskarriko argazkien %42ak landa- paisaiak dira. Haien artean erdiek dute
lehenengo sektoreak landutako paisaiak elementu nagusi gisa. Hortaz gain, irudi guztien

Azaldutako web atariaz gain, EAE mailako sei liburuxka aztertu dira: "Euskadi", "Hiri
ihesaldiak", "Natura aktiboa", "Iparreko Donejakue bideak", "Gastronomia eta enoturismoa"
eta "Turismo irisgarria, EUSKADIn, oporrak guzti-guztientzat dira" izan dira.
Lehenengoan agertzen diren irudietatik %13 inguru landa-eremuan ateratako argazkiak dira
eta beste %4ean lehenengo sektoreari espresuki erreferentzia egiten zaio (nahiz eta hauen
artean guztiak paisaiak ez izan). Hauen %60an lehenengo sektoreak landutako paisaia
elementu nagusia da eta %40ean elementu nagusia beste bat izan arren eremu zabala
hartzen du. Bestalde, agertzen diren irudi guztien %11an lehenengo sektoreak kudeatutako
paisaia ageri da bigarren planoan eta %5ean baserrien produktuak aurkezten dira. Gainera,
liburuxkak dituen 33 orrialdeetatik landa-eremuari bat eskaintzen zaio, bertan lehenengo
sektoreak landutako paisaiak, baserri eta produktuen irudiak azaltzen dira (nahiz eta azken
hauek ugarienak izan). Eskualdeari dagokionean, Urola Kosta promozionatzeko erabilitako
balioak Flysch-a, geoparkea, hondartzak (batez ere Zarauzkoa) zein Surf-a, itsasoarekin
erlazionatutako elementu eta bizipenak (arrantza, itsasargia, gastronomia), Balentziaga
museoa, Orio, Ekainberri zein Ekain kobazuloak, Getariako txakolina eta jatorri deitura,
Landa-eremu atlantikoen paisaia-balioak: oraina eta geroa. Eskualdeko txostena. Urola Kosta

Getaria, Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko turismo Web ataria
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artean
%25ek
bigarren
plano
batean lehenengo
sektoreak landutako
paisaiak
agertzen
dituzte eta %2an
honen produktuei
erreferentzia egiten
zaie.
Liburuxka
honetan,
Urola
Kostako
paisaien
parte
diren
elementuen artean
Pagoetako
Parke
Naturala,
Geoparkea, Flysch-a
Pagoetako parke naturala, Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko
turismo Web ataria
zein
Deba
eta
Zumaia arteko marearteko zabalgunea eta hauen inguruko bisita gidatuak, Zarauzko
hondartza eta bertan Surf egiteko aukera, Zarautz eta Getaria arteko ibilbidea (eta honetan
zehar aurkitzen den kobazuloa), Orioko Tourseko San Martin eta Loiolako santutegia,
Urolako bide berdea dira agertzen direnak, nahiz eta Aizkorri, Kurtzebarri, Anboto,
Aitzorrotz eta Urbiari ere azaltzen diren.

lehenengo sektorearen produktuak agerrarazi dituzte. Euskal Autonomia Erkidegoko
euskarri honetan Urola Kostako Zarautz, Cristobal Balenciagaren Museoa, Photomuseum
eta hondartzari erreferentzia egiten zaio.

Donejakue bidearen liburuxkaren orrialdeen %21a Euskal Autonomia Erkidegoan zehar doan
zatiari eskaintzen zaio. Orrialde hauetan, agertzen diren irudien artean %33a landa-paisaian
ateratako argazkiak dira. Hauen %39an lehenengo sektoreak sortutako paisaiak azalera
gehien hartu edo elementu nagusi da. Bestalde, orrialde horietan agertzen diren irudi
guztien %14an lehenengo sektoreak sortutako paisaiak bigarren planoan agertzen dira.
Euskarri honetan, Orio, Zumaia, Zarautz, Getaria zein Deba eta Zumaia arteko bidea azaltzen
dira, argazki guztietan itsasoa islatuz, bestalde, Orion kokatzen den Donejakue bidearen
interpretazio zentroa ere azaltzen da, baita Ernio, Aiako Iturriotzeko benta eta Errezil. Hala
eta guztiz ere, esan beharra dago, liburuxka honetan ez dagoela lehenengo sektoreak
ekoiztutako produktuei erreferentzia egiten dien irudirik.

Hortaz gain, Interes ludiko-naturalistikoa duten Gipuzkoako guneen gida aztertu da. Bertan
agertzen diren irudien %20a landaeremukoak dira, horien %84an
lehenengo sektoreak sortutako paisaia
elementu nagusia da. Hortaz gain,
beste %13an lehenengo sektoreak
landutako eremuak bigarren planoan
ageri dira eta %3a baserrien irudiak
dira.
Eskualdeko
promozioari
dagokionez,
Ernio,
Izarraitz,
Mendizorrotz gotorlekua, Deba eta
Zumaia arteko itsaslabarrak, Getariko
San Anton eta Santa Engrazi aipatzen
Getariako
txakolinaren
ibilbidea
dira.

Turismo irisgarriaren liburuxkari dagokionez, lehenik eta behin landa-paisaien isla aztertu
eta neurtzerakoan ikonoen irudiak ez direla aintzat hartu aipatu behar da. Euskarri honetan
azaltzen diren irudien %9ak landa-paisaienak dira. Bestalde aztertu diren irudi guztien
artean %4ean lehenengo sektorearen lanari erreferentzia egiten zaio eta %7an sektore
honek sortutako paisaiak beha daitezke bigarren planoan. Hortaz gain, irudien %3ak
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Gipuzkoako Foru aldundiko Turismo Web atariaren sarreran eta azpi atalen orrialde
nagusietan agertu diren argazkien %16a landa-eremuan ateratako paisaiak dira, nahiz eta
lehenengo sektoreak sortutako eremuak nagusitasuna erakusten dutenak %34 izan (hauen
artean elementu konkretuei ateratakoak ere daude, hots, paisaiaren argazki ez direnak).
Dena den, argazkien beste %14an lehengo sektoreak kudeatzen dituzten paisaiak agertzen
dira bigarren plano batean. Hortaz gain, beste %1ean lehengo sektoreko produktuak
azaltzen dira. Beraz, turismoa Gipuzkoan promozionatzeko, Web atari honetan erabiltzen
diren argazkien %49an lehenengo sektorearen presentzia dago esplizitu nahiz inplizituki.
Eskualde honen turismoa sustatzeko gehien erabilitako argazkiak, Getaria, Zarautz, Orio zein
Zumaiako hondartzak eta itsasoarekin erlazionatutako elementu zein ekintzak, Pagoetako
Parke Naturala, txakolina, Loiolako Santutegia, Cristobal Balenciagaren museoa, Flysch-a,
Burdinbidearen euskal museao eta ondare historikoa izan dira. Xarma duten lekuen artean
Askizuko San Martin ermita, Intzurungo hondartza, Zarauzko Mollarriko zamatokia eta
Ekainberri azaltzen dira. Hortaz gain, Pagoetako Parke Naturala, Loiolako santutegia,
Getaria, Cristobal Balenciagaren museoa eta Sagardoa eta txakolina (Bertan Getaria, Zarautz
eta Orio aipatzen direlari) Web orriko hamar gune ikusienen artean kokatzen da. Urola
Kostari kostako herrietako bizitasunak eta Pagoetako Parke Naturalak sortzen duen
kontrapuntu berdea egozten zaizkio ezaugarri bereizgarri gisa.

"Gipuzkoan

sei

ibilbide

basoan"

promozionatzeko argazkia, Iturria: Getariako
Txakolina Web ataria.
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liburuxkan aurkezten diren irudien %67ak lehenengo sektoreak kudeatzen dituen paisaiak
dira. Hortaz gain, esan beharra dago, liburuxka honetan Gipuzkoa osoko 6 ibilbide
esanguratsu biltzen direla eta horien artean bi kokatzen dira Debagoienan, Arantzazu eta
Udalakoa hain zuzen ere. Hortaz gain, Udalaitz eta Aizkorriko argazkiak azaltzen dira.
Eskualde mailan, www.urolakosta.com Web atariko turismoko atala aztertu da. Bertan
agertzen diren irudien %24 landa-eremukoak dira, hala ere argazki guztien %22an
lehenengo sektoreak sortutako paisaiak agertzen dira bigarren planoan eta %2 lehenengo
planoan. Esan beharra dago, Web atari honen turismo atalean ez dagoela lehenengo
sektoreko produktuei erreferentzia egiten dioen argazkirik. Bestalde, maiztasun
gehienarekin ondare arkitektonikoa, itsasoa zein hondartzak, ibilbideak dira. Web atariaren
sarreran agertzen diren argazki nagusietatik 8 ondare arkitektonikoarenak dira, bi euskal
kirolei erreferentzia egiten diotenak, beste bat Jorge oteizaren pilotalekuari eta azkena
Ekainberriri hiru hauenak izanik.
Bestalde, "Urola Kosta naturala"eskualdeko turismo liburuxka aztertu da. Bertan agertzen
diren irudien %63a landa paisaian ateratako argazkiak dira eta lehenengo sektoreak
sortutako paisaia azalera gehiena hartzen du %31etan. Beste % 32an lehenengo sektoreak
sortutako paisaiak bigarren plano batean agertzen dira. Lehenengo sektoreko produktuak
aurkezten dituzten argazkiak aldiz %12a dira. Esan beharra dago, Itsasoa presente dauden
argazkiak ere ugari direla, guztien %17a suposatuz.
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Atal honetan Urola Kostako gaur egungo landa-paisaia dena izatera nola iritsi den ulertzeko
testuingurua bildu nahi izan da. Horretarako, historian zehar paisaian emandako aldaketa
garrantzitsuenen jatorria azaldu eta azken berrogeita hamar urtetako paisaiaren argazkietan
oinarritutako azterketa burutu da.

eta txikiagoa da. Eredu honen baitan, lanaldi partzialeko lanak eta abeltzaintza estentsiboa
nabarmentzen da (larratzen duten haragitako- eta esne-behien azienda kopurua igo da,
nahiz eta oraindik ere artaldeak ugariagoak diren), paisaiaren antolaketaren sinplifikazioa
ekarriz. Dena den, eskualde honek aspaldiko ohiturak eta landa-bizimodua mantendu ditu
bertako geografia guztian barreiatutako baserrietan, elkarren ondoren etorritako
belaunaldien bidez.

Aurkeztutako informazioa bi azpi ataletan biltzen da. Alde batetik landa paisaiaren eboluzio
historikoan eragin izan duten faktoreen azalpena ematen da, eta bestetik azken 50 urteetan
Urola Kostako paisaia esanguratsuenenen eta herri-guneetako paisaien ortoargazkiak
aztertuz antzeman diren aldaketen gaineko ondorioak.

Bestalde, itsasoaren ustiapena azpisektore oso garrantzitsua izan da eskualdearen
ekonomiarentzat (gaur egun horren erakusle bertan sortutako portuak, arrantza-jarduera
eta turismo baliabide gisa duen balioa dira). Hala ere, ondoren azaltzen den bezala, landa
paisaiaren aldaketak bestelako jarduerekin izan du erlazio gehien.

Lehengo azpi atala azterketa bibliografiko bat da. Hau osatzeko, eskualdeko Paisaiaren
Katalogoan eta beste dokumentazio iturrietako informazioa erabili da.

Historiaurretik erromanizazio garaia bitarte, populazioak gora egin zuen eta ondorioz
abeltzaintzak indarra hartu. Hori dela eta, egonlekuak gotortu zituzten eta gune hiritartuak
sortzen hasi ziren. Garai hartan, herrixken kokalekuak gune garaietan ezartzen ziren,
defentsa naturalak, babesa eta kontrola edukitzearren. Honen adibide garbia lehen
aipatutako Munoaundiko herrixka gotortua da. Garai artan laborantza lurretan, garia,
garagarra, artatxikia eta lekak landatzen ziren. Hortaz, nekazaritza jarduera oso garatua
zegoela esan daiteke, eta laboreen txandaketak burutzen zirela uste da. Bestalde,
nekazaritza eta bestelako helburuak zirela eta (defentsa, egurra lortzea, etab.) basoak soildu
egiten zituzten. Erromatar garaian aldiz, behiak, zerriak, ahuntzak eta ardiak hazten ziren,
ardia izanik abelburu ugariena. Hala ere, garai honetan, paisaian eta bizimoduan aldaketa
nabarmenik ez zela eman uste da, erromatarren presentzia kostaldekoa izan baitzen batez
ere.

5 . E S K UA LD E K O L A N D A - P A I SA IE N E B O L UZ IO A

Bigarren azpi atala, proiektuaren baita identifikatutako paisaia esanguratsuek eta
eskualdeko udalerrietako paisaiek azken bost hamarkadetan jasandako eboluzioa azterketa
burutu da. Horretarako lau ortoargazki aukeratu dira eremu bakoitzerako: 1954ean
ateratako argazkia 1:12000 eskalan zuri beltzean, 1983an ateratako argazkia 1:12000
eskalan zuri beltzean, 1991an ateratako argazkia 1:12000 eskalan koloretan, 2002an
ateratako argazkia 1:12000 eskalan koloretan eta 2010ean ateratako argazkia 1:12000
eskalan koloretan. Gune bakoitzerako hautatutako bost argazki hauek eremu bakoitzeko
paisaian eman diren aldaketak ikusteko aukera eskaintze dute.

5 . 1 . L a n d a p a i s a i a r e n e b o l u z i o h i s t o r i k o a n e r a g in d u t e n f a k t o r e a k
Landa-paisaien eboluzioaz aritzean, azken urteetan lurraren erabileretan eta estalduretan
gertatu diren aldaketak aipatu behar dira. Lurrarekiko lotura, honi errentagarritasuna
ateratzeko ohitura eta beraz tartean lehenengo sektoreak historian zehar jasan dituen
aldaketak izan baitute eragin gehien landa-eremuko paisaian. Azkeneko hamarkadetan
belardi eta larre kopuruak behera egin dute, eta baso-sailak eta hiritartze eremua handitu.
Iragan hurbilean, Urola Kostako lehen sektoreak behera egin du, honekin batera nekazaritza
ustiategi tradizionalak baztertu egin dira, etekin eskasa edo familiako ondorengoek
ustiategiak zuzentzen ez jarraitzearen ondorioz. Hori dela eta, lehen landa-eremuan
landutako lurretan orain landaretza naturala hedatzen ari da eta hiri inguruan, lehengo
larreak eraikuntzengatik ordezkatuak izaten ari dira. Beraz, gaur egun gutxi dira dedikazio
osoa ustiapenari bideratuta duten baserriak. Baserri mistoa, hau da, nekazaritzaz gain beste
jarduera bat daukan baserriak berriz ugariak dira oraindik, baina hauetan dedikazioa gero
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Erdi aroan, populazioak behera egin zuen eta ondorioz, nekazari multzoek lur-eremu berriak
hartu zituzten, merkataritzaren edo tokiko botereen menpe ez zeuden lurrak hain zuzen,
ondoren herribildu bihurtuko zirenak. Ondorioz garai hartan, herribildu eta bailaren arteko
dikotomia areagotu zen, bailaretan herrixkak eta auzoak zeuden, populazio eredu
sakabanatua jarraitzen zuten etxebizitza urriz osatuak. Etxe hauen inguruan soroak eta
basoak kokatzen ziren. Abeltzaintza funtsezkoa eta jarduera indartsuenetakoa zen, erliebe
aldapatsuak nekazaritzaren jarduera mugatzen baitzuen (laboreen artean artoa izanik
gehien landatutakoa, eta bi urtetako txandaketa sistema ezarri zen). Etxebizitza inguruan
antolatutako multzoari baserria deitu zitzaion, eta bereizgarria da Urola Kostan
erliebearekiko kokatzeko zuten modua. Izan ere, eraikinak hegoaldera begirako mendimazeletan eraikitzen zituzten. Lur garaienetan eta bailaretako leku sakon eta estuetan
bazkalekuak eta basoak zeuden (nahiz eta garai honetan hauen azalerak beherakada
nabarmena jasan zuen). Leku maldatsuetan, euriaren eraginez lur erorketak ematen zirenez,
euste hormak eta euri ura drainatzeko kanalak (zuhaitz edo zuhaixka ilarak landatuz )
eraikitzen ziren (Beizaman honen arrastoak ikus daitezke).
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Burdinolak ere garrantzitsuak izan ziren Urola Kostako biztanleen ekonomian. Hauen
erabilera nabarmena XIII. mendean hasi zen. Euren funtzionamendurako basoak ustiatzen
ziren, baso mota ezberdinak sortuz emandako tratamenduaren arabera (tantaidiak,
txaradiak edo baso lepatuak). Hala ere, denborarekin baso lepatu edo mugarratu izenez
ezagutzen direnak izan ziren gehien ugaritutakoak, bi jarduera ahalbidetzen baitzituen
(abeltzaintza eta egurra ateratzea). Gaur egun oraindik ere baso mota hauen arrastoak
azaltzen dira Urola Kostan.

eginez eta lan lotura handiagoa suposatuz. Hori dela eta, aldaketa horiei aurre egin ezin izan
ziotenek edota lur eremu txikia zutenek bertan behar utzi zuten beraien jarduera. Hori dela
eta, baserritar askok esku-lan eta denbora gutxiren truke lurrei etekin ekonomiko bat
ateratzen jarraitzeko helburuarekin, hasiera batean garia eta patata ereiteaz utzi zuten eta
ondoren baita artoa ere, horren truke koniferoak landatuz eremu horietan eta
bazkalekuetan. Koniferoen formula oraindik ere jarraitzen du eta denbora pasa ahala
areagotzen joan da Eukaliptoak ere sartuz landaketa moduan.

Burdinolez gain, nekazaritzak eta abeltzaintzak ere basoen ustiapenean eragina izan zuen,
garoa eta ote zuria erabiltzen baitziren ganaduari ohea egiteko, baita soroak eta zelaiak
ongarritzeko ere. Gainera, artzaintzak eta ontzigintzak basoen soiltzeak areagotu zuen.
Ondorioz, XVI-XVIII mendeen bitartean, Urola Kostako baso gehienak landatutakoak ziren
burdinolen eta ontzigintzaren beharren menpe. Hortaz, zuhaiztiek soroak ere ordezkatu
zituzten.

Lehenengo sektorean jarraitu zutenen jarduera ere erabat aldatu zen, lanaren mekanizazioa
eta ongarri kimikoak zirela eta. Ondorioz ez zen aziendaren beharrik ongarriak lortzeko eta
lursailetako etekina emendatu zen. Hala ere, erliebeak ez du makina handien erabilera
ahalbidetzen, zuhaitz ilara edo hormak mugatzen dituzten aldapan dauden lursailak txikiak
baitira ugarien. Ondorioz, makinaria sartu ezin zen lurretan mozteko zelai eta bazkaleku
bihurtu ziren, lehen horretarako erabilitako lursailetan landaredi naturala ugarituz edota
baso landaketak burutuz.

XVII. mendean, burdinolen gainbehera etorri zen, baita gari eta artile merkataritzaren
gainbehera ere. Honek, behe-noblezia landa-eremuetako baserrietara itzularazi zituen,
eskualdean landaratze prozesu bat emanez. XIX. mende hasiera populazioak berriz ere gora
egin zuen, eta ondorioz elikagaiak urritu. Hori dela eta baserri berriak ugaritu ziren, batez
ere lehen bazkalekuak zirenetan edota lur publikoetan. Honek, emaitza onak ekarri zituen,
elikagai mota ezberdinak ugaritu baitziren. Gehien kontsumitzen ziren laborea babarrunak
eta patatak ziren, elikaduraren oinarrizko elikagai bihurtuz.
Ondoren, Independentzia gerra eta karlistaden ondorioz sortutako kalteak ordaintzeko,
udalek lursailak saldu zituzten hauek jabe aberatsen eskuetan geldituz. Hau, maiorazkoak
izan zituen ondorioekin batera, gaur egun beste lurralde batzuekin alderatuta Euskal
Autonomi Erkidegoan dagoen lur publiko eskasaren eragileetako bat izan da. Gainera, XIX.
mendean baserri eta lurren jabetza oraindik gehiago kontzentratu zen, lur eremu handiak
jabe gutxien eskuetan geldituz. Guzti honek, basoak egoera larrira eraman zituen,
Gipuzkoako azalera osoaren %20a hartzen baitzuten soilik. Hori dela eta Foru Aldundiak
mendien eta desamortizazioan salbuetsitako basoen katalogoa egitea sustatu zuen, herriko
mendiak eta mendi pribatuak baso-berritzeko lanak zuzenduz aldi berean. Honen
ondorioetako bat pinu beltzaren ugaritzea izan zen, izan ere, landatutako espezieen artean
hau izan baitzen landatuenetakoa.

Industrializazio garaiak hala ere bestelako eragina izan zuen paisaian ere. Horren adibide
Molarriko zama-lekua edota minerala haraino eramateko erabiltzen ziren burdin bagonetak
airez garraiatzeko egokitu zen hamaika kilometrotako kable linea. Gainera, garapen
ekonomikoa dela eta trenbidea eraiki zen Zumarraga eta Zumaia lotuz, 80. hamarkadaraino
martxan egonik.
Gaur egun, oraindik ere, bigarren edota hirugarren sektoreko lan baldintza hobeagoak
izaten jarraitzen dutenez lehen sektoreko jardueran beherakada ematen jarraitzen da.
Hortaz gain, nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizkinen salneurrien beherakadak, baso
landaketak baserrien sarrera ekonomiko garrantzitsu bihurtu ditu, askotan baserrien
iraupena ahalbidetuz. Beraz, baso-landaketak (koniferoak eta eukaliptoak gehien bat)
agertzen dituzten lursailen kopurua emendatzen jarraitzen du. Hala ere, esan beharra dago,
lehenengo sektorearen ekoizkinak komertzializatzen dituzten baserri ugari dagoela
eskualdean, hauetariko askok Euskolabel edota bestelako jatorrizko izendapenaren
ziurtagiria izanik, eta ekoiztutako produktuak ezberdindu daitezke zonaldearen arabera
(beraz, paisaia ezberdinak sortuz eskualdearen baitan).

XX. mendearen erdialdean industrializazio prozesua hasi zen, industriguneak ugarituz.
Ondorioz, landa-eremuko herritar askok industria sektorean hasi ziren lanean, lehen
sektoreak behera eginez, baserritarren bizi-baldintzen aldaketa eta denbora faltaren
ondorio. Horretaz gain, merkatuaren liberalizazioak ekarri zuen merkatu lehia dela eta,
baserriak esne behien abeltzaintzan espezializatu ziren, horretarako inbertsio handiak
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5.2 Urola Kostako paisaia
emandako aldaketak

esanguratsuenetan

eta

herri -guneetan

Proiektuaren baitan eta Urola Kostako Paisaiaren Katalogoan oinarrituta, paisaia
esanguratsu gisa identifikatu diren eta udalerrietan 1954etik 2010 bitartean paisaian
emandako aldaketak aztertu ondoren, jarraian aurkezten diren ondorioak atera dira.
H e r r i - g u n e b a t z u k h a z k u n t z a n a b a r m e n a jasan dute, batez ere Oria edota Urola
ibaietatik eta itsasotik gertu daudenak, hots, Azpeitia, Azkoitia, Zestoa, Zarautz, Orio eta
Getaria. Udalerri hauetan gainera, nabarmena da hauen kanpoaldera eta ibaien inguruko lur
lauetan emandako industriguneen agerpena eta hazkuntza. Esan beharra dago ere, hauen
inguruan errepide nagusiak igarotzen direla eta ongi komunikatuta daudela. Gune hauetatik
aldentzen diren beste udalerriek aldiz, ez da hazkuntza nabarmenik eman, haien landa
izaera mantenduz eta baita etxeen tipologia ere, hala nola, Aian, Beizaman eta Errezilen.

errentagarritasuna bilatzeko asmoz lursail batzuetan baso landaketak eman direla eta beste
kasu batzuetan nekazaritzatik, belardi zabaletan oinarritutako abeltzaintzaren erabilerara
aldaketa eman dela esan daiteke. Kasu batzuetan ere, abeltzaintzarako ziren belardiak frutaarbolen landaketengatik ordezkatuz.
Gaur egun b a b e s t u t a k o e r e m u e t a n aldiz, ez da lurraren erabileran aldaketa
nabarmenik antzematen. Nahiz eta, basoaren azaleraren emendioa ematen den kasu
gehienetan, hau batez ere 50. hamarkadatik 80.era nabarmenduz.
Laburbilduz, esan daiteke, paisaia esanguratsuetako batzuk aniztasuna mantentzen dutela
lurren erabilerak direla eta, eta beste kasuetan sinplifikazioa eman den arren, erabileren
arteko oreka mantendu dela. Honi, gune honetako industriguneen garapenaren gabezia,
etxebizitzen tipologiaren zein populatze ereduaren mantentzea eta auzoek jasandako
hazkuntza eskasa gehitu behar zaie. Hortaz, aztertutako epea emandako aldaketak bortitzak
izan ez direnez paisaiaren izaera mantendu dela esan daiteke.

Paisaia esanguratsuenen argazkien azterketa egiterakoan, la n d a - a u z o e t a n
e t x e b i z i t z a eta eraikin kopuruak emendatu direla ikusi den arren ezin daiteke esan modu
nabarmenean hazi direla. B i d e e d o b i d e x k e n kasuan aldiz ez da berdina gertatzen, izan
ere, 1954eko argazkietan, inguru hauetan bide ugari agertzen dira eta urteak igaro ahala
asko mantendu direla behatu arren, kopuruak behera egin duela antzeman daiteke.
L a n d a l u r r e n e r a b i l e r a r i d a g o k i o n e z , orokorrean 1954an nekazaritza erabilera
duten gune zabalak lursail txikitan banaturik azaltzen dira eta labore ezberdinez estalita.
Ondorengo argazkietan lursailen erabilerak berdintzen joan direla ikus daiteke ordea. Hala
ere, Urola Kostako paisaia esanguratsuenetan bi joera antzeman daitezke. Alde batetik,
kostaldean kokatutakoetan emandakoa (Orio inguruan izan ezik) da eta bestetik eremu
honetatik hegoaldera eta Orio inguruan emandakoa.
K o s t a l d e a n , basoen azalera murriztu egin da, kasu batzuetan lehenengo belardi bihurtuz
eta ondotik mahasti. Beste kasu batzuetan aldi ez da aipatutako erdibideko pausurik eman,
hots, zuzenean mahastiek ordezkatu dituzte basoak. Gainera, belardi batzuk ere mahastien
monolaborantzengatik ordezkatu direla antzeman daiteke argazkietan. Prozesu hau
90.hamarkadan hasten dela behatzen da, 2000. urtearen inguruan areagotuz. Beraz,
kostaldean, 90. hamarkadan paisaia sinplifikatu egin zela esan daiteke, baina urteak igaro
hala lurren erabileraren aldaketak paisaiari heterogeneotasuna itzuli dio.
B a r n e a l d e k o paisaietan, basoak zuen azalera emendatu egin da eta lursailen agregazioak
eta nekazaritza erabilera anitzetik lursailen erabileraren berdintzera igarotzeak paisaiak
sinplifikatu ditu. Hala ere, esan beharra dago, basoaren azalera emendatu den arren,
belardiek eta basoek estaltzen duten azalera orekatua dagoela. Beraz, barnealdean, lurrei
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6 . E SK UA LD E K O L A N D A - PA IS A IE K A UR R E A N
D IT UZ T E N E R R O N K A K E T A O N D O R IO A K
Atal honetan, eskualdeko landa paisaiaren etorkizuna, lehenengo sektoreak izan dezakeen
ibilbidea eta horrek sor ditzakeen ondorioak ere aztertu dira. Ariketa honen helburua
etorkizunera begira eskualdean nahi den landa paisaiaren inguruan hausnarketa eragitea
da, eta hori lortu ahal izateko eman beharreko pausuetan pentsatzen hastea. Epe ertainean
eskualdeko landa paisaiek aurrean izango dituzten erronkak identifikatzeko, Gipuzkoako
beste eskualde batzuetan emandako hausnarketak eta Urola Kostako paisaiaren katalogoan
identifikatutako mehatxuak eta aukerak kontuan izan dira. Jarraian, etorkizun hurbilera
imajina daitekeen panoramarik negatiboena eta positiboena aurkezten dira.

6 . 1 . E p e e r t a i n e a n e m a n l i t e k e e n i k u s p e g ir ik n e g a t i b o e n a
Ikuspegi negatibo bezala irudikatu direnak, bizi-modu aldaketa lehenengo sektorearen
merkatuko lehiakortasun galera eta errentagarritasun eskasean, basogintza sektorearen
geldialdian, paisaiaren sinplifikazioan, ibaiertzetako okupazioan, azpiegituren emendioan
eta balore zein jakintzaren galeran dute oinarri.
Izan ere, eskualdeko biztanle gehienak kalekumeak bihurtu direla esan daiteke, ondorioz
aurreko garaietan naturarekiko zegoen harremana eta lotura galtzen ari da eta jarraituko da
ezer egiten ez bada. Baserrian aritzeak lurra, elikagaiak eta ingurunearen ezagutza eta
haiekiko ardura zein errespetua sortzen zuen. Gaur egun ordea, lehenengo sektorean
dabiltzanak oso gutxi dira honek pairatu duen errentagarritasun galera eta eskatzen duen
lotura dela eta. Honi gainera, PACen zuzentaraua eta arautegiak nekazaritza- eta
abeltzaintza-ustiategiak berregituratzera eraman du, lotura areagotuz, inbertsio ekonomiko
handiak eskatuz eta lehiatzeko gaitasuna gutxi batzuen esku utziz. Baldintza hauek,
belaunaldi aldaketa are zailago bihurtu dute. Aldi berean, larreko lurrak eta laborantza
uzteak ekarri du, azken hamarkadetan lurren %30a utziz. Honen ondorio zuzena, eskualdean
ematen ari den paisaiaren sinplifikazioa da, baita lurra lantzeak sortzen duen bizimodua,
ezagutza, kultura eta baloreak mantentzen dituzten pertsonak gero eta gutxiago izatea.
Guzti honi, lehenengo sektoreko ekoizkinen salneurrien beherakada eta gizarteak honekiko
duen kontzientzia eskasa gehitu beharra zaio, honela sektorearen iraunkortasuna zalantzan
jarriz. Hori dela eta, lehenengo sektorearen jardunaren jarraipena bermatu ezean eta
belaunaldi berriak sortzen ez badira, aipatutako ezagutza eta ohiturak ez dira transmitituko,
horrela eskualdeko landa-paisaien balio garrantzitsu bat galduz. Guzti honen adierazle feriak
izaera sinbolikoa hartzen ari direla izan daiteke. Hala ere, hau ez zen ondorio barraka izango,
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izan ere, baldintzak mantenduz gero paisaia sinplifikatzen jarraitzea ere aurrikusten baita,
honen kalitatea galduz. Horrela beste sektore edo arlo batzuen produktuek ere eragina
paira ditzazkete, hala nola turismo edota arte munduarenak hain zuzen, landa-paisaiak
hauen baliabide direla ikus baita.
Horretaz gain, orain arte, basogintzaren lehiakortasunerako gaitasuna dela eta, baso
landaketak baserrientzako iturri ekonomikoa ziren, eta hortzaz baserri askoren sostengua.
Gaur egun ordea, Landetatik sartutako egur guztiak inguruan sektorearen geldiadia ekarri
du, hauen bidez, landa-eremuan ematen zen sarrera ekonomiko garrantzitsua murriztuz.
Hala ere, basogintzak alde onak izan arren (landa-paisaietan baserrien sostengua izan
delako), alde txarra ere badu, izan ere, eskualdeko paisaian baso espezie aloktonoen monolaborantzak dira ugarien, ondorioz paisaiaren homogeneizazioa eraginez.
Honekin erlazionaturik, landa-eremua lo-leku bihurtzeko beldurra dago, hots, bertara lo
egitera soilik joaten den biztanleez betetzea. Horrela landa-bizitza eta hau ezaugarritzen
duten harreman, elkartasun zein dinamismoa galtzea espero litzateke. Gainera, behatu da
horrelako pertsonen eragina auzo batzuetan negatiboa izan dela. Izan ere, orain arte
auzolanean paisaia, ingurua zein auzo-bideak mantendu eta bestelako lanak egiten zituzten.
Gaur egun ordea, landa-auzoetan ohikoak diren baloreak barneratuak ez dituzten biztanleak
ugaritu diren leku batzuetan, auzolana egitez uztera iritsi dira. Orain arte lan antolakuntza
horretan parte-hartzen zutenen hautua, albokoak egiten ez dutela ikusirik, egitez uztearena
izan baita. Beraz, pentsatzeko modu hori, hau da, ondokoak egin eta duenaren arabera
norberak egin eta izan nahi izatearena, aldatzen ez bada egoera okerrera joango dela
pentsatzen da. Nahiz eta ingurua landu eta mantentzeko legeak egin daitezkeen, ez da era
positiboan hartzen, soilik behartu egiten duen bidea izatea horretarako tresna edo arrazoia.
Dena den, lehenengo sektorearen jardueraren jaitsiera, landa-paisaien mantenu egoeran
ere eragina izango du. Hortaz, etorkizun batean sasiz hartutako belardi zein basoak eta
itxitako mendi bideak aurkituko direla uste da. da Honek, luzera, basogintzaren
errentagarritasunaren ondorioz ere, suteen ugaritzea ekar dezakeela uste da edota konifero
landaketen zahartze zein usteltzea. Azken finean, baserritarrak ziren orain arte sastraken
ugaritzea ekiditen zutenak. Hortaz, baserritarrek euren jarduera utziz gero basoetan
sastrakak ugarituko dela aurreikusten da, eta ondorioz baita suteak ere, hauek non nahi
gertatuz. Hau hain zuzen ere, lurren lanketa honen errentagarritasun ekonomikoan oinarritu
delako eman da, eta hau jaistean lantzez utziz Zentzu horretan eta honi irtenbidea bilatzeko
asmoz, paisaiaren mantenuari etekin ekonomikoan oinarria ez izatea aukera izan liteke kasu
batzuetan.
Bestalde, landa lur azalera handia jabe askoren eskuetan dago, honen ondorioz, lur-sail
bakoitza honen nagusiaren helburu propioetara erantzunez kudeatzen jarraituko dela uste
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da. Hori dela eta, zailago bihurtuko da ingurunearentzat egoki izan daitezken kudeaketak
aintzat hartzea, edota paisaiaren aldaketa edo mantenu bat bermatzea.
Azkenik, etorkizunerako irudikatutako ikuspegi negatiboan beste hriu fenomeno gehiago
egongo lirateke. Lehena, baserri mistoak urrtitzen jarraitzea da. Bigarrena, egindako
azpiegitura guztiak eta dagoen gehiegizko hormigoiaren presentzia bertan egoten jarraitzea,
komunikabide azpiegiturak metatzen jarraitzea eta gailurretan telekomunikazio antenak
ugaritzea da. Hirugarrena, ibai ertz edo paduretan, baita herrien kanpoaldean ere,
industriguneak edota urbanizazioek gune lauetan ugaritzen jarraitzea da eta industriaguneetako eraikuntzen inguruan integratu gabe mantentzea.

6 . 2 . E p e e r t a i n e a n i r u d i k a l i t e k e e n i k u s p e g ir ik p o s it ib o e n a
Ikuspegi positiboen artean, landa-eremuan bizi diren baserritarrak lurrak ematen dienetik
bizitzea dagoela da, horren erakusle Urola Kostan lehen sektoreko produktuak ekoiztu eta
komertzializatzen dituzten baserriak dira (asko jatorrizko izendapenekin). Modu honetan
eskualdeko lehen sektorea mantendu zein areagotu eta baserritar profesionalak bertan bizi
eta lan egiteko aukera dago, baldintza duin eta orekatuak lortuz aldi berean. Honekin guztiz
erlazionatuta egongo da produktuek salneurri duinak izatea eta gizarteak honen inguruko
kontzientzia garatzea. Honek gainera ustiategi tradizionalak berreskuratzea ahalbidetuko
du, abeltzaintza estentsiboa areagotu ahala belardien mantenua bermatuz. Aldi beran,
basoen ekoizkinen merkaturatzea bultzatuko duten aukera berriak sortzea beharrezkoa
ikusten da ere sektorearentzat. Hau guztiak, lurrak errentagarritasuna berreskuratzea
ekarriko luke, eta hau gertatu ahala, lurrarekiko harremana berreskuratu eta landabizimodu zein ohituren manenua bermatuko dela uste da. Horretaz gain, ikusi da lehenengo
sektorea hasi nahi dutenek edota ustiategiak legea dela eta berregotiku behar dituztenei
sortzen zaizkien zailtasunak aipatutako guztian ere eragina izan dezaketela. Beraz,
lehenengo sektorean hasteko asmoa dutenei zein ustiategiak berregokitu behar dituztenei
haien jardunare bideragarritasuna mantendu eta bermatuko dieten erraztasunak ezarri
behar zaizkiela uste da, bai ekonomiko zein teknikoki.
Bestalde, gaur egun bizi den egoera ekonomikoak ere, lurrarekiko lotura berreskuratzea
ekarriko duela aurreikusten da, baita lehenengo sektorearen belaunaldi berrien hasiera
bultzatu ere. Guzti honek, eskualdeko landa-paisaiaren mantenua (garbi kontserbatutako
baso, etxe inguru zein belardiak) eta aniztasuna bermatuko du (erabilera eta ekoizpen
aniztasuna mantentzen bada). Hau aldi berean, paisaia atseginagoa eta alaiagoa sortuko
luke, landaredi mota honek kolore aldaketa gehiago ekarriko bailituzke ingurura.
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Gainera, aipatutako lan profesional eta lurraren errentagarritasunaren berreskuratzea
lortzeaz gain edota lortu bitarte, landa-paisaiak mantentzeko lan egiten dituzten pertsonak
saritzea aukera egokitzat hartu da Gipuzkoako beste eskualdeetan, horrela, baserrietako
inguruak txukun mantentzen dituztenei zergak kobratu ordez ordainduz. Dena den esan
beharra dago, gaur egun lan hori norbanakoaren aisialdiko denboran egindakoa dela eta
ohitura hau mantentzea egoki ikusten da. Baino, betebehar soil bat izan beharrean, gustuko
jarduera gisa ere bihurtzea egokiena izango litzateke. Beste aukera bat, paisaiak auzolanean
mantentzea izango litzateke, horrela, herritar gutxi batzuen ardura herritar guztiena izatera
pasaz, aldi berean paisaia eta inguruarekiko ardura indibidual eta kolektiboa garatuz.
Bestalde, bertako landaretza modu kontrolatuan ugaritzea eszenatoki positiboatzat har
daiteke, hala nola babestutako eremuetan hau ematen. Era beran, bertako basoen egoera
eta azalera emendatzea onuragarritzat har daitekeen bezala, hauei errentagarritasuna
itzultzea ezin besteko ikusten da hauek lusail pribatuetan areagotzeko. Aldi berean, landaeremuak, landa-izaera mantentzen jarraitzea aurreikusten da, gehiegizko hazkuntzarik eman
gabe, bizi-dinamika mantenduz eta eraikuntza tipologia zainduz.
Gainera, orain arte aipatutako guztiak, turismo erakartzeko erabiltzen diren paisaien
elementuak berreskuratu eta mantentzea bermatuko luke (baso hostozabalak, soroak,
idiak,…), eta ez gaur egun ohikoenak direnak (pinudiak, ustiategi intentsiboak..). Beraz,
elementu horien berreskuratzearen garrantzia oraindik ageriago gelditzen da. Hala eta
guztiz ere, hau lortzeko, lur jabe ezberdinen artean helburu eta lan ildo komunen beharra
ikusten da. Horrela, inguruko baldintzak ezagutuz, norbanakoaren onura eta inguruaren
onura aintzat hartuz, denek norabide beran lan egitea ahalbidetzen baitu, eta ez bakoitzak
bere aldetik bereari soilik erreparatuz.
Bestalde, kontsumo eredu burujabe eta arduratsu batetara iritsi daitekeela pentsatzen da,
horretarako gainera, eskualdean azokez gain, bestelako bideak martxan jarri dira (hala nola
www.baserritik.com web orritik egiten den on-line bidezko salmenta). Beraz, gutxika-gutxika
bertako produktuak kontsumitzeko kontzientzi hedatuko dela aurreikusten da, horrela,
haragia, barazkiak eta baserriko bestelako produktuen zuzeneko salmenta areagotuz.
Honekin loturik baserritarren lana eta produktuak aintzat hartuko dira, baita lehenengo
sektoreari errentagarritasuna itzuli, lurrarekiko lotura berreskuratu eta bertako landapaisaien mantenua bermatzeko kontzientzia garatu ere. Beraz, pertsonak
sentsibilizatuagoak egongo dira eta paisaia baloratzearekin batera, honen mantenua
bermatzeko kanon ekonomiko bat ordaintzeko prest egongo dira.
Beste ikuspegi positibo bat, herri zein eskualdeen burujabetza estrategiak martxan jartzea
da. Zentzu horretan, Tones, Irlandako herri batean, burujabe izateko nahiarekin azterketak
garatu dituzte. Horretarako, dituzten baliabideen zerrenda egin dute, eta burujabeak
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izateko beharrezkoak dituzten baliabideenak. Modu honetan, beharrezkoak diren eta ez
dituzten gaiak ondoko herriekin trukeak eginez lortzen dituzte. Beraz, horrelako estrategiak
herri zein eskualde mailan burutzea oso positibotzat hartzen da.
Azkenik, gizartea kontzientziatuagoa izanen dela uste da, bai balore zein ardurei
dagokionez. Horretarako, gazte belaunaldi berriak eta haurrak sentsibilizatu egin behar dira.
Izan ere, gaur egun haurrek elikagaiak nondik datozen ez dakite eta ondorioz ez daukate
ardurarik ez errespeturik lehenengo sektore zein lurrarekiko. Hau, ingurunearekin eman den
deskonexio azkarraren ondorio da. Balore horiek zaharberritu eta lortzeko, ezinbestekoa da
hezkuntza eredu egokia, hauen transmisioaz arduratuko dena. Baloreen artean, lurrarekiko
zein ingurunearekiko ezagutza edota ardura eta kontsumo ereduaren garrantziaz gain,
trukearen balorea edo kontzeptua zein izen toponimikoen ezagutza iraunaraztearenak ere
aipatu dira.

6.3. Ondorioak
Aztertutakoaren arabera, erliebeak, klimak, ibaiek zein itsasoarekiko gertutasunak eragin
nabarmena dute Urola Kostako landa-paisaian. Hala ere, eskualdeko paisaiak aldaketa asko
jasan ditu historian zehar, gehienetan bertako biztanleek lurraldearekiko izan duten
egokitze ahalmena eta lurrari errentagarritasuna ateratzeko duten ohitura izanik gehien
eragin duten faktoreak. Dena den, aldaketak mota askotakoak izan dira eta gizakiak
paisaiaren baitan joera ezberdinak eragin ditu, horien artean negatiboak eta positiboak
egonik.
Negatiboen artean, azpiegiturak eta antolakuntza askorik gabe emandako hirigune zein
industriaguneen emendioa izan da gaur egun antzematen errezenak. Bestalde, faktore
askoren eraginez (PACen arteztaraua eta arautegia, merkatuaren liberalizazioa, lan
baldintzak,
kontzientziazio
falta,
etab.)
emandako
lehenengo
sektorearen
errentagarritasunaren galera, kasu batzuetan paisaiaren sinplifikazioa ekarri du. Horren
adierazle nabarmenenak basoaren azalera handitzea (batez ere koniferoena) edo lursailen
erabileraren homogeneizazioa izan da. Hala ere, badira gune batzuk non aldaketa hauek ez
diren antzematen edo ez diren bortitzak izan. Gune hauek izanik hain zuzen ere, landapaisaien ikuspegitik balio berezia dauzkatenak (Askizu auzoa, Artadi auzoa, San Martin
baselizare ingurua, Kukuarri-Txaspe, Akuako bailara, Sañu ingurua, Madariaga auzoa,
Urrategi auzoa, Loiola auzoa, Errezilgo bailara, Oñatz auzoa, Martires auzoa, Aratz erreka
ingurua, Beizama herri ingurua eta Ibaieder urtegiaren ingurua (kasu honetan aldaketa
eman da baina bertako basoaren mantenua eta urtegiaren presentziak inguru atsegina
bihurtzen du)). Azken finean, aldaketa bortitzen gabeziak eta lehenengo sektorearen
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jardueraren jarraipenak inguru orekatu eta atsegin bihurtu baititu. Bestalde, gizakiak
sortutako aldaketa positiboen artean, aipatutako lehenengo sektorearen jarduera dago.
Izan ere, herritarren identitarearen zati den paisaiaren izaera zein aniztasuna mantendu
ditu. Lehenengo sektorearen gainbeherak kasu batzuetan paisaiaren sinplifikaziora eraman
badu ere, eta honen mantentzearen inguruko kezkak sortzen baditu ere, eskualdeko
kostaldeko paisaiari hetereogeneotasuna itzultzen ari zaio eta barnekaldean oraindik ere
elikagaien ekoizleak egoteak paisaiaren oreka mantentzen du.
Behin eta berriz, lehenengo sektorearekiko aurreikuspen negatiboa egin arren, eta beraz
ezagutzen ditugun landa-paisaien joera desagertzekoa izanen dela uste arren, badira
ekimen eta errealitate batzuk uste hori okerra izan daitekeela forgatzen duteak. Horren
adibide, eskualdean dauden Euskolabel edota beste jatorrizko izendapenak dituzten
produktuak dira, edota lehenengo sektoreko produktuen salmeta zuzena burutzeko
asmatzen ari diren bide berrien agerpenak, zein gutxinaka gutxinaka lehenengo
sektorearekiko, burujabetza ekonomikoarekiko eta elikagaiekiko jendearen baitan ematen
ari den kontzientzia emendioa.
Hala ere, azpimarratu behar da, azken urte eskasetan joera eta jarrerak positiboagaoak
direla antzeman, oraindik ere asko dagoela egiteko.. Horren baitan, oso garrantzitsua izanik,
kontzientziazioa sustatzea eta ahalik eta jende gehiagok garatzea. Modu honetan bertako
produktuen salmenta areagotuko baita lehenengo sektoreari errentagarritasuna itzuliz eta
euskaldunon identitatearen parte diren paisaiak modu iraunkorrean iraunaraziz.
Bestalde, eskualdeko landa-paisaiek dituzten aipatutako balioez gain, arterako baliabide bat
izatea ere gehitu behar zaio. Gainera, txostenean azaldu bezala, Urola Kostako Paisaiaren
Katalogoan identifikatutako paisaia esanguratsuetako batzuk artelanetan islatuak daude,
horrek pertsona ezberdinen inspirazio iturri izan direla adieraziz eta beraz garrantzia eman
dietela paisaia horiei ere. Hortaz gain, aurkeztutako lanetan, identifikatu diren eskualdeko
paisaien elementu nagusi eta bereizgarriak islatzen direla ikusi da (ez guztiak baina bai
gehienak).
Bestalde, turismoko euskarrietan landa-paisaiei emandako trataeran ere hauen balioa
agerian gelditzen da. Egindako azterketaren arabera, landa-paisaiaren isla eskualdeko
eskalara hurbiltzearekin batera handitzen doa. Hortaz gain, turismo motaren arabera ere,
lehenengo sektoreak sortutako paisaiaren garrantzia aldatu egiten da. Turismo aktibo edo
naturarekin erlazioan oinarritutako euskarrietan honen presentzia gehiago nabarmentzen
da beste turismo motari zuzendutakoekin alderatuz gero. Bestalde, aipatu behar da,
lehenengo sektoreak sortzen dituen mahastiak direla gehien bat paisaia mota hauek
promozionatzeko, baita maila baxuagoan belardiak eta abereak edo baserriak azaltzen
direla. Dena den, aipatu beharra dago, lehenengo sektoreak sortzen dituen paisaiari zein
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jardunari nolabaiteko garrantzia eskaintzen zaien bitartean, honen produktuei ez zaiela ia
garrantzirik ematen (ez bada Getariako txakolinari). Hortaz gain, eskualdea
promozionatzeko batez ere ondare arkitektonikoa, itsasoa zein hondartzak, Getariako
txakolinari, Loiolako santutegiari eta Pagoetako Parke Naturalari egiten zaio erreferentzia,
baina ez zaio lehenengo sektorea edo honek sortutako paisaiei erreferentzia espresik egiten
(Urola Kosta naturala turismo liburuxkan izan ezik).
Hala ere, turismo euskarri ezberdinetan landa-paisaiak isaltzen dituzten argazkiak ez den
irudien erdira iristen, agerian gelditzen ari da landa-paisaiak turismorako baliabide gisa
hartzen ari den pisua. Hau, trasmititzen duten lasaitasuna, sortutako inguru atseginaga,
elementuen arteko orekaren mantenua, duten aniztasuna eta aipatu diren balio ugarien
eraginaren elkarrekintzen emaitza izanik ziur aski. Fenomeno hau era bateko erlazioa izan
dezake, paisaiaren arloan aintzindari diren Katalunyako paisaiaren behatokian ezarritako lan
ildo berrian azaltzen denarekin. Honen arabera, turismo mailan epe luzera lehiatzeko
gaitasuna izango duten paisaiak, beraien nortasuna mantentzen duten horiek izango direla
da. Baina lan ildoan ematen den aurreikuspen zein azalpenean oinarrituta, eta Urola
Kostako landa paisaiaren aniztasuna, bilakaera, heldutasuna, biztanleek honen gain izan
duten eragina… kontuan hartuta, eskualdeko landa paisaiak baliabide potentzial eta
garrantzitsu bat izan daiteke arlo askotarako, eta ez soilik turismorako. Izan ere, paisaiaren
kalitatea lurraldearen kultura, lekuko kalitatezko ekoizpenarekin eta heldutasun mailarekin
erlazionatuta dagoela adierazten da, eta honek, lurralde horien lehiatzeko gaitasuna
erraztuko duela (enpresa berritzaileak erakarriz). Horretaz gain, paisaia baten
berezitasunak, bestelako sektoreetan (zinean, gastronomian, modan…) inpaktu positiboa
sortzen duela ikusi da, baina turismo zein lehenengo sektoreko garapen arrakastatsuenen
ondorio dira. Aldi berean, paisaia atseginak eta izaera propioa duten horiek bertako
herritarrengan eragin positibo nabarmena dutela ikusi da ere, hauen autoestiman,
nortasunean eta bizi kalitatean eraginez.

nortasuna eta balioa bermatu eta mantenduko duela. Beraz, paisaiaz hitz egiterakoan, zein
turismoaz hitz egiterakoan eta hauetan jarduterakoan, atzetik dagoena kontuan izan behar
da baita hauek beste sektoreetan ere sor ditzazketen aukeretaz.
Beraz eta laburbilduz, argi dago hainbat arloetan landa-eremuak duen balioa, hala nola,
turismo promozioan, artean, izaera propioa duen inguru atsegin eta lasaia izanik
jendearentzat hartzen duen garrantzian (bai eskualdekoentzat zein eskualdetik
kanpokoentzat), eskualdeko herritarren nortasunean eta sustraietan duten pisuan, etab.
Dena den, esan bezala, gutxietan onartu zaizkio landa eremuari bete izan dituen funtzioak,
eta are gutxiago paisaia hauek lantzen dituzten arduradunei. Dena den, landa paisaiek
funtzio zehatzak betetzen dituzten bitartean, bertan hautematen diren aipatutako arazo
nagusienak landa-auzoen inguruaren mantenua bermatuko duten belaunaldi aldaketa,
ezagutzaren galera, lehenengo sektorearen errentagarritasun falta (hainbat faktore direla
medio) eta azpiegiturek paisaian zein inguruan eragiten duten inpaktua dira. Hortaz, kezka
hauei irtenbidea eman diezaioketen jarduera, jarrera aldaketak eta arlo ezberdinak kontuan
hartuko dituen estrategia garatzea lehentasunezkoa da. Jada jarduera batzuk martxan
badaude ere, hauetan sakontzea eta koordinazio intersektoriala burutzea garrantzitsua da.
Esan bezala, argi izan behar da, oinarriak sendo badaude eta kalitatezko funtzionamendu
integral batek soilik bermatuko duela kalitatezko paisaiak mantentzea eta beraz sektore
ezberdinetarako kalitatezko baliabidea.

Urola Kostaren landa- paisaiak, Katalunyako paisaiaren behatokian aipatutako ezaugarri
guzti horiek betetzen ditu. Beraz, bertan azaltzen diren aukeren jabe egin daiteke eta
lurraldearen garapenerako baliabide garrantzitsua bihurtu. Hala ere, orain arte karga
sinboliko garrantzitsua duen paisaia honek aldaketak jasan dituen arren, gaur egun arte
mantendu egin da eta euskaldunon identitate eta bizipenaren isla gorde. Hala ere,
aipatutako faktore negatiboek, eskualdeko paisaia arriskuan jartzen dute, baita hauek
gordetako guztia zein garapenerako baliabide garrantzitsu bat. Izan ere, kalitatezko paisaia,
kalitatezko lana eta funtzionamenduarekin erlazionaturik daude, eta azken bi hauek kolokan
badaude, lehenengoa ere hala egongo da. Beraz, orain arte eskualdeak izan duen baliabidea
matententzeko arlo ezberdinak kontuan hartuz estrategia zehazteko premia dago. Izan ere,
ezin liteke pentsa partxe edo erdibideko konponbideak, ezagutzen dugun paisaiaren
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7.
LA N D A - PA IS A I E N
B A L IO A
J A R T Z E K O E K I N T Z A K N O LA B UR UT U ?

AGERIAN

Landa paisaiei zuzendutako e k i n t z a k proposatu aurretik interesgarria da ekintzak
g a u z a t z e k o m o d u e n inguruan gogoeta egitea. Jakina da egun krisian murgilduta
gaudela, eta administrazioek ekimenak burutzeko dituzten aukerak urritzen ari direla. Beraz,
proiektu honen baitan proposatuko diren ekintzak aurrera eramateko modu berririk
bururatzen al zaigu?
Proiektu honen baitan eskualdeetako batean ospatutako saioetan gai honi buruzko
eztabaida egiteko aukera izan dugu. Erreportaje motz bat ikusi ondoren («Se estrena
documental financiado por la red sobre la historia un horno tradicional, Telediario - RTVE.es
A la Carta», d. g.), partaideek ideiak bota dituzte. Jarraian ikusiko dugun bezala, ekintzak
burutzeko formula ezberdinak aipatu dira, baina bertaratutakoek adierazi dute e k i n t z e n
a r a b e r a k o a k izan behar dutela formula horiek, hau da, ez dela posible aldez aurretik
formulak aukeratzea.
Bestalde, f i n a n t z a z i o p u b l i k o a ezinbestekoa dela esan bada ere, diru-iturriak lortzeko
modu ezberdinez hitz egin da saioan. Horren harira, g iz a r t e a n e m a n b e h a r r e k o
a l d a k e t a azpimarratu da, guztionak diren balioekiko ardurazko jarrera orokortu dadin.
Horrekin lotuta hain zuzen ere ondoko ekimenak azaldu dira: auzolana, denbora bankuak,
lurralde zaintza, baserriko abereen aitabitxi bihurtzea, eta crowdfunding (finantzazio
kolektiboa edo mikro-mezenasgoa), kontsumo arduratsua, kooperatibak. Bakoitzari buruzko
azalpenak ematen ditugu jarraian.
A u z o l a n a landa eremuan aspaldian ezaguna den formula da, modu boluntarioan edo
derrigortuta elkarlanean egiten den auzoarentzako lana. Garai batean oso hedatua, egun
oraindik ere eskualde batzuetan mantentzen den sistema da. Zenbait ekintza gauzatzeko
aproposa izan daiteke, bai bere forma ohikoenean, baita auzolanaren interpretazio berrien
bidez (adibidez, crowdfunding delakoa auzolan mota berri bat dela esan liteke).
D e n b o r a b a n k u a lan zehatzetarako norberaren denbora trukatzeko prest dauden
pertsonek osatzen duten kolektiboa da («Bancos de Tiempo - Trueque Online - Trueques por
Internet», d. g.). Diruan oinarritutako ekonomiatik ihes egiteko sistema bat da, zerbitzuak
eta ondasunak diruarekin erosi ordez, trukean oinarritzen dena. Eskualde batzuetan badira
honelakoak («AUZOPOLIS Denbora Bankua», d. g., «Tik-Tak Truk Tolosako Denbora Bankua |
Facebook», d. g.). Orain arte denbora bankuak hiriari lotuta daude nagusiki, baina ekimena
molda liteke esku artean dugun proiektutik eratorritako ekintzetara. Landa eremuko
biztanleek haien beharrak asetzeko, solidaritatea indartzeko eta harremanak sustatzeko
balio lezake; hau da, landa eremuan identifikatu diren hainbat balio ukiezin kontserbatzeko.
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Baserriko abereen a i t a b i t xi bihurtzeko hainbat proiektu daude. Batzuk bertako arrazak
kontserbatzeko balio dute (El refugio del burrito, d. g.), eta beste batzuetan baserriko
produktuak eskuratzeko aukera ematen dute, laguntza ekonomikoaren truke. Formula hau
ere egoki izan liteke sentsibilizaturik dauden herritarrak (kaletarrak bereziki) baserrira
gerturatzeko, hiria eta landa eremuaren arteko harremana eta lotura sendotzeko.
L u r r a ld e a r e n z a in t z a lurraldearen erabiltzaileak eta jabeak natura-, kultura- eta
paisaia-baliabideen kontserbazioan eta berauen erabilera egokian inplikatu nahi dituen
estrategia eta tresnen multzoa da. Horretarako, akordio eta etenik gabeko elkarlanak
sustatzen ditu jabeen, zaintza-erakundeen eta bestelako eragile publiko nahiz pribatuen
artean (Xavier Basora Roca & Xavier Sabaté i Rotés, 2006). Gure erkidego autonomoan hasi
dira horrelako akordioak ematen, bereziki landa eremuan, eta espero da hurrengo urteetan
hedatzen joango direla. Tresna horien artean leudeke lur bankuak, adibidez. Bereziki
garrantzitsuak izango dira honelako tresnak landa eremuko balioak kontserbatzeko, lur
gehienak jabego pribatuaren eskuetan daudela jakinda. Tresna hauek, gainera, landa
eremuarekiko sentikortuta dagoen gizarteak hainbat praktika eta jarduera manten daitezen
eta ustiapenek haien errentagarritasuna hobe dezaten laguntzeko balio dute.
C r o w d f u n d i n g , finantziazio kolektiboa edo mikro-mezenasgoa bezala ezagutzen diren
ekimenak, jarduera zehatzak finantzatzeko pertsona kopuru handien laguntza ekonomikoa
biltzean datza. Ezaugarri bereizgarrienetako batzuk ondokoa dira: pertsona bakoitzak
egindako diru-ekarpena txikia izaten da (maiz 5 eurotik hasita), eman nahi den kopurua
aukera daiteke, eta emandako kopuruaren araberako pizgarriak eskaintzen dira ordainetan
(finantzatzen lagundu duten pertsonen zerrenda zabaltzetik hasita, lagundu duen
enpresaren publizitatea egitera, edo ekimenari lotutako produktuak oparitzera). Maiz, IKTek
eskuragarri jartzen dituzten bideak erabiltzen dituzte horretarako, nabarmenki Internet
sarea. Verkami izeneko plataforma aipatzen da saioan, («Verkami | Crowdfunding para
amantes de la creación», d. g.), baina egia da euskal plataformetan ere hasi dela honelako
tresnak lehen sektoreko ekimenetarako erabiltzen, hala nola, Oiartzunen Goteo Euskadi
plataforma erabiliz Arraztalo Elkarteak sustatutakoa (Arraztalo Elkartea, 2012). Honelako
ekimenak landa eremuko balioen kontserbaziorako gutxi erabili diren arren, badute
horretarako potentziala, eta bereziki aproposak izan daitezke hirietan bizi direnen laguntza
ekonomikoa bideratzeko.
K o n t s u m o a r d u r a t s u a k forma ezberdinak hartzen ditu, eta horien artean egun indar
handia dute k o n t s u m o t a ld e e k . Landa eremuko balioak kontserbatzen asko lagun
dezaketela uste da, baita kaleko eta baserriko bizimoduak elkarren artean hobeto
ezagutzeko, eta gizartea landa paisaien balioez jabetzeko ere. Eskualde nahiz udalerri mailan
talde hauek hedatzen ari dira, eta aukera polita ematen dute eskualdean bertan esku
hartzeko. Kontsumo taldeen aldaera bat bezala har litezke eskualdeko hainbat erakunde
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edo enpresekin akordioak zehaztea ekoizle batek (edo talde batek) baserriko produktuz
hornitzeko (adibidez, langileentzat edo ikasleentzat dituzten jantokietan janaria prestatzeko
enpresa/eskolekin egindako hitzarmenak, edo jatetxeekin egindakoak).
K o o p e r a t i b e k emaitza onak eman dituzte eskualdean orain arte, eta etorkizunari begira
ere egoki ikusten da horiek sustatzea, lehen sektoreko ekoizleek bakarka aurrera eraman
ahal izango ez lituzketen zenbait ekintza mamitzeko balioko dutelako. Kooperatibez gain,
elkarteek eta bestelako ekoizleen sareek funtzio berak bete ditzakete.
Herritarrak ekintzak burutzen inplikatzeko, saiora bertaratutakoek garrantzitsu ikusi dute
burutu nahi den hori herritarrei gerturatzea, eta konpromiso mugatua eskatzea. Izan ere,
jendea mobilizatzea zaila da. Horregatik, oso garrantzitsu ikusten da s e n t ib e r a t z e a ,
inplikazioa emateko aurrebaldintza baita.
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8.
ID E N T IF IK A T UT A K O
B A S E R R I - PA ISA IE N
I N G U R U A N P R O PO SA T UT A K O E K IN T Z A K
8 . 1 . P r o i e k t u k o f a s e h o n e t a n e m a n d a k o u r r a t s a k e t a p a r t e - h a r t z e s a io
irekien datuak
Proiektuaren aurreko fasean identifikatutako baserri-paisaien balioak agerian jartzeko eta
mantentzeko aproposenak izan daitezkeen ekintzak zerrendatzeko eskualdeko eragileen
parte-hartzetik abiatu dira lanak. Horretarako, b i p a r t a i d e t z a s a i o ir e k i antolatu dira
eskualdean, bata kostaldeko udalerriei zuzendua, eta bestea barnealdekoei, eskualdearen bi
alderdi horiek dituzten berezitasunak gogoan izanda.
Partaidetza saioen d e i a l d i a zabaltzeko moduari dagokionez, lehenik eta behin, PAISAIAk
prestatutako oinarrizko inprimaki bat gida bezala hartuta, URKOMEk eskualde mailan
proiektuari begira ekarpen mamitsuak egin zitzaketen eragileak eta pertsonak identifikatu
ditu. Identifikatutako eragileen artean eskualdeko udal bakoitzeko ordezkari bat behintzat
izan da, udalek parte har zezaten nahi baitzen.
Bestetik, Landa Garapen Elkartearekin egindako bileretan, parte-hartze saioen deialdiak
zabaltzeko biderik egokienak zein parte-hartzea lantzeko, eskualdean aurretik egon diren
parte-hartze ekimenak eta dinamikak aztertu dira, eta deialdiak eta proiektuaren berri
emateko hauek erabiltzeko aukeren inguruan hausnartu da. Honen harira, herri
desberdinetan parte-hartze prozesuak burutu direla ikusi da, baina orokorrean momentuan
dinamikarik martxan ez dagoenez, bide hau ez erabiltzeko erabakia hartu da. Hortaz,
aipatutako inprimakian zehaztutako eragile zein pertsonei gonbidapena posta elektronikoz
eta telefonoz luzatu diete PAISAIAk eta URKOMEk.

Barnealdeko udalerriei zuzendutako saio irekia Azpeitiko Sindikatu Zaharrean 2013ko
maiatzaren 9an ospatu da, eta kostaldeko udalerriei zuzendutakoa maiatzaren 14an
Zarauzko udaletxean. Azpeitiko saioan hogei lagun bildu dira, eta Zarauzkoan hamalau.
Saioen h e lb u r u a ekintzen inguruko id e i a - z a p a r r a d a sortzea izan da, proposatutako
ekintzen artean le h e n t a s u n a k ezartzeko denborarik hartu gabe. Azken hori eskualde
guztietako saioak bukatu ondoren inkesta txiki baten bidez egitea erabaki da, eta horren
emaitzak orrialde batzuk aurrerago azalduko dira.
Saioak aurreko fasean lortutako emaitzak l a b u r b i ld u z hasi da, Urola Kostako Paisaiaren
Katalogoan identifikatutako baserri-paisaia esanguratsuak, osatutako diagnostikoan
azaleratutako baserri-paisaietako balioak eta aurrera begira dauden erronkak labur-labur
gogoratuz.
Sarrera arin horren ondoren, saio bakoitzean partaideak bi taldetan banatuta ekintzen
zerrenda eztabaidatu da, ekintza batzuk baztertuz, beste batzuk aldatuz eta ekintza berriak
gehituz. Eskualdeko baserri-paisaien b a l i o z e h a t z e i b u r u z k o e k i n t z a k bi soietako
talde guztietan eztabaidatu dira, garrantzitsu ikusi baita partaide guztiek eskualdeko
berariazko ekintzen inguruan iritzia ematea. Beste eskualde batzuetako ekimenetan
inspiratutako ekintzen zerrenda bitan zatitu da, eta talde bakoitzak horietako batzuk landu
ditu.
Talde txikian izandako eztabaidan ekintzak burutzeko orduan kontuan hartu beharreko
gaietan sakondu da, eta eztabaida mamitsuak sortu dira. Ekintza batzuetan azpi-ekintza
zehatzak identifikatu dira. Sortutako ekarpen guztiak ekintzen fitxetan jaso dira, eranskinen
argitalpenean ikus daitezkeenak.

Horrez gain, Zarauzko udaleko komunikazio arduradunaren laguntza izan da eskualdeko
komunikabideen artean saio irekien deialdien berri zabaltzeko. Beraz, eskualdeko
komunikabideak ere inplikatu dira proiektuaren berri zabaltzen, eta oso eskertzekoa izan da
haien laguntza ekimenaren oihartzuna zabaltzeko.

8 . 2 . Sa io e n e m a it z a k

Partaidetza saioan ekintzak proposatzeko orduan paper zuri baten gainean eztabaida hastea
baino errazago suerta daiteke aldez aurretik egindako proposamen baten gainean
ekarpenak egitea. Horregatik, iturri ezberdinak baliatuz osatutako diagnostikoan eta
proiektu honen baitan beste eskualdeetako partaidetza saioetan proposatutako ideiak,
eskualdean aurretik gauzatutako ekintzak eta eranskinen argitalpenean bilduta dauden
beste herrialde batzuetan burututako ekimenak gogoan izanda, ekintzen sorta bat prestatu
da partaidetza saioan lantzeko, eta deialdiarekin batera zabaldu da, parte-hartzaileek
saioaren aurretik buruari eragiten hasteko asmoz.

B a s e r r i - p a is a ie n k a l i t a t e a h o b e t z e k o e k i n t z a k
gozatu ahal izatera bideratutako ekintzak
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Bi taldeetako eztabaidak batera jarri dira saioaren bukaeran, eta hauxe da adostutako
ekintzen zerrenda, bildutako iritzi eta ohar guztiak barne:

1.

eta

b a s e r r i - p a is a ie z

Eskualde mailan herri-bideetan oinarrituta baserri-paisaiez gozatzeko bereziki
aproposak diren ibilbideak eta behatokiak identifikatu, haien egoera aztertu, eta
horiek balioan jartzeko jarduerak burutu.
o

Deskribapena: Eskualdeko herri guzietan daude proiektu honetan landu
ditugun baserri-paisaien balioak ezagutzera emateko bereziki aproposak
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diren ibilbideak. Batzuk autoz egiteko moduko paisaia-errepideak izango dira,
beste batzuetan autoz puntu batera iritsi eta hortik aurrera oinez egiteko
ibilbideak, beste batzuetan etxetik zuzenean oinez abiatzeko modukoak,
beste batzuk zaldiz egiteko aproposak izango dira, edo bizikletaz egitekoak.
Kontuan izan behar da eskualdeko hainbat bidetan langak egoera kaxkarrean
daudela, toki batzuetan herri-bideak itxita daudela, eta beste batzuetan ia
galdu direla inguruan erosoagoak diren pistak egin direlako. Bestetik,
ezinbestekoa da erabiltzaileak bide hauen errespetuaren gainean
sentiberatzea, bestela baserritarrek bideak mantentzeari uztea erabaki
dezaketelako. Gorputz-bideei dagokienez, ia galduta daude eskualdean, oso
toki aldrebesetan egiten zirelako, eta ez da bideragarri ikusten horiek
berreskuratzea. Hala ere, ondo daudenei erabilera ematea ondo ikusten da.

2.

o

Azpi-ekintza: Gipuzkoako balkoia bezala ezagutzen den behatokian
interpretazio panelak ezartzea hautematen den baserri-paisaia azalduz.

o

Azpi-ekintza: Ibilbide homologatuak (GR, PR, eta abar) seinaleztatzean,
lehentasuna eman bide zaharrei ibilbidea diseinatzeko orduan.

o

Azpi-ekintza: Bideak katalogotik
seinaleztatzeko moduak aurkitu

o

Azpi-ekintza: Bide zaharrei bizia emateko “aitzakiak” bilatu auzo edo herri
bakoitzean, urtean behin, behintzat, martxa bat antolatuz.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko landa-paisaian zehar geocatching-eko jarduerak
(Groundspeak, d. g.), ginkanak eta antzekoak antolatu.

o

Azpi-ekintza: Inbentariatu gabeko bide zaharrak inbentariatu.

o

Azpi-ekintza: Herri-bideetan langa kanadarrak jarri, erabiltzaile guztien
beharretara hobekien moldatzen direnak direlako.

o

Azpi-ekintza: Eskualde mailan herri-bideetan eta bide zaharretan oinarrituta
zabaldu nahi diren ibilbideak identifikatu, beti ere inguruko lurjabeen
iritziarekin kontatuz.

o

Azpi-ekintza: Ibilgailuen erabilera urria baino jaso ez dezaketen bide eta
pisten erabilera lehen sektoreko erabiltzaile zuzenei bakarrik mugatu.
Horretarako, giltza bereziak erabil daitezke.

atera

ez

daitezen

eta

ibilbideak

Ibai ertzetan dauden ibilbideak hobetu edo sortu aisialdi eta hezkuntzarako.
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3.

4.

o

Deskribapena: Ibaien ertzetako eta hezeguneei lotutako baserri-paisaiek
eskualdeko historian garrantzi handia izan dute, eta horiei lotutako ondare
historiko asko dago (errotak, adibidez).

o

Azpi-ekintza: Ibaieder urtegia aisialdirako gune bezala sustatu eta aukera
dagoen ibilbideekin lotu.

Landa-ondare eraikia berreskuratu eskualdeko nortasun kulturala mantentzeko
helburuarekin.
o

Deskribapena: Eraikitako ondare asko dago galtzeko bidean, batez ere
artearen edo historiaren ikuspegitik balio oso nabarmena ez duten
elementuak, baina tokiko bizimodu eta ohituren testigantzaren aldetik balio
handia dutenak. Horiek guztiak identifikatu egin beharko lirateke, eta baserripaisaien balio diren aldetik, berreskuratu eta ezagutzera eman. Eskualdeko
talde eta elkarteekin elkarlana oso baliagarria izan daiteke elementu hauek
berreskuratzeko eta jendearen artean zabaltzeko. Batzuetan udal batek ilusio
handiz argitalpen bat prestatzen du honelako ondarea jasoz, eta gero ez da
nahi adinako oihartzunik lortzen gizarteratzeko orduan.

o

Azpi-ekintza: Baserri edo laborantzako azpiegiturei erabilera berriak bilatu.

o

Azpi-ekintza: Kalbarioak edo gurutze-bideak, iturriak eta kobazuloak
berreskuratu eta seinaleztatu. Adibidez, Aiako kalbarioa ia galdurik dago pinu
baten barruan, Pagoetako Amabirjin iturria oso gutxik ezagutzen dute, edo
Gurutzetik Aia aldera joanez bada kobazulo interesgarri bat.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko errotak, dolareak eta horiei lotutako bideak balioan
jarri. Bombas Itur baino pixka bat aurrerago dagoen Errota Berri eta
horretara doan bide polita aipatzen dira, bidea ondoren pinudian galduta
dagoen arren; Ola eta Olatxoko errotak ere hor daude, beste askorekin
batera, eta dolareak ere ugariak dira.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko elkarte eta taldeekin, baita Aranzadi bezalako
elkarteekin harremanetan jarri eraikitako ondare honen inguruko ekimenak
eztabaidatzeko eta elkarlanerako aukerak aztertzeko.

Baserri-paisaiei lotutako ondare ez-materiala berreskuratu eta balioan jarri.
o

Deskribapena: Lanbide zaharrei lotutako ondare ez-materiala, adibidez, oso
garrantzitsua da (ohiturak, toponimia etab). Herri-bideei lotutako ohiturak
(heriotzari lotutako errituak, adibidez) ere oso baliagarriak izan daitezke
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elementu eraikiak balioan jartzeko orduan, elementu horiei esanahi eta
zentzua ematen dietelako.

5.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko alpargaten ekoizpena eta horrek baserri-paisaietan
izandako isla agerian jarri.

o

Azpi-ekintza: Baserri-paisaietako eta itsasoari lotutako bizimodu eta
lanbideen arteko harremana agerian utziko duten ekintzak burutu.

Deskribapena: Aisialdirako erabiltzen diren quad eta motorrek eskualdean
hedapen zabala dute, eta baserri-paisaietan ematen diren bestelako
erabilerekin (lehen sektorearen jarduera, aisialdiko bestelako jarduerak)
bateragarri egiteko zailtasunak daude, zarata asko sortzen dutelako, eta
bideak urratzen dituztelako. Bestetik, baserritarrek maiz motordun ibilgailuak
erabili behar dituzte haien lanerako, eta batzuetan kexak jasotzen dituzte
aisialdian baserri-paisaietan dabiltzan pertsonen aldetik, beharrak eragindako
erabilera bat dela kontuan hartu gabe. Erabilera hauek antolatu eta
erregulatzeko beharra ikusten da. Aisialdirako motordun ibilgailuentzat
zirkuituak sortu izan dira eskualdean, Azkoitia eta Izarran, esaterako, baina
hauek itxi egin dira bizilagunen kexak zirela eta. Beraz, ez dago irtenbide
integral eta bakar bat gaiarentzat, eta kasuan kasuko ekintzak behar dira.
Hala ere, irtenbideen artean, ez da egoki ikusten motorrei tasak kobratzea,
baldin eta beste motordun ibilgailuei ez bazaizkie kobratzen. Zarauzko saioan
adierazitakoaren arabera, eskualdearen alde horretan ez da arazo berezirik
ikusten. Adibidez, Pagoetan debekatua dago.

o

Azpi-ekintza:
eskualdean.

Aisialdirako

motordun

ibilgailuen

o

Azpi-ekintza:
eskualdean.

Aisialdirako

motordun

ibilgailuentzat

o

Azpi-ekintza: Hildako lagunei oroimenez baserri-paisaietan ekitaldiak egin
nahi dituztenei zuzendutako gomendioen zerrenda bat osatu, eta idatzia
behar bezala zabaldu.

erabilera

Se n t s ib i l iz a z i o r a k o m a t e r i a la k p r e s t a t z e a r i b u r u z k o e k i n t z a k
8.

Eskualdeari buruzko informazio turistikoan (webguneak, liburuxkak...) proiektuan
identifikatutako landa-paisaien balioak islatzen direla bermatu, horretarako
beharrezkoak diren azterketa eta aldaketak eginez.
o

Deskribapena: Proiektuan bildutako balioak eta baserriko bizimodua islatzen
dituzten liburuxka turistikoak garatzea beharrezkoa ikusi da, ez baitago
landa-eremuaren sustapena egiteko liburuxka landu eta profesionalik (aldiz,
hirietako sustapena egiten duten liburuxka turistikoak badaude erakunde
publikoek garatutakoak). Izan ere, bisitari atzerritarrak erakartzen dituena
baserri-paisaia da, eta ez da ezagutzen eskualdean honen berri ematen duen
halako material turistikorik. Liburuxka horiek landetxeek ere eskuragarri
izatea beharrezkoa da. Bestetik, Zarauzko saioan jasotakoaren arabera,
sentsibilizazioan baserrietatik, eskoletatik eta etxeetatik hasi behar da.
Auzoetan jartzen diren panelei dagokienez, oso ondo dago, baina
bandalismoa eta errespetu falta sortzen dira, eta hori konpondu beharra
dago. Bestetik, panelak bertakoei eta turistei begira idatzi behar dira, publiko
guztia kontuan hartuta.

o

Azpi-ekintza: Proiektu honetan bildutako baserri-paisaien balioak eta
baserriko bizimodua islatuko duten liburuxka turistikoak sortu.

erregulatu

zirkuituak

sortu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren lursailetako baso-landaketetan koniferoak bertako
basoekin ordezkatu.
o

7.

Deskribapena: Azken urteetan ohitura sortu da hildako pertsonen errautsak
botatzeko, eta horien omenez zuhaitzak landatzeko, edo oroitarriak jartzeko.
Zuhaitz horiek hazten direnean bistak oztopatuko dituzte, eta plakak eta
oroitarriak jartzea hedatzen bada, laster mendiak elementu artifizialez
beteko zaizkigu. Hildako lagunen omenez oroitarriak jarri nahi dituztenentzat
lursail aproposak prestatzearen bideragarritasuna aztertzea ez da egoki
ikusten, bestela mendiak hilerri bihurtuko dira, eta hau ez da begi onez
ikusten. Oroitarria jarriz gero, denbora zehatz baterako izatea ikusten da
egokien (adibidez, bi urte, eta horren ondotik hau kendu beharko litzateke)
edo zuzenean hauek jartzea debekatzea. Beste aukera bat, ingurugiroari
lotutako oroigarriak izatea litzake, hala nola, zuhaitzak. Hala ere, hauen
landaketa plangintza baten barruan egin beharko litzateke. Zarauzko saioan
ez da ikusi ekintza honen beharrik.

Aisialdirako erabiltzen diren motordun ibilgailuen erabilera antolatu eta arautu.
o

6.

o

Deskribapena: Laurgaineko konifero landaketak paisaiaren aldetik negatiboki
baloratzen dira, eta irekiagoak, argitsuagoak eta atseginagoak liratekeen
hostozabalen basoekin ordezkatzea proposatzen da.

Eskualdean hildako pertsonen errautsak bota eta horiei omenaldiak egitean
sortzen diren arazoak prebenitzeko neurriak hartu.
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o
9.

Azpi-ekintza: Geoparkeari buruzko informazioa zabaltzen duten material eta
iturrietan baserri-paisaiei buruzko informazioa txertatu.

errekonozimendura bideratu beharko lirateke, eta ez baserri-paisaietako
balioen gozamenera. Zarauzko saioan aipatutakoaren harira, guztiona den
ondarearen zainketari buruzko kontzientzia zeharo gutxitu da orokorrean, eta
hori berreskuratu beharko litzateke. Zarauzko saioan azpimarratu da modu
aktiboan ezagututakoa errespetatzen dela. Horregatik, sentiberatze ekintzak
ez lirateke ekintza pasiboak izan behar (liburuxka bat irakurri, hitzaldi bat
entzun), baizik eta ahalik eta aktiboenak, esperientzia zuzenean
oinarritutakoak.

Eskualdetik kanpoko turismoari buruzko web orriak eskualdekoekin lotu eta,
beharrezkoa bada, informazioa osatu.
o

Deskribapena: Oso nabarmena da eskualdeaz gaindiko erakundeen
ardurapean dauden turismorako baliabideetan kostaldean eta hirietan
oinarritzen den eskaintzari erabateko garrantzia ematen zaiola, barrualdeko
baserri-paisaiak alde batera utziz. Egoera hori iraultzea bilatzen du ekintzak,
eskualdetik kanpoko webgunean www.urolakostaonline.com webgunearekin
lotuz.

10. Eskualdeko baserri-paisaien balioak oinarri bezala hartuta haurrei zuzendutako
ipuinak eta kondairak berreskuratu edo asmatu.
o

Azpi-ekintza: Baserri-paisaietako balioak ardatz bezala hartuta ipuin
lehiaketak antolatu.

B a s e r r i t a r r a k e g i t e n d u e n l a n a r e k i k o s e n t ib e r a t z e a r i e t a p a r t a i d e t z a r i
lotutako bestelako ekintzak
11. Lehen sektoreak sortu eta mantentzen dituen baserri-paisaiek gizarteari ematen
dizkioten onuren eta gizartearen ohiturek baserri-pasaietan duten eraginaren
inguruan gizartea sentiberatzeko materialak eta ekintzak prestatu.
o

Deskribapena: Bideei dagokienez, arazo larrienak langen errespetu ezaren
eskutik eta zakurrak aske eramateagatik sortzen dira. Zarauzko saioan zaldien
presentziak sortutako arazoak ere aipatu dira. Beste batzuetan, lursailetatik
pertsona gutxi igaro arren, enbarazu handia sortzen dute joan etorriko
ibilbidean ez direlako lehendabizi egindako arrastoan mantentzen, eta
horrela soro edo zelaiaren zati handiagoa hondatzen dute. Halaber, guztiona
den ondarearen zainketari buruzko kontzientzia zeharo gutxitu da
orokorrean, eta hori berreskuratu beharko litzateke. Azpeitiko saioan
esandakoaren arabera, eskualdearen alderdi horretan gertatzen ez den
arren, orokorrean, kaletarrak uste du mendia berea dela, eta horrela jokatzen
du baserri-paisaietan. Bestetik, plangintza kaletarren mentalitatetik egiten
da, eta garrantzitsua da pentsamolde horretan eragitea lehen sektorea
kontuan hartua izan dadin. Kaletarrak baserri-paisaiengandik zer espero duen
argitu beharko luke, baita lortzen duen horren truke zer emateko prest
dagoen ere. Sentiberatzeko biderik egokiena bestearen azalean jartzea
litzateke. Azkenik, sentiberatzeko ekintzak baserritarraren lanaren
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o

Azpi-ekintza: Herritarrak baserri-paisaiak osatzen dituzten elementuak
errespetuz tratatzeari buruz sentiberatzeko ekintzak burutu.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko landa-paisaien inguruko hausnarketa bultzatuko
duen argitalpena prestatu, garai bateko eta egungo landa-paisaien argazkiak
oinarri gisa erabiliz. Beste toki batzuetan egin dira honelako ekintzak
(http://www.catpaisatge.net/docs/suple_nadal12.pdf).

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko baserri-paisaien inguruko Wiki
herritarrekin elkarlanean informazioa eta materiala biltzeko.

o

Azpi-ekintza: Landa eremuko balioak zabaltzeko sakelako telefonorako
aplikazio bat sortu www.urolakostaonline.com webgunearen baitan.

bat

sortu,

12. Herritarrei zuzendutako landa-paisaien ikus-entzunezko baliabideen inguruko
lehiaketak eta ekimenak proposatu, sentikortzeko ekintza gisa.
o

Azpi-ekintza: Eskualdeko ibilbideen soinu-paisaiak bildu, eta webgune jakinen
bidez zabaldu.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko ibilbideetako paisaien argazkiak trukatzeko
plataformak erraztu (adibidez, erakunde batzuk Flickr erabiltzea proposatzen
dute), eta eskualdeko baserri-paisaien bideoak biltzeko YouTuben kanal bat
sortu.

o

Azpi-ekintza: Proiektu honetan identifikatutako baserri-paisaietako balioen
inguruan argazki lehiaketak antolatu, adibidez, ondoko gaiak hartuta:
baserritarren lana, zuhaitzak, ondare kulturala, auzolana, eta abar.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko erakundeen partaidetzarekin eginiko egutegia
osatu.

13. Arteaz baserri-paisaietan gozatzeko ekimenak antolatu.
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o

Deskribapena: Helburu duten publikoaren arabera ondo aukeratu behar dira
baserri-paisaietan kalterik ez sortzeko, hori bai.

o

Azpi-ekintza: Antzerkiak eta kontzertuak landa-eremuan burutu, kanpoan,
erraz iristeko moduan dagoen baserri-paisaia batean.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko landa-paisaiak baliabide bezala erabiltzen dituzten
artista/artelanen inguruan ekimenak antolatu (erakustaldiak, literatura
tailerrak, bertso-saioak...).

o

Azpi-ekintza: Kanpoan margolanak egiteko saioak antolatu landa-paisaietan,
ikastaro eta mintegien bidez.

o

Azpi-ekintza: Landart-a hedatu.

elementuei buruzko ipuin eta kondairak kontatzera ekartzen dituztenak, Aian
egin den bezala, adibidez.
18. Eskualdeko eskoletan ikasleek baserri-paisaiei buruzko lanak egitea proposatu.
o

14. Eskualdeko artisten artean baserri-paisaiekin lotura berezia dutenen lanak
paisaian txertatu.
o

Deskribapena: Eskualdean badira hainbat artista (bertsolariak, margolariak,
abeslariak, idazleak eta abar), eta horietako batzuk baserri-paisaiekiko lotura
estua dute, edo haien obrak baserri-paisaiei erreferentzia egiten die.

15. Eskualdeko herri edo hiri nagusietako Aste Berdearen ekimenen artean, landa
eremuan burutuko diren hainbat jarduera txertatu (lehiaketak, ibilaldiak,
erakusketak eta abar).
16. Paisaiari lotutako jardunaldi gastronomikoak antolatu, edo ospatzen diren ekimen
gastronomikoetan paisaiarekin erlazionatutako jarduerak txertatu, hala nola,
jardunaldian landuko diren produktuak ekoizten diren paisaian ezagutzea,
ondoren prestatu eta dastatzeko.

19. Baserri-paisaiekiko eta inguruarekiko norbanakoarena nahiz kolektiboa den ardura
bultzatzea, baita auzolana ere, eta auzolanerako formula berriak bilatu.
o

Deskribapena: Eskola-baratzak, baserri bisitak edo Eskolako Agenda 21 dira
ideia batzuk. Zarauzko saioan esandakoaren arabera, eskoletatik eskualdeko
baserrietara egiten diren bisita gidatuak oso positiboki baloratzen dira, eta
lan handia suposatu arren, uste da mantendu egin beharko liratekeela.
Posible den kasuetan, oso ona litzateke haurrak eskolatik oinez irtenda herribideak erabiliz baserrira iritsi eta bertan bisita egitea. Oso egoki ikusten dira
ere herri batzuetan zabaldu diren ekimenak, aitona-amonak eskolara tokiko
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Denbora bankuak, mikro-mezenasgoa eta hirietan gehienbat sortzen ari diren
beste hainbat ekimen eta tresna (asko laugarren sektorea deritzonari lotuak)
proiektuaren helburuen mesedetarako nola erabil ote daitezkeen hausnartu.

Lehen sektoreko produktuen kontsumoari buruzko ekintzak
20. Baserriko produktuen kontsumoaren eta paisaiaren balioen kontserbazioaren
inguruan herritarrak (kaletarrak bereziki) sentikortzeko ekimenak zabaldu.
o

17. Eskualdeko nahiz eskualdetik kanpoko ikastetxeei zuzendutako jarduera
didaktikoen proposamena prestatu, landa-paisaiak ardatz gisa hartuta eskualdeko
baserri-paisaiak ezagutzera ematea helburu izango dutenak.
o

Deskribapena: Esperientzian oinarritutako ezagutza da eraginkorrena,
Zarauzko saioan proposatutako ekintza honen arabera. Horregatik,
interesgarria litzateke baserri-paisaiei buruzko balioei buruzko ezagutza
(ipuinak, ohiturak eta errituak, eraikitako elementuen kokapena eta egoera,
garai bateko lanbideei buruzko informazioa, eta abar) haurrek biltzea eta
lantzea, baserri-paisaiekiko sentsibilizazioa eta atxikimendua bultzatzeko
asmoz. Aldi berean, informazio hori oso baliagarri suerta daiteke eskualdeko
baserri-paisaien ondarea berreskuratzeko. Eskolak ezin dira bakarrik utzi bide
honetan, eta uste da Urkomek eta udalek jarduera hauek antolatu edo
koordinatu beharko lituzketela.

Deskribapena: Zarauzko saioan adierazitakoaren arabera, ekoizlekontsumitzaile harremana erabat etenda dago, eta nolabait berreskuratu
behar da. Agian ez da garai batean bezala azokan edo esnezalea etxera
etortzen zenean bezala sortzen zen harremana berreskuratzeko helburua
izan behar, baina kontsumitzaileak izena edo aurpegia jarri behar dio
ekoizleari, eta kontziente izan behar du eskualdeko produktuak erostean
eskualdeko paisaien kalitatean positiboki eragiten duela. Sentiberatze hori
lortzea ezinbesteko ikusten da, lortu beharreko lehen urratsa da.

21. Eskualdeko lehen sektorearen ekoizpena bertan kontsumitua izan dadin
sustatzeko ekintzak bultzatu.
o

Deskribapena: Kontsumo taldeak; ustiategietan, azoketan eta eskualdeko
denda eta jatetxeetan bertako produktuen salmenta zuzena; eskoletako
jantokietan bertako produktuen erabilera; edo eskualdeko enpresetako
37

jantokietan bertako produktuen erabilera dira identifikatutako bide posible
batzuk. Positiboki baloratzen da Azpeitian ostiraleko azoka ospatzea edo
Zarautzen astebukaeretan azokak ospatzea, jende gaztea gertura
dezakeelako. Kontsumoa sustatzeko gakoetako bat bertako lehen sektoreko
produktuen erosleen artean belaunaldi aldaketa bermatzea da, gazteak ere
gurpilean sartzea. Bestetik, Zarauzko saioan agerian geratu da supermerkatu
handiak salmentarako puntu garrantzitsua direla eskualdearen alde honetan,
eta horiengan presioa egin behar da bertako produktua bereizten jarrai
dezaten. Bestetik, azokak modernizatu eta polit jarri beharko lirateke,
erakargarriago egiteko. Eskoletako jantokietan oso ona litzateke eskualdeko
produktuak erabiltzea, bai haurren osasunaren aldetik, bai iraunkortasunaren
aldetik, baita baserri-paisaien aldetik ere.

25. Urrategi auzoko harrizko petrila jaso.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko ekoizleei buruzko informazioa ematen jarraitu.

o

Azpi-ekintza: Erosketa errazteko moduak garatzen jarraitu. Adibidez, orain
www.urolakostaonline.com webgunearen bidez Urola Kostako turismoaren
zein zerbitzuen informazio guztia web atari batean biltzen da.

29. Lurrari lotutako ustiapenak bereziki sustatu, bultzatu edo lagundu, haien
bideragarritasuna eta etorkizuna bermatzeko asmoz.

o

Eskualdeko produktuak erostea eta zerbitzuak kontsumitzea sarituko duen
sistema sortu. Adibidez, kontsumitzaileari puntuak metatzen joatea
ahalbidetuko dion sistema sor liteke, eta produktuak erostearen truke
lortutako puntuak eskualdeko turismoko eta aisialdiko eskaintzan erabil
litzake (nekazaritza-turismoak, jatetxeak, aisialdiko jarduerak eta abar), eta
alderantziz.

o

Azpi-ekintza: Azkoitiko azoka berpizteko proiektu bat martxan jartzeko
ekintzaren jarraipena egin.

26. Oineder paisaian integratuko dela bermatzeko ekintzak eta kontrol-jarduerak
garatu.
27. Luizien inbentarioak egin.
28. Landa eremuko dinamizazioari zuzendutako ekintzak mantendu.
o

o

Deskribapena: Azpeitiko saioan esandakoaren arabera, egia da duela gutxi
arteko lehen sektoreko politikak ekoizpena areagotzea bultzatu zuela, lehen
sektorearen “industrializazioaren” bidez baserri-paisaien balioen aurka
joanez. Eredu hori aldatzen ari da, baina konpondu gabeko erronka
errentagarritasunarena da, hori lortu ezean, ez baita posible izango baserripaisaietako balioak mantentzea. Bestetik, produkzio txikiak eta bertako
produktua kanpokoaren aurrean babestu beharko lirateke. Zarauzko saioan
agerian geratu da oso nabarmena dela ustiategiek haien jarduerak
dibertsifikatzeko eta berrikuntzak sartzeko traba handiak daudela, bereziki
araudiaren aldetik eta prozedura administratiboen konplexutasunagatik.
Iparraldera joatea besterik ez dago baserritarrari lana errazten dioten
bestelako ereduak ikusteko. Adibidez, orain auzolana debekaturik dago
txakolindegien mahats bilketan, sanitatearen inguruko legedi zorrotzak
aukera gutxi ematen ditu ekoizpen txikiak merkaturatzeko, eta abar.

o

Azpi-ekintza: Ustiategi edo baserrietan jardunaren dibertsifikazioa, eredu ez
intentsiboa eta bertako arrazen ustiaketa mantendu daitezen eta
errentagarriak izan daitezen ekintzak burutu.

22. Eskualdean sortu diren kontsumo-taldeen jarraipena egin eta horiek dinamizatu.
Lehen sektoreari eta landa -eremuko herriei buruzko ekintzak
23. Baserritarrek sortzen dituzten baserri-paisaien zein produktuen balioetan sinis
dezaten sentiberatze ekintzak burutu.
o

Deskribapena: Baserritarrak bere produktuan sinistea lortzeko
errentagarritasuna lortu behar da, hori gabe ez baita posible norberaren
lanean sinistea.

24. Baserrien seinaleztapena burutu eta GPS sareetan haien kokapena zehaztu.
o

Deskribapena: 2009an lehenengo aldiz URKOME Sariak burutu ziren, bertan
16 ideia berritzaile saritu ziren eta 18.000 € banatu ziren saritan. Lehiaketa
honen bidez landa ingurunearen garapenari buruzko ideia eta proiektu
berritzaileak sustatu nahi dira. Bi urtez behin egiten den ekintza da eta
aurten 2013an hirugarren edizioa egingo da.

30. Ustiapenetako laboreetan bertakoak diren barietateak berreskuratzeko eta, baita
barietate horiei lotutako ezagutza hedatu (ez bakarrik laborantzari buruzkoa,
baizik eta transformazioari eta elikagaiak egiteari buruzkoa ere), kontserbatu eta
zabaltzeko ere ekimenak martxan jarri.

Deskribapena: Komenigarria litzateke ekintza burutzea.
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o

Deskribapena: Garai bateko haziak galdu dira, eta oso interesgarri jotzen da
barietate zaharren berreskurapena.

o

Azpi-ekintza: Eskualdean bertakoak diren barietate eta arrazen ikerketa
antropologiko, historiko eta soziologikoak bultzatu, berauekin erlazionatzen
den ezagutza azaleratu eta hedatzeko asmoz.

o

Azpi-ekintza: Bertako barietateen hazien trukaketarako ekoizleen sareak
sortu, baserri-paisaien biodibertsitatea eta paisaien aberastasuna
mantentzeko.

o

Azpi-ekintza: Ekoizleentzat errentagarriak ez diren barietateak eskolabaratzetan edo Biolurren bidez bideratu.

31. IKTak lehen sektorearen alde egiteko erabiltzen jarraitu eta horretan sakondu
(adibidez, produktuen salmentarako).
o

Deskribapena: Ekintza positiboa da, saltzeko tresna bat gehiago.

32. Energia berriztagarrien erabilera bultzatu landa-eremuan.
o

kontratuak egiteko lehengo urrats bezala ikusten da, oso positiboa den
zerbait.
A is ia ld ia e t a t u r i s m o a r i lo t u t a k o e k i n t z a k
35. Eskualdeko baserri-paisaien artean bisitari gehien biltzen dituzten guneetan
baserri-paisaiekiko sentikortzeko ekimenak burutu.
o

Deskribapena: Sentiberatzea lehendabizi baserri-paisaietako biztanleetatik
hasi behar da; bertakoak jabetu behar dira dituzten balioez, ondoren gizarte
osoari kontatu ahal izateko. Sentiberatzea, hortaz, lehen sektorean eta landaeremuan hasi behar da, eta hortik hirira hedatu.

o

Azpi-ekintza: Bisitari gehien biltzen dituzten baserri-paisaien identifikazioa
egin, ondoren sentikortzeko ekintzak burutu ahal izateko.

36. Eskualdera datozen bisitariek bertako balioez gozatzeaz gain, ekarpen bat egiteko
bideak aztertu.
o

Deskribapena: Bisitariek “hartzeaz” gain “emateko” bideak aztertzea bilatzen
du ekintzak. Hala ere, ez da uste baserri-paisaietara disfrutatzera doana
ekarpen bat egin beharko lukeen bakarra denik. Izan ere, hiriko turismoaren
baliabide diren elementuen mantentze lanak administrazioek ordaintzen
dituzte, eta bisitariek soilik museoetarako sarrerak eta horrelakoak
ordaintzen dituzte. Aldiz, baserri-paisaien mantenua pribatuen esku geratzen
da soilik, eta bisitariak gutxi izanik, tasa bat kobratuz gero, kopuru hori
murriztuko dela uste da. Gainera, landa-eremuak ez ditu hiriaren
erosotasunak eta zerbitzuak, eta horregatik uste da landa-eremura doan
bisitariari tasa bat kobratu beharrean, justu kontrakoa egin behar dela,
zaindu, etortzen jarrai daitezen. Duda asko sortzen dituen gaia da, kontrako
jarrerak sor ditzakeelako eta lortu nahi diren emaitzen kontrakoak ekar
ditzakeelako. Agian etorkizunera begira egokia izan daiteke, gizartean
kontzientziazio maila handia lortzen denean, baina aurretik lan asko egin
behar da sektorea bera balioan jartzen. Beraz, ez litzateke segituan martxan
jartzeko ekintza.

o

Azpi-ekintza: Landa-eremuak urtean zehar jasotzen duen bisitari kopurua
neurtu eta erakunde publikoek baserritarrei horren araberako ekarpen
ekonomikoa egin.

Deskribapena: Biomasaren erabilera bultzatu beharko litzateke, eskualdean
dagoen basoen hedapen handia ikusita oso aproposa izan daitekeelako.

33. Auzo-lokalik edo -elkarterik ez dagoen landa-auzoak identifikatu, eta horrelako bat
sor dadin sustatu, landa-bizitza suspertzeko tresna gisa.
o

Deskribapena: Azpeitiko saioan esan da kasu batzuetan, auzo-lokala egon
arren, bere egoera dela eta, ez dela erabiltzen. Horrelakoetan,
zaharberritzeko ekintzak burutzea beharrezko ikusten da. Zarauzko saioan
proposatu da elkarteak berreskuratzea ez ezik, auzo-alkatearen figura
berreskuratzea oso lagungarri izan daitekeela, garai batean izaten ziren
bezala.

34. Lurren jabeek etorkizunari begira zer asmo duten jakin eta lur horien erabilera
zein den ezagutu, paisaia nola alda daitekeen aurreikusi eta beharrezkoak ikusten
diren ekimenak burutzeko.
o

Deskribapena: URKOME Landa Garapen Elkarteak, inkesten bidez, eskualdeko
lurren azterketa burutu zuen, lurren azalera, ULU eta ustiategi kopurua
aintzat hartuz. Egitasmoaren helburua lur beharrak, eskariak zein bitartekari
lanak egiteko aukerak identifikatzea, eta bildutako informazioarekin datu
base bat osatzea izan zen. . Ekintza hau lur publiko eta pribatuen artean
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37. Baserri-paisaietara eta bertako ustiategietara bisita gidatuak antolatu eta jada
egiten direnak indartu.
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o

o

Deskribapena: Beste herrialde batzuetan oso barneratua dago tokikoa
balioan jartzeko joera, eta oso ohituak gaude beste herrialde batzuetako
landa-eremuak ezagutzera joatean nahiko “normalak” diren ustiategietara
bisita gidatuak egiten. Aldi berean, bisita hauek profesionalizatzea
beharrezkoa ikusten da, ordutegia, prezioa eta abar finkatuz, hots, trenaren
museoari bezalako trataera eta indarra emanez. Eskualdean, Beizaman
(Beizamako aterpetxeak antolatuta) eta Bergarako Ubera auzoan egiten dira
bisita mota hauek, normalean ikastetxe edo taldeak izanik bisitariak.
Beizamako kasuan, begirale bat izaten da gidari, eta baserritarra ere bertan
egoten da, bakoitzari dagokion soldata ordainduz. Bestetik, turismoari
lotutako ekimenak eskualdetik martxan jartzen direnean etekinaren
portzentaje handi bat egiturak mantentzeko erabiltzen da. Baserrietako bisita
gidatuen kasuan, oso garrantzitsu ikusten da ahalik eta bitartekari gutxien
bermatuko duen eredua aukeratzea, bisitak egiten diren lekutik kudeatuz.
Horrela, baserritarrak jasoko duen etekinaren portzentajea handituko da.
Azpi-ekintza: Bisita gidatuen sustapena egin udalen webguneen bitartez, beti
ere kontaktuko pertsona baserritarra bera edo herriko kide bat izanik.
Horrela, ateratako etekin ekonomikoan bitartekari gutxiago egongo da.
Ondoren, udaleko webgunea bestelako webguneekin lotu beharko litzateke.

o

Azpi-ekintza: Eskualdeko herrietan bisita gidatuak eskaintzeko prest egongo
liratekeen baserritarrak identifikatu, eta bisitak martxan jarri.

o

Azpi-ekintza: Bisita gidatuak eskaintzen dituzten baserrien informazioa
bilduko duten liburuxkak sortu eta zabaldu, paperezko euskarrian zein
internet bidez.

o

Azpi-ekintza: Bisita gidatuek sortzen duten etekin ekonomikoa nola banatzen
den aztertu. Hau da, etekin horretan zer erakunde eta pertsonak parte
hartzen duten eta zer portzentajetan banatzen duten aztertu beharra dago
ahalik eta bitartekari gutxien duen eredua aukeratu ahal izateko.

38. Landa-turismoa sustatzeko eskualdeko hainbat zerbitzu eta produktu bilduko
dituzten pack-ak sortu.
o

Deskribapena: Adibidez, ostatu-gau bat, turismo aktiboko ekintza bat eta
azoka bateko erosketetan deskontu-txartela bilduko dituen produktua.
Baserri-paisaiak turismorako baliabide bezala saltzen ikasteko asko dugu
oraindik, bide luzea dago egiteko.

39. Landa-eremuko turismoko eskaintzaren asoziazionismoa sustatu.
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o

Deskribapena: Ekimena ostatuetara ez ezik, jatetxeetara, aisialdiko
zerbitzuetara, salmenta zuzena egiten duten ekoizleetara eta abarretara
zabal liteke. Ideia ona da, baina interesa falta da martxan jartzeko, Zarauzko
saioan agerian utzi denez.

40. Baserri-eremuen sustapenerako ekimenak eta publizitate-kanpainak irudi
tradizional eta bukolikotik urrundu
o

Deskribapena: Adibidez, Suitzan burututako ekimenean egiten den bezala
(«Los pastores suizos se depilan de cara al verano», d. g.).

41. Itxitako harrobiak egokien ikusten diren erabileretarako berregokitu.
o

Deskribapena: Aisialdirako gune bezala, eskaladarako, edo arteetarako
eszenatoki gisa presta daitezke itxitako harrobiak. Bakoitzaren ezaugarrien
arabera erabaki beharko da erabilerarik egokiena zein izan daitekeen.

o

Azpi-ekintza: Arnagako harrobia eskalada praktikatzeko eta bere erabilera
historikoa transmititzeko egokitu (hala nola, Loiolako Santutegiarekin duen
lotura azalduz).

Ar a u d ia , l u r r a ld e a n t o l a m e n d u a e t a h ir ig i n t z a r i b u r u z k o e k i n t z a k
42. Gure proiektua borobildu eta egindako lanari jarraipena eman eskualdeko
Paisaiaren Karta eginez, Kataluniakoak eredu gisa hartuta (Observatorio del
Paisaje de Catalunya, 2013).
o

Deskribapena: Honelako tresna batean txerta litezke eskualdeko turismoestrategian eskuduntza duten eragileekin hitzarmenak, beraiek izango
direlako behatoki eta ibilbideen sarea sortuko dutenak. Zarauzko saioan
ekintza egoki ikusi da, baina garrantzitsuena benetako konpromisoa egotea
da, horrek bermatuko baitu ekintzak aurrera eramatea.

43. Lurralde zaintzaren esparruan egiten ari diren ekimenei eutsi (lur bankuak,
akordio puntualak...) eta horiek eskualde guztian hedatzea bultzatu.
o

Deskribapena: Adibidez, “Esplotaziorako ingurugiroko kontratuak” egin
daitezke, baserri mistoak edo denbora partzialean ekoizten
zein
hostozabalen basoak landatzen dutenak laguntza ekonomikoz laguntzeko
hartutako neurriak edo akordioak. Laguntza hauek ingurugiroan eta paisaian
duten eraginaren arabera izan daitezke.

o

Azpi-ekintza: Ezagutzera eman Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko
Jaurlaritzak lur funtsaren inguruan argitaratu dituzten Dekretuak (Gipuzkoako
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Foru Aldundia, 2013; Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantza Saila, 2012).

duela, baserriak zaharberritzeak duen kostua errazago hartu ahal izango
baita pertsona gehiagoren artean banatuta. Ekintza honen beharra ondoko
hauek agerian utzi dute: baserriaren ondoan etxe berriak eraikitzea,
merkeago baitzen etxe berri bat hutsetik eraikitzea aurrekoa berritzea baino;
baserriak erortzen joan dira edo ez dira jada borda bezala erabiltzen, landaeremuaren balioetako bat galtzen utziz. Gaur egun, baserri bakarretik soilik
etxebizitza pare bat sor daitezke, lurzoruaren legearen arabera, beraz, lege
hau aldatzea beharrezkoa ikusten da.

44. Hirigintzaren eta lurralde antolamenduaren ikuspegitik, eskualdearen
nortasunaren ezaugarri diren auzo-gune eta herrigune txikiak kontserbatzeko
neurriak garatu, besteak beste, araudiaren bidez.
o

Deskribapena: Ekintza honek landa-eremuko herri eta auzoei eustea du
helburu, ez haien itxura “fosilizatzea”. Hau da, baserri-paisaien oinarrizko
ezaugarri eta balioen kontserbazioa beharrezkoa den modernizazioarekin
uztartu behar da. Bestetik, oso garrantzitsu ikusten da eskualdeko landaeremuko gazteek bertan bizitzen geratzeko aukerak aztertzea.

o

Azpi-ekintza: Bailaretako zelaiak, artzaintzari lotutakoak, babestu.

o

Azpi-ekintza: Landa-auzoetan
eskuragarritasuna aztertu.

baserritar

gazteak

instalatzeko,

lur

o

Deskribapena: Herriak hazten doazen neurrian hiriaren ezaugarriak hartzen
doaz paisaiari dagokionean, eta hiri-paisaia horien ertzek maiz ez dira ondo
integratzen kontaktuan duten baserri-paisaiarekin. Baserri-paisaiekin
kontaktuan dauden hirien ertzak “leuntzeko” irizpideak proposatzea eta
adostea litzateke ekintzaren helburua.

o

Azpi-ekintza: Baserri-paisaiekin kontaktuan dauden hiri-paisaien ertzen
mantenuan eta kudeaketan baserri-paisaietako elementuak sartu. Adibidez,
hainbat tokitan hiri-ertzeko paisaien mantenuaz baserritarrak arduratzen
dira, edo ganadua erabiltzen da horretarako. Honelako ekintzek hiria eta
landa eremuaren arteko paisaiaren trantsizioa biguntzen lagun dezakete.

46. Landa-paisaietan espekulazioak izan dezakeen eraginaren gainean hausnartu, eta
beharrezkoa balitz, dagozkion neurriak proposatu.

49. Landa eremuan eraikin, instalazio edo azpiegitura berriak egitean haien integrazio
harmoniatsua bermatzeko aholku, irizpide eta beharrezkoa bada, arauak landu eta
ezarri.
o

Deskribapena: Antenak, azpiegiturak, instalazioak eta eraikinak (lehen
sektoreari lotuak nahiz bestelakoak) baserri-paisaiarekin bat egitea biltzen du
ekintzak, balioan jarri nahi diren lekuetan area berezia jarrita. Bestetik,
Zarauzko saioan agerian utzi da baserriek historikoki maldarekiko izan duten
kokapen egokia galdu egin dela, eta orain harri-lubeta gehiegi egiten dira,
baserri-paisaietan inpaktuak sortuz. Horren inguruko araudi komuna beharko
litzateke udalerri guztietan eraikinak paisaian modu harmoniatsuagoan koka
daitezen.

50. Landa eremuan egiten diren lorategietan espezie aproposak erabili.
o

Deskribapena: Baserri-paisaien ezaugarriak eta izaera mantentzeko
garrantzitsua da gune berdeek eta lorategiek hiriaren itxurarik ez hartzea.

o

Azpi-ekintza: Espezie egokiak aukeratzen direla bermatzeko beharrezkoak
diren tresnak sortu.

Azpi-ekintza: Landa eremuan bigarren etxebizitzak mugatzeko neurriei eutsi,
eta horietan sakondu.

47. Baserriak zaharberritzean hainbat etxebizitza eraikitzea errazten jarraitu, bertako
paisaien ezaugarriei eusteko baliabide delako.
o

Azpi-ekintza: Lurzoruaren legea aldatu, baserrietan orain artekoak baino
etxebizitza gehiago eraikitzea ahalbidetuz.

48. Landa eremuko ondare arkitektonikoari eutsi, hura babestuz, eta zaharberritzeak
egitea lagunduz.

45. Hiri-paisaien eta baserri-paisaien arteko mugen tratamendurako irizpideak
diseinatu eta adostu, eta beharrezkoa bada, horren inguruko araudia landu.

o

o

Deskribapena: Azpeitiko saioan esan da ekintza honek orain arte dauden
eraikuntzei erabilera ematea, eta horien mantenua bermatzen lagunduko
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8 . 3 . Sa io a o s p a t u o n d o r e n g o u r r a t s a k
Zazpi eskualdeetako saioak ospatu ondoren, eskualde guztietan proposatutako ekintzak
aztertu dira eta eskualde bakoitzeko ekintzen zerrenda o s a t u egin da bestelako
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eskualdeetan proposatutako ekintzekin, pentsatu delako agian beste eskualde batzuetan
proposatutako ekintzak interesgarriak izan daitezkeela. Horrela, eskualdeko saioan parte
hartutako pertsonei ekintzen zerrenda osatua bidali zaie, eta beste eskualdeetan
proposatutako e k i n t z a b e r r i a k kolore desberdin baten bidez markatu dira, erraz
identifikatuak izateko.
Ekintzen zerrenda hori o n - l i n e betetzeko moduko in k e s t a bat osatzeko erabili da
(inkesta bana eskualde bakoitzean). Inkesta horren bitartez saioetan parte hartu duten
pertsonek adierazi ahal izan dute ea b e s t e e s k u a ld e e t a n p r o p o s a t u t a k o
e k i n t z a k bere eskualdean aplikatzeko egokiak iruditzen zaizkien, eta ekintza guztien
artean lehentasunak finkatu dituzte. L e h e n t a s u n a k b i m a i la t a n finkatu dira: ekintzen
kategorien mailan lehendabizi, eta kategoria edo gai bakoitzaren barruko ekintzen artean
bigarrenik. Ondokoak dira ekintzak taldekatzeko erabili diren k a t e g o r i a k :


Baserri-paisaiez gozatu ahal izatera bideratutako ekintzak



Baserri-paisaien kalitatea hobetzeko ekintzak



Sentsibilizaziorako materialak prestatzeari buruzko ekintzak



Baserritarrak egiten duen lanarekiko sentiberatzeari eta partaidetzari lotutako
bestelako ekintzak



Lehen sektoreko produktuen kontsumoari buruzko ekintzak



Lehen sektoreari eta landa-eremuko herriei buruzko ekintzak



Aisialdiari eta turismoari lotutako ekintzak



Araudia, lurralde antolamendua eta hirigintzari buruzko ekintzak

Orokorrean, ekintzen gai zabal horiek guztiek l e h e n t a s u n n a h ik o a l t u a dutela adierazi
dute Urola Kostan inkesta erantzun duten 6 pertsonek. Baserri-paisaiez gozatzeari buruzko
ekintzei eman zaie g a r r a n t z i g u t x i e n , eta kontsumoari buruzko ekintzei g a r r a n t z i
g e h i e n . Beste eskualdeetan proposatutako ekintza berri asko apropos ikusi dira, eta
kategoria bakoitzaren barruan ekintzen artean lehentasunak adierazi dira, ekintzen fitxak
idazteko orduan gogoan izan direnak. Inkestaren emaitza zehatzak eta ekintzen fitxak
eranskinen dokumentuan kontsulta daitezke.

8 . 4 . Ad o s t u t a k o e k i n t z e n z e r r e n d a
Proiektuaren fase honetako lanak burututakoan ondoko ekintzen zerrenda osatu da:
B a s e r r i - p a is a ie n k a l i t a t e a h o b e t z e k o e k i n t z a k
gozatu ahal izatera bideratutako ekintzak

eta

b a s e r r i - p a is a ie z

1. Eskualde mailan herri-bideetan oinarrituta baserri-paisaiez gozatzeko bereziki aproposak
diren ibilbideak eta behatokiak identifikatu, haien egoera aztertu, eta horiek balioan
jartzeko jarduerak burutu.
2. Ibai ertzetan dauden ibilbideak hobetu edo sortu aisialdi eta hezkuntzarako.
3. Landa-ondare eraikia berreskuratu eskualdeko nortasun kulturala mantentzeko
helburuarekin.
4. Baserri-paisaiei lotutako ondare ez-materiala berreskuratu eta balioan jarri.
5. Aisialdirako erabiltzen diren motordun ibilgailuen erabilera antolatu eta arautu.
6. Gipuzkoako Foru Aldundiaren lursailetako baso-landaketetan koniferoak bertako
basoekin ordezkatu.
7. Eskualdean hildako pertsonen errautsak bota eta horiei omenaldiak egitean sortzen diren
arazoak prebenitzeko neurriak hartu.
8. Hesi biziak berreskuratu, eta lubakiak dauden lekuetan horiek balioan jarri.
9. Eskualde mailan baserri-paisaien balioen inbentario bat egin, indarrak non kokatu jakin
ahal izateko.
10. Unibertsitateekin harremana sendotu, baserri-paisaien aldeko izango diren ekimenak
sustatzeko.
11. Eskualdeko oinezko bide berdeen sarea diseinatu eta zabaldu.
12. Flora exotiko inbaditzailearen hedapena mugatzeko neurriak hartu.
13. Pinudien eta eukalipto-landaketen hedapena mugatzeko neurri egokiak landu, landapaisaien balioen kontserbazioarekin bateragarriak izatea lortzeko.
Se n t s ib i l iz a z i o r a k o m a t e r i a la k p r e s t a t z e a r i b u r u z k o e k i n t z a k
14. Eskualdeari buruzko informazio turistikoan (webguneak, liburuxkak...) proiektuan
identifikatutako landa-paisaien balioak islatzen direla bermatu, horretarako beharrezkoak
diren azterketa eta aldaketak eginez.
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15. Eskualdeko baserri-paisaien balioak oinarri bezala hartuta haurrei zuzendutako ipuinak
eta kondairak berreskuratu edo asmatu.

28. Baserri-paisaiekiko eta inguruarekiko norbanakoarena nahiz kolektiboa den ardura
bultzatzea, baita auzolana ere, eta auzolanerako formula berriak bilatu.

16. ARGIAren “Euskal Herrian Ihesi” webgunean agertzen den eskualdeari buruzko
informazioa osatu eta proiektuan identifikatutako balio nagusiak islatzen direla ziurtatu.

29Denbora bankuak, mikro-mezenasgoa eta hirietan gehienbat sortzen ari diren beste
hainbat ekimen eta tresna (asko laugarren sektorea deritzonari lotuak) proiektuaren
helburuen mesedetarako nola erabil ote daitezkeen hausnartu.

17. Eskualdeko telebistak landa-eremuari buruzko erreportajeak baditu bere web orrian
ikusgai, horiek baliabide gisa erabili eskualdeko paisaiak zabaltzeko eta bertara bisitariak
erakartzeko eta bestelako web orrietatik horietara estekak sortuz.
18. Udal bakoitzaren esku utzi proiektuan baserri-paisaien balioen inguruan sortutako
ezagutza udalerriko ibilaldi markatuetan txertatzeko ardura.
19. Baserri-paisaietako zuhaitz eta zuhaixken liburua zabaldu eskualdean.

B a s e r r i t a r r a k e g i t e n d u e n l a n a r e k i k o s e n t ib e r a t z e a r i e t a p a r t a i d e t z a r i
lotutako bestelako ekintzak
20. Lehen sektoreak sortu eta mantentzen dituen baserri-paisaiek gizarteari ematen
dizkioten onuren eta gizartearen ohiturek baserri-pasaietan duten eraginaren inguruan
gizartea sentiberatzeko materialak eta ekintzak prestatu.
21. Herritarrei zuzendutako landa-paisaien ikus-entzunezko baliabideen inguruko lehiaketak
eta ekimenak proposatu, sentikortzeko ekintza gisa.
22. Arteaz baserri-paisaietan gozatzeko ekimenak antolatu.
23. Eskualdeko artisten artean baserri-paisaiekin lotura berezia dutenen lanak paisaian
txertatu.
24. Eskualdeko herri edo hiri nagusietako Aste Berdearen ekimenen artean, landa eremuan
burutuko diren hainbat jarduera txertatu (lehiaketak, ibilaldiak, erakusketak eta abar).
25. Paisaiari lotutako jardunaldi gastronomikoak antolatu, edo ospatzen diren ekimen
gastronomikoetan paisaiarekin erlazionatutako jarduerak txertatu, hala nola, jardunaldian
landuko diren produktuak ekoizten diren paisaian ezagutzea, ondoren prestatu eta
dastatzeko.
26. Eskualdeko nahiz eskualdetik kanpoko ikastetxeei zuzendutako jarduera didaktikoen
proposamena prestatu, landa-paisaiak ardatz gisa hartuta eskualdeko baserri-paisaiak
ezagutzera ematea helburu izango dutenak.
27. Eskualdeko eskoletan ikasleek baserri-paisaiei buruzko lanak egitea proposatu.
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30 Lurraren kultura sustatu, hirietan nekazaritzaren presentzia barneratuz
31 Nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaroak eskualdean zabaldu.
32 Ikastetxeen bisitak edo udalekuak antolatu landa-eremuan, bertako baserri-paisaiak
ezagutzera emateko.
Lehen sektoreko produktuen kontsumoari buruzko ekintzak
33 Baserriko produktuen kontsumoaren eta paisaiaren balioen kontserbazioaren inguruan
herritarrak (kaletarrak bereziki) sentikortzeko ekimenak zabaldu.
34 Eskualdeko lehen sektorearen ekoizpena bertan kontsumitua izan dadin sustatzeko
ekintzak bultzatu.
35 Eskualdean sortu diren kontsumo-taldeen jarraipena egin eta horiek dinamizatu.
L e h e n s e k t o r e a r i e t a la n d a - e r e m u k o h e r r i e i b u r u z k o e k i n t z a k
36. Baserritarrek sortzen dituzten baserri-paisaien zein produktuen balioetan sinis dezaten
sentiberatze ekintzak burutu.
37. Baserrien seinaleztapena burutu eta GPS sareetan haien kokapena zehaztu.
38. Urrategi auzoko harrizko petrila jaso.
39. Oineder paisaian integratuko dela bermatzeko ekintzak eta kontrol-jarduerak garatu.
40. Luizien inbentarioak egin.
41. Landa eremuko dinamizazioari zuzendutako ekintzak mantendu.
42. Lurrari lotutako ustiapenak bereziki sustatu, bultzatu edo lagundu, haien
bideragarritasuna eta etorkizuna bermatzeko asmoz.
43. Ustiapenetako laboreetan bertakoak diren barietateak berreskuratzeko eta, baita
barietate horiei lotutako ezagutza hedatu (ez bakarrik laborantzari buruzkoa, baizik eta
transformazioari eta elikagaiak egiteari buruzkoa ere), kontserbatu eta zabaltzeko ere
ekimenak martxan jarri.
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44. IKTak lehen sektorearen alde egiteko erabiltzen jarraitu eta horretan sakondu (adibidez,
produktuen salmentarako).

59. Baserriak zaharberritzean hainbat etxebizitza eraikitzea errazten jarraitu, bertako
paisaien ezaugarriei eusteko baliabide delako.

45. Energia berriztagarrien erabilera bultzatu landa-eremuan.

60. Landa eremuko ondare arkitektonikoari eutsi, hura babestuz, eta zaharberritzeak egitea
lagunduz.

46. Auzo-lokalik edo -elkarterik ez dagoen landa-auzoak identifikatu, eta horrelako bat sor
dadin sustatu, landa-bizitza suspertzeko tresna gisa.
47. Lurren jabeek etorkizunari begira zer asmo duten jakin eta lur horien erabilera zein den
ezagutu, paisaia nola alda daitekeen aurreikusi eta beharrezkoak ikusten diren ekimenak
burutzeko.

61. Landa eremuan egiten diren lorategietan espezie aproposak erabili.
62. Jarduera ekonomikoak sustatzeko araudi eta laguntzek baserri-paisaietan zer nolako
eragina duten aztertu, eta ondorioen araberako neurriak hartu.

48. Baserrietako jarduerei eusteko ekintzak bultzatu.
49. Basogintzaren produktuak iraunkortasunari lotuta joan daitezela lortzeko moduak
aztertu.
Aisialdia eta turismoari lotutako ekintzak
50. Eskualdera datozen bisitariek bertako balioez gozatzeaz gain, ekarpen bat egiteko bideak
aztertu.
51. Baserri-paisaietara eta bertako ustiategietara bisita gidatuak antolatu eta jada egiten
direnak indartu.
52. Landa-eremuko turismoko eskaintzaren asoziazionismoa sustatu.
53. Itxitako harrobiak egokien ikusten diren erabileretarako berregokitu.
A r a u d i a , l u r r a l d e a n t o l a m e n d u a e t a h i r ig i n t z a r i b u r u z k o e k i n t z a k
54. Gure proiektua borobildu eta egindako lanari jarraipena eman eskualdeko Paisaiaren
Karta eginez.
55. Lurralde zaintzaren esparruan egiten ari diren ekimenei eutsi (lur bankuak, akordio
puntualak...) eta horiek eskualde guztian hedatzea bultzatu.
56. Hirigintzaren eta lurralde antolamenduaren ikuspegitik, eskualdearen nortasunaren
ezaugarri diren auzo-gune eta herrigune txikiak kontserbatzeko neurriak garatu, besteak
beste, araudiaren bidez.
57. Hiri-paisaien eta baserri-paisaien arteko mugen tratamendurako irizpideak diseinatu eta
adostu, eta beharrezkoa bada, horren inguruko araudia landu.
58. Landa-paisaietan espekulazioak izan dezakeen eraginaren gainean hausnartu, eta
beharrezkoa balitz, dagozkion neurriak proposatu.
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9 . PR O IE K T UA R E N O N D O R I O O R O K O R R A K
9.1. Eskualdeetan identifikatutako ekintza komunak
Proiektuan b e d e r a t z i L a n d a G a r a p e n E l k a r t e k parte hartu dute, dokumentuaren
hasieran azaldu den moduan. Parte hartu duten bederatzi eskualdeetako z a z p it a n
ekintzak lantzeko partaidetza saio irekiak antolatu direnez, interesgarria da eskualde
guztietan e r r e p i k a t z e n diren ekintzak identifikatzea, elkarlanean burutzeko oso
aproposak izan daitezkeelako. Horregatik, zazpi eskualdeetan behin betiko ekintzen
zerrendak osatu ondoren aztertu egin dira s i n e r g ia k aprobetxatuz aurrera eraman
daitezkeen ekintzen bila.
Indarrak batuz batera burutzeko ekintza apropos gisa identifikatu diren ekintzak ondoko
taulan bildu dira. Bertan argitzen da ekintzetako bakoitza z e i n e s k u a l d e t a n proposatu
den, baita eskualde bakoitzean ekintza horrek e k in t z a p la n e a n jaso duen z e n b a k i a
ere, aurkitzen erraza izan dadin (ekintza izan beharrean azpi-ekintza bat den kasuan, * batez
adierazi da ekintzaren zenbakiaren ondoan).
Taularen azken bi zutabeetan ekintzari eman zaion le h e n t a s u n a (ikus eranskineko
ekintzen fitxetan lehentasunaren kalkuluari buruzko argibideak) eta e s k u a l d e z g a in d i k o
ekintzak izatera iris litezkeenak (hainbat eskualde hartu nahiz EAE mailakoak izan
litezkeenak) adierazten dira, hurrenez hurren. Eskualdez gaindiko ekintzei dagokienez,
argitu beharra dago ekintza horiek ez direla nahitaez eskualdez gaindiko mailan gauzatu
beharrekoak, baizik eta horretarako potentzialtasuna dutela identifikatu dela.

Landa-eremu atlantikoen paisaia-balioak: oraina eta geroa. Eskualdeko txostena. Urola Kosta
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Lehentasuna1

Urola Kosta

Tolosaldea

Lea Artibai

Goierri

Durangaldea

Debagoiena

Debabarrena
Aisialdia eta turismoa
Eskualdean ekoizten diren baserriko produktuak ezagutzera emateko jarduerak proposatu, hala nola,
baserri-paisaietara eta bertako ustiategietara bisita gidatuak antolatu eta jada egiten direnak indartu.
Baserri-paisaiak osatzen dituzten elementuak errespetuz tratatzeari buruz sentiberatzeko ekintzak
burutu.
Herritarrek beren herriko paisaia eta ibilbideak ezagutzeko ekintzak antolatu.
Informazio turistikoan (webguneak, liburuxkak...) proiektuan identifikatutako landa-paisaien balioak
islatzen direla bermatu, horretarako beharrezkoak diren materialak sortuz, azterketak eta aldaketak
eginez.
Paisaiari lotutako jardunaldi gastronomikoak antolatu, edo ospatzen diren ekimen gastronomikoetan
paisaiarekin erlazionatutako jarduerak txertatu.
Baserri-paisaiez gozatzeko aproposenak diren paisaia-ibilbideak edo oinezko bide berdeen sarea
osatzeko ibilbide aproposak bilatu, eta horietatik bista panoramikoak oztopa ez daitezen neurriak hartu.
Bide publikoen inbentarioak egin eta horiek erregistratu.
Itxitako harrobiak aisialdirako gune gisa berregokitu.
Udal bakoitzaren esku utzi proiektuan baserri-paisaien balioen inguruan sortutako ezagutza udalerriko
ibilaldi seinaleztatuetan txertatzeko ardura.
Baserri-paisaietan arteaz gozatzeko ekimenak antolatu, eta baserri-paisaiekin lotura berezia duten
artisten lanei buruzko informazioa edo artelanak paisaian txertatu.
ARGIAren “Euskal Herrian Ihesi” webgunean agertzen den eskualdeari buruzko informazioa osatu eta
proiektuan identifikatutako balio nagusiak islatzen direla ziurtatu.
Eskualdeko telebistak landa-eremuari buruzko erreportajeak baditu bere web orrian ikusgai, horiek
baliabide gisa erabili eskualdeko paisaiak zabaltzeko eta bertara bisitariak erakartzeko eta bestelako web
orrietatik horietara estekak sortuz.
Landa-eremuko turismoko eskaintzaren asoziazionismoa sustatu.
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Debabarrena
Eskualdera datozen bisitariek bertako balioez gozatzeaz gain, ekarpen ekonomikoa egiteko bideak
aztertu.

Bestelako jarduera eta erabilerekin uztartzea
Mendi-ibilbideen sare zabalean ibilgailuek (auto, moto, bizikleta) sortzen duten presioa aztertu, eta
beharrezkoa bada erabilerak mugatzeko neurriak hartu.
Eskualdean hildako pertsonen errautsak bota eta horiei omenaldiak egitean sortzen diren arazoak
prebenitzeko neurriak hartu.
Gizartearen sentiberatzea
Landa-paisaien inguruko gogoeta bultzatuko duen argitalpena prestatu, garai bateko eta egungo landapaisaien argazkiak oinarri gisa erabiliz.
Landa eremuko balioak zabaltzeko sakelako telefonorako aplikazio bat sortu.
Ikastetxeen jarduera didaktikoak, bisitak edo udalekuak antolatu landa-eremuan, bertako baserripaisaiak ezagutzera emateko.
Baserri-paisaien balioak oinarri bezala hartuta haurrei zuzendutako ipuinak eta kondairak berreskuratu
edo asmatu.
Herritarrei zuzendutako landa-paisaien ikus-entzunezko baliabideen inguruko lehiaketak eta ekimenak
proposatu, sentikortzeko ekintza gisa.
Eskualdeko herri edo hiri nagusiko Aste Berdean landa eremuan garatuko diren hainbat jarduera txertatu
(lehiaketak, ibilaldiak, erakusketak, eta abar).
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Landa-eremuko bizi-baldintzak eta kohesioa
Auzolan tradizionala suspertu eta auzolanerako formula berriak bilatu, hala nola, denbora bankuak,
mikro-mezenasgoa eta hirietan gehienbat sortzen ari diren beste hainbat ekimen.
Energia berriztagarrien erabilera bultzatu landa-eremuan.
Auzo-lokalik edo -elkarterik ez dagoen landa-auzoetan horrelako bat sor dadin sustatu, landa-bizitza
suspertzeko tresna gisa.
Baserrien seinaleztapena burutu eta GPS sareetan haien kokapena zehaztu.
Luizien inbentarioak egin.
Lehen sektoreko produktuen kontsumoa
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Baserri-paisaiek gizarteari ematen dizkioten onuren eta gizartearen ohiturek baserri-pasaietan duten
eraginaren inguruan gizartea sentiberatzeko materialak eta ekintzak prestatu, bereziki baserriko
produktuen kontsumoa eta baserri-paisaien kontserbazioa lotuz.
Eskualdeko lehen sektorearen ekoizpena bertan kontsumitua izan dadin sustatzeko ekintzak bultzatu,
bereziki ikastetxeetako jangeletan eskualdeko baserri-produktuak erabiltzea bultzatuz, eskualdeko
produktuen kontsumoa sarituko duten sistemak sortuz, eta baserri-produktuen ekoizpena, eraldaketa
eta salmenta sustatuz.
Eskualdean sortu diren kontsumo-taldeen jarraipena egin eta horiek dinamizatu.
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Lehen sektorearen sustapena eta baserri-paisaien hobekuntza
Pinudien eta eukalipto-landaketen hedapena mugatzeko neurri egokiak landu, landa-paisaien balioen
kontserbazioarekin bateragarriak izatea lortzeko.
Lurrari lotutako ustiapenak bereziki sustatu, bultzatu edo lagundu, haien bideragarritasuna eta
etorkizuna bermatzeko asmoz.
Tokiko barietateak berreskuratzeko eta horiei lotutako ezagutza hedatzeko eta kontserbatzeko ekimenak
martxan jarri.
Baserrietako lurrei eusteko ekintzak bultzatu.
Lurren jabeek etorkizunari begira zer asmo duten jakin eta lur horien erabilera zein den ezagutu, paisaia
nola alda daitekeen aurreikusi eta beharrezkoak ikusten diren ekimenak burutzeko.
Basogintzaren produktuak iraunkortasunari lotuta joan daitezela lortzeko moduak aztertu.
IKTak lehen sektorearen alde egiteko erabiltzen jarraitu eta horretan sakondu.
Baserritarrak bere produktuetan eta eskaintzen dituen zerbitzuetan sinets dezan eta horietatik etekina
atera dezan ekintzak burutu.
Baratze ekologikoak sustatu nekazaritzan aritu nahi dutenei zuzenduta, eta nekazaritza ekologikoari
buruzko ikastaroak antolatu, lehen sektorearekiko sentiberatze tresna gisa.
Hesi biziak berreskuratu, eta lubakiak dauden lekuetan horiek balioan jarri.
Flora exotiko inbaditzailearen hedapena mugatzeko neurriak hartu.
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Araudia, hirigintza, antolamendua
Eskualdeko Paisaiaren Karta egin, Kataluniakoak eredu gisa hartuta, baserri-paisaien balioen inbentarioa
barne izango duena.
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Lurraren kultura sustatu, hirietan nekazaritzaren presentzia barneratuz.
Lurralde zaintzaren esparruan egiten ari diren ekimenei eutsi (lur bankuak, akordio puntualak...) eta
horiek eskualde guztian hedatzea bultzatu.
Hirigintzaren eta lurralde antolamenduaren ikuspegitik, eskualdearen nortasunaren ezaugarri diren
auzo-gune eta herri-gune txikiak kontserbatzeko neurriak garatu, besteak beste, araudiaren bidez.
Landa eremuan eraikin, instalazio eta azpiegitura berriak egitean haien integrazio harmoniatsua
bermatzeko aholku, irizpide eta beharrezkoa bada, arauak landu eta ezarri.
Landa-paisaietan espekulazioak izan dezakeen eraginaren gainean gogoeta egin, eta beharrezkoa balitz,
dagozkion neurriak proposatu.
GOIMENek argitaratutako baserri-paisaietako zuhaitz eta zuhaixken liburua zabaldu eskualdean.
Unibertsitateekin harremana sendotu, baserri-paisaien aldeko izango diren ekimenak sustatzeko.
Landa lurrak babestu, batez ere bailaretakoak.
Azpiegiturak paisaian integratzearen inguruko gaiak erregulatuko dituen araudia landu.
Jarduera ekonomikoak sustatzeko araudi eta laguntzek baserri-paisaietan zer nolako eragina duten
aztertu, eta ondorioen araberako neurriak hartu.
Hiri-paisaien eta baserri-paisaien arteko mugen tratamendurako irizpideak diseinatu eta adostu, eta
beharrezkoa bada, horren inguruko araudia landu.
Landa eremuan egiten diren lorategietan espezie aproposak erabili.
Baserriak zaharberritzean hainbat etxebizitza eraikitzea errazten jarraitu, bertako paisaien ezaugarriei
eusteko baliabide delako.
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Kultur ondarea
Baserri-paisaiei lotutako ondare ez-materiala berreskuratu eta balioan jarri.
Ondare eraikiari buruzko informazioa bildu, egoera barne, ikuspegi orokorra izateko, eta berau
kontserbatzeko neurriak hartu.
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Ondare artistikoa, arkitektonikoa, etnografikoa eta kulturala. Honen barnean daude
euskara, ohiturak, toponimia, mitologia, eta paisaian ikus daitezkeen hainbat elementu
(saroiak, karobiak, mugarriak, baselizak, baso mugarratuak, eta abar).



Euskal kulturaren iturri eta gordailu.

9.2. Baserri-paisaietan aurkitu diren balio orokorrak
Eskualde guztietan ospatutako saioetan eta bildutako fitxetan oinarrituz, baserri-paisaia
atlantikoetan aurkitu diren p a i s a i a - b a l i o n a g u s ia k ondokoak direla esan daiteke:
Lehenengo sektoreari lotutakoak

B e s t e la k o b a l i o o r o k o r r a k


Landa-lurra gure etorkizuna da.



Paisaiaren kontrasteak: zelai eta basoen artean, landa-eremua eta hiriaren artean, eta
abar.



Urtaroen aldaketa nabarmenak.



Artifizialtasun maila txikia (salbuespenekin).



Azpiegitura gutxi, haien inpaktu urria (salbuespenak daude, eta eskualde batzuetan
berriki eraikitako azpiegituren inpaktua izugarria da).

Naturarekin orekan dagoen sistema, baliabide naturalen erabilera iraunkorra.



Naturako elementuekin kontaktua ahalbidetzea.



Galzorian dagoen bizimodua.



Uraren presentzia.



Baserria, eta bere lurrekin batera sortzen duen landa-espazioaren antolaketa
tradizionala.



Lainoaren presentzia.



Mendiekiko gertutasuna.



Lurrarekin lotura.



Erliebeak eta urak sortutako izaera.



Osasunarentzat onuragarriak diren produktuak ekoiztea.



Mendi tontorrak eta haietatik ikusten diren bista panoramikoak.



Kobazuloak.



Ibilbideen kopuru handia.



Turismorako baliabide izatea.



Artearentzat inspirazio-iturri izatea.



Kontsumo taldeen eta autokontsumoaren areagotzea, landa-eremua eta hiriaren
arteko gertutasuna errazten duena.



Sorrarazten dituen sentsazio eta sentimenduak: usain eta soinu atseginak, lasaitasuna,
isiltasuna, bakardadea, naturaren erritmo mantsoa baina etengabea, naturaren
handitasuna, bakea, haurtzaroko oroitzapenak, indarberritzea, estresa gutxitzea, eta
abar.



Baserritarraren lana, inguruak txukun mantentze dituena.



Baserritarraren lur-mina, lanerako duen prestutasuna.



Larre zabalak, alfonbra berde baten modukoak.



Basoak, landaredia, kolore eta ehunduren aniztasuna sortzen duena.



Zuhaitza, baliabide iturri eta kulturaren osagai dena.



Abereak, bereziki larrekoak.



Landa-eremuko biztanleei lotutakoak


Auzolana.



Herritarren arteko harreman estua.



Biztanleriaren dinamismoa.



Biztanleriaren elkartasuna eta ingurunearekiko lotura.



Baserriko bizimodua alde batera utzi baina baserria mantendu dutenen artean,
etxearen inguruak txukun mantentzeko ohitura.



Nortasun propioa.



Herri txikien kopuru handia.



Eraikitze-eredu tradizionala.

Landa-eremu atlantikoen paisaia-balioak: oraina eta geroa. Eskualdeko txostena. Urola Kosta

50



Euskal paisaiak zeharkatzen dituzten ib i lb i d e e n artean b a s e r r i - p a i s a ie z
g o z a t z e k o a p r o p o s e n a k direnetan arreta berezia jarri, horiek i d e n t if ik a t u z
eta b a l io a n j a r r iz , eta ibilbide horiek diseinatzea ahalbidetzen duen bide-sarea
m a n t e n t z e n la g u n d u , lan hori pribatuen esku soilik egon ez dadin.



Baserri-paisaien ezagutza, horiekiko errespetua eta jakin-mina, eta berauen balioez
jabetzea b iz i t z a o s o a n z e h a r r e k o ik a s k u n t z a r a k o ekimenetan eta
h e z k u n t z a n txertatu, haurtzarotik hasita lurraldearen eta gizartearen zati hain
garrantzitsua den landa-eremua aintzat hartua izan dadin.



Gizartearen ohiturek baserri-paisaietan dituzten e r a g i n a k a g e r ia n u t z i . Bereziki,
baserriko
produktuen
kontsumoaren
eta
paisaiaren
b a li o e n
k o n t s e r b a z i o a r e n inguruan gizartea s e n t ik o r t z e k o ekimenak hedatu behar
dira.



Baserri-paisaiak bizirik mantentzeko parte hartu behar duten eragile guztien
e lk a r l a n a eta e r a n t z u n k i d e t a s u n a sustatu, bai aspaldian landa-eremuan existitu
diren formulen bidez, hala nola, auzolana, baita bide berrien bitartez ere. Bereziki
garrantzitsu jotzen da hiria landa-eremuaren etorkizunean zuzenean inplikatzea,
berezitako sistemak izango balira bezala jokatu gabe.



Lehen sektorearen ekoizpena t o k ia n k o n t s u m it u a izan dadin sustatzeko ekintzak
bultzatu. Zentzu honetan, proiektua burutu den eskualde guzietan proposatu dira
eskoletako jantokietan t o k i k o b a s e r r ik o p r o d u k t u a k e r a b i l ia k izan daitezela,
hori ikusten baita eskualde bakoitzeko lehen sektoreko ekoizleen etorkizuna bermatuz
haurrei kalitate goreneko jakiak emateko bidea, bestetik, egungoa baino askoz ere
jasangarriagoa izango den eredu baten alde eginez.



Landa-eremuan ematen diren j a r d u e r a e z b e r d i n a k (bereziki aisialdiari lotutakoak)
lehen sektoreko jarduerekin b a t e r a g a r r i a k izan daitezen neurri egokiak ezarri,
baserri-paisaien kontserbazioan lehen sektoreak betetzen duen paper garrantzitsua
gogoan izanda.



J a r d u e r a e k o n o m ik o a k sustatzeko ekimenek eta erabakiek baserri-paisaietan zer
nolako e r a g in a duten aztertu, eta ondorioen araberako n e u r r i a k hartu.



T u r is m o a r e n s u s t a p e n e r a k o sortzen diren material eta baliabideetan baserripaisaiei behar bezalako p is u a eman eta gizarteak ematen dien b a li o a a i t o r t u .
Bestetik, baserri-paisaien balioez gozatzeko eta balio horiek urte askotan mantendu
ahal izateko, t u r is m o j a s a n g a r r ia r e n bidea hartu beharra dago, eta turismoak
la n d a - k o m u n i t a t e e t a n e r a g i n p o s i t i b o zuzena eta nabarmena izan dezala
lortu behar da.

9.3. Proiektutik eratorritako gomendioak
Egindako lanak borobiltzeko asmoz, eskualdeetan aurkitu diren paisaiaren balioetatik eta
proposatu diren ekintzetatik abiatuz, ekimenak sentiberatu nahi lituzkeen hiru eragileri
zuzendutako gomendioak azalduko ditugu ondoren.
ERAKUNDEEI ZUZENDUTAKO GOMENDIOAK
Baserri-paisaiei buruzko proiektu honetan identifikatu diren erronken eta proposatu diren
ekintzen inguruan erakundeek eman ditzaketen urrats nagusiak e k i n t z a k b u r u t z e a
ahalbidetzearekin lotuta daude. Horrekin batera, le h e n s e k t o r e a r e n a ld e k o a p u s t u
s e n d o a egitea eta gizarteak baserri-paisaietan ikusitako balioak kontuan izanda, la n d a e r e m u e t a n i n b e r t i t z e a lirateke erakundeek egin beharreko gai nagusiak. Azken
batean, proiektuaren ondorio nagusiaren arabera, baserri-paisaien balioak mantendu ahal
izateko bete behar den lehen baldintza lehen sektorea bera mantentzea da; baserritarrik
gabe ez baita baserri-paisaiarik izango.
Zehazki, erakundeei begira ondoko gomendio orokorrak egingo genituzke:



L a n d a - e r e m u k o d i n a m i z a z i o a r i zuzendutako ekimenei eutsi eta horiek indartu,
landa-garapena errealitate bihurtuz, lehen sektorearen b id e r a g a r r it a s u n a
hobetzen dutelako, eta landa-eremuko biztanleen b iz i - k a l it a t e a areagotzen
dutelako.



L u r r a r i l o t u t a k o u s t i a p e n a k bereziki sustatu, bultzatu eta lagundu, horiek
baitira baserri-paisaien balioak mantentzen gehien laguntzen dutenak.



Lehen sektorean jarduten diren pertsonek eta landa-eremuko lur jabeek
e t o r k i z u n a r i b e g i r a zer nolako a s m o a k dituzten ikertu, baserri-paisaiak horren
arabera nola aldatuko diren a u r r e i k u s i , eta beharrezkoak diren n e u r r ia k hartu.



Lehen sektoreak sortu eta mantentzen dituen baserri-paisaiek gizarteari ematen
dizkioten onuren gainean gizarte osoa s e n t ib e r a t z e k o e k i m e n a k gauzatu, eta lan
hori e r r e k o n o z i t u eta s a r i t u .



Lehen sektoreko eragileak b a s e r r i - p a i s a ie n eta haien p r o d u k t u e n b a l i o e n
inguruan s e n t i k o r t z e k o ekimenak burutu.
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T u r i s m o a r e n sustapenean b a r n e a l d e k o b a s e r r i - p a is a ie i ematen zaien
garrantzi eta pisua k o s t a l d e k o paisaiei eta h ir ie t a k o e i ematen zaienarekin
p a r e k a t u . Proiektu honek agerian utzi du barnealdeko baserri-paisaiek askotariko
balioak dituztela, baina barnealdea eta kostaldea hartzen duten eskualdeetan argi
geratu da turismoari zuzendutako materialek ia esklusiboki kostaldea hartzen dutela
aintzat.





Baserri-paisaien inguruan e s k u a l d e m a il a k o d ia g n o s t i k o p a r t e k a t u a k ,
a k o r d i o a k , k o n p r o m i s o a k eta e k i n t z a k adostea bultzatu. Zeregin honetan
bereziki aproposak izan daitezke l u r r a l d e a r e n z a i n t z a k o tresnak eta beste
lurralde batzuetan emaitza onak eman dituzten tresnak, hala nola, Kataluniako
Paisaiaren Kartak (Observatorio del Paisaje de Catalunya, 2013).

LEHEN SEKTOREKO ERAGILEEI ZUZENDUTAKO GOMENDIOAK

Landa-eremuan sortzen diren e r a b i le r a b e r r ie i j a r r a i p e n a egin, eta horiek
baserri-paisaien balioekin b a t e r a g a r r i egiteko moduak bilatu. Adibide gisa, proiektu
honetan hildako pertsonen errautsak bota eta horiei omenaldiak egiteko ohitura
hedatzen doala agerian geratu da, eta horren areagotzeak paisaian izan ditzakeen
ondorioak aztertu dira.

Lehen sektoreko eragileei jarraian azalduko diren gomendio orokorrak egingo genizkieke,
proiektu honen emaitzen harira. Gomendio hauetako batzuk aurretik TOLOMENDIk
sustatutako proiektu batetik eratorriak dira (Paisaia SL & 4ki Arkitektura, 2010).



Lurralde antolamenduaren eta hirigintzaren ikuspegitik, baserri-paisaien nortasunaren
ezaugarri diren a u z o g u n e eta h e r r i - g u n e txikiak k o n t s e r b a t z e k o n e u r r i a k
garatu, beti ere, horien itxura “fosiltzea” bilatu gabe. Bereziki garrantzitsua ikusten da
landa-eremuko g a z t e a k bertan bizitzen gera daitezen aukerak sortzea.

Bestetik, kontuan izan behar da gomendio hauetako batzuk martxan jartzeko beharrezkoa
izango dela lehen sektoreko eragileek g iz a r t e k o b e s t e la k o e r a g il e e n la g u n t z a
izatea; beraz, aholkuetako batzuk ustiapenaren jabeak berak zuzenean burutzeko
modukoak diren arren, beste batzuk udalerri edo eskualde mailan hartutako erabakien
ondorioz gauzatzekoak izango dira.



Hiri-paisaien eta baserri-paisaien arteko m u g e n tratamendurako ir iz p i d e a k
diseinatu, adostu eta aplikatu.





Baserri-paisaietan e r a i k i n , i n s t a l a z i o eta a z p ie g it u r a berriak egitean haien
p a i s a i a - i n t e g r a z i o h a r m o n i a t s u a bermatzeko aholku eta irizpideak garatu eta
aplikatu.



Landa-eremuko b i d e z a h a r r a k eta h e r r i - b i d e a k i n b e n t a r i a t u eta
e r r e g i s t r a t u , baserri-paisaiak zeharkatzeko eskubideak bermatuz eta, aldi berean,
bertan jarduten diren lehen sektoreko eragileen interesak landa-eremura aisialdiko
jarduerak burutzera doazen pertsonen interesekin u z t a r t u .

Lehen sektoreko eragileak parte diren gizarteak baserri-paisaietan hautematen dituen
balioak ezagututa, lehen sektoreak bere p r o d u k t u e t a z e r b it z u e i b a l io
e r a n t s i a g e h it u ahal izango die, gizarteak estimatzen dituen paisaiaren balio horiek
sortu eta mantentzen laguntzen duelako. P r o d u k t u a k e t a z e r b it z u a k
m e r k a t u r a t z e a n kontsumitzailearen begietan lotura hori nabarmendu behar da
horretarako. Hori eginez gero, gainera, gizartea lehen sektorearen garrantziaz
sentiberatzen lagunduko da.



Lehen sektoreko lanen ondorioz sortutako balioak zeintzuk diren jakinik, sektore
horretako eragileek haien j a r d u e r a o r ie n t a dezakete, baserriko produktu eta
zerbitzuen kontsumitzaileak diren pertsonek estimatzen dituzten balioak
kontserbatzen laguntzeko. Adibidez, baserritarraren jardueraren ikuspuntutik esfortzu
eta errendimendu berdina eskaintzen duten bi praktiken artean, baserri-paisaien
balioen alde egiten duena aukeratuko du, hori eginez bere jarduerari etekin hobea
ateratzeko aukera duelako. Landa-paisaietako balioak hobeto mantentzeko bere
jardueran sartu beharreko aldaketek esfortzua areagotzea edo errendimendua
gutxitzea suposatuko lioketela aurreikusten duenean, aldiz, oztopo hori mahai gainean
jarri ahal izango du, gizartearen konpromisoa eskatuz.



Baserri-paisaien balioei etekin zuzena atera ahal izango diote l u r r a r i l o t u t a k o
lehen sektoreko jarduerak burutzen dituztenek, horiek baitira EAEko baserri-paisaiak
sortzen eta mantentzen laguntzen dutenak. Orokorrean, bertako produktu guztiek



Baserri-paisaiak zeharkatzen dituzten bide eta pistetan m o t o r d u n ib i lg a il u e n
erabilera aztertu eta, beharrezkoa bada, erregulatu, ibilgailuak lanerako ibili behar
dituzten lehen sektoreko eragileei lehentasuna emanez. Beti ere, paisaia hauen
l a s a i t a s u n a eta isiltasunaren balioak kontserbatzea litzateke helburua, ibilgailuen
erabilera balio horiekin bateragarri den mailetan mantenduta.



Landa-eremuko o n d a r e e r a i k i a mantentzen lagundu, paisaia horien balioen
oinarrian baitago. Horrekin batera, o n d a r e e z - m a t e r ia l a r i (landa-eremuko
ohiturak, ahozko literatura, toponimia, eta abar luzea) pareko garrantzia eman beharko
litzaioke.
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plazaratu behar dute honen gaineko m e z u a r g ia : b e r t a k o p r o d u k t u a k
kontsumitzeak t o k i k o b a s e r r i - p a i s a i a k mantentzen laguntzen duen artean,
kanpokoak kontsumitzeak beste nonbaiteko paisaietan eragina izateaz gain, hemengo
paisaietan inpaktua sortzen duten hainbat elementu areagotzea dakar, hala nola,
produktu horiek hona ekartzeko beharrezkoak diren errepideak. Zer esanik ez, kanpoko
produktuak kontsumitzean bertakoak ekoizten dituzten ustiapenen errentagarritasuna
urritzen da eta, zeharka, bertako paisaien mantenua bera.


Produktuak m e r k a t u r a t z e k o orduan sortzen diren m a t e r ia le t a n (etiketak,
liburuxkak, web orriak, publizitatea, bildukiak, eta abar) produktuaren ekoizpena eta
aipatutako landa-paisaien balioen kontserbazioa lotu, ahal bada, ustiapenaren
inguruko paisaietako adibide zehatzekin.



Ustiapenean bertan s a l m e n t a z u z e n a egiten denean ere, ekoizpena eta landapaisaiaren balioen kontserbazioaren arteko lotura azpimarratu.



Ustiapenean salmenta zuzena egiten denean, horretaz gain bertako b a s e r r i p a i s a i e n b a l i o a k e z a g u t z e r a e m a t e k o e k im e n a k martxan jarri (bisita
gidatuak eskaintzea, salmentako puntuan balio horiek bilduko dituzten liburuxkak edo
posterrak saldu edo banatzea, eta abar).



Ustiapenean b i s i t a k jasotzen dituztenek paisaiaren balioak ezagutzera emateko
jarduerak egiten dituzten kasuetan, ahal den guztietan inguruko bestelako
ustiapenekin e l k a r l a n e a n aritzea eskaintza osatzeko eta ahalik eta mezu aberatsena
zabaltzeko, bai inguruan ekoizten diren produktuei buruz, baita inguruko paisaiaren
balioen inguruan ere.





Baserritarrak k o n t s u m o t a l d e e k i n egindako a k o r d i o a k eta autokontsumoan
aritzen direnei emandako a h o l k u l a r i t z a eta laguntza lehen sektorearekiko
sentiberatzearen mailan egiten den i n b e r t s io moduan ikusi, gizartea lehen
sektorearen garrantziaz jabetzen laguntzen dutelako. Horrelako talde eta eragileekin
izaten diren harremanetan paisaiaren balioen kontserbazioaren mezua azpimarratzea
komeni da.
Ustiapenetan a n t z i n a k o a k diren elementuak (jatorrizko baserria, txabolak, iturri eta
askak, harresiak, hesi-biziak, hesolak eta lursailen mugetako bestelako elementuak,
karobiak, eta abar) elementu b e r r i e k i n nahasten dira (biltegi modernoak, ukuilu
berriak, makineria, siloak, eta abar). Posible den guztietan, antzinako elementuak
mantentzeko ahalegina egingo da, paisaiaren balio historikoa neurri handi batean
sortzen dutenak direlako, eta landa-paisaien artifizialtasuna maila baxua mantentzen
laguntzen dutelako.

Landa-eremu atlantikoen paisaia-balioak: oraina eta geroa. Eskualdeko txostena. Urola Kosta



Baserri-paisaien e g it u r a berezia sortzen laguntzen duten elementuak errespetatu
(bideak, bidexkak, zuhaitzen lerroak, errekastoak eta haien landaredia, hesi biziak,
harresiak, eta abar), baserri-paisaien izaera eta nortasun berezia kontserbatzen
laguntzen dutelako. Gainera, ustiapenaren elementu modernoak integratzen laguntzen
dute.



U r t a r o e n a ld a k e t a k azpimarratzen dituzten la n d a r e espezieak mantendu eta
hedatu, posible den neurrian. Hau da, hostozabalak orokorrean sustatzea, eta
baserriaren inguruan udaberri edo udazken kolore deigarriak dituztenak faboratzea
(gereziondoa, astigarrak, eta abar).



L e h e n s e k t o r e k o j a r d u e r a k baserri-paisaietara a is ia ld i a z gozatzera
doazenekin b a t e r a g a r r i egiteko moduak bilatu, bereziki ustiapena zeharkatzen
duten bideak eta bidezidorrak bisitariari irekita mantentzeari begira. Paisaiaren bi
erabilera hauek bateragarri egiteko neurriak hartu beharko dira horretarako.



Ustiapenean u r a k paisaian duen presentzia mantendu (putzuak, iturriak, askak,
errekastoak, eta abar), bereziki bide eta bidezidorren inguruetan eta, horretarako
aukerak badaude, presentzia hori areagotzeko moduak bilatu.



Ustiapena zeharkatzen duten bideetatik egon daitezkeen b is t a p a n o r a m ik o a k
z a b a l ik mantendu, bereziki landarediak oztopatuko ez dituela ziurtatuz.



Ustiapeneko b i d e a k z a b a l d u behar badira, alboetan harresia edota heskaia
dutenen kasuan, teknikoki bideragarria bada behintzat, albo batekoak mantendu.



Ustiapenean jada existitzen diren h a r r i - lu b e t e t a n belarra edo landare igokariak
landatu, horien ikusgarritasuna baretzeko.



Ustiapenaren inguruak traste eta hondakinez g a r b i mantendu.



Desitxurosoak diren e r a n s k i n edota eraikin laguntzaile txikiak (txabolak eta
antzekoak), konpondu edo botatzea.



E r a ik i n l a g u n t z a i le berriak egitura eta material arinez eraiki, eta horien
funtzioarekin bat datorren itxura eman.



Ustiapeneko eraikinen inguruak material iragazgaitzaz z o la t z e a n landaredia tartean
eta ertzetan txertatu.



H e s k a i eta z u h a i t z is o l a t u a k landatzeko orduan, bertako espezieak erabili.



E r a ik i n b e r r ia k egiteko orduan, aurretik dagoen t o p o g r a f ia ahalik eta gehien
errespetatu, lurren mugimenduak ekidinez.
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Eranskin eta eraikin laguntzaileak m o d u p l a n if ik a t u a n eraiki, eta ahalik eta kopuru
txikienean, orokorrean.



Eskura dauden bitartekoak erabilita e r a k u n d e e i jakin arazi baserri-paisaien alde egin
dezaten nahi dela, gertuen dauden erakundeetatik hasita.



E r a i k i n n a g u s i a r e n a u r r e a l d e a r i dagokion duintasuna eman, are gehiago
ezaugarri arkitektoniko on bat badu (arkua, harrizko aldeak eta abar).





Ustiapeneko eraikin berriak aurretik daudenekiko t a r t e e g o k ie t a r a eraiki, hierarkia
mantentzeko.

Baserri-paisaietara g e r t u r a t u eta paisaia horietako balioez g o z a t u , ezagutza
zuzenaren eskutik etorriko baita paisaia horiek balioztatzea. Paisaiak ez ezik, bertako
b iz t a n le a k eta o h i t u r a k ere ezagutzeko ahaleginak egin, horiek sortu baitituzte
ikusgarri dauden paisaiak. Horretarako aukera aproposa dira b i s i t a g id a t u a k ,
adibidez.



Ustiapeneko eraikinen inguruan z o l a d u r a zaindu, horren akabera eta kalitatea
egokiak izan daitezen.





Ustiapeneko b i d e e t a n zoladura jarri edo berritzeko orduan e r t z e n a k a b e r a k
zaindu, bereziki hormigoizkoak badira.

Eskualdean ekoitzitako lehen sektoreko produktuak k o n t s u m it u , eta horien
kontsumoa sustatu. Bertako produktuan kontsumitzean tokiko baserri-paisaiak
mantentzen lagunduko da, besteak beste.





Landa eremuko a u z o e t a n , gutxi erabiltzen diren errepideetan b i d e a z a b a lt z e k o
beharra suertatzen denean, luzera osoan ez zabaldu, tarte jakinetan zabalguneak jarriz
baizik. Aldi berean, bertakoei lehentasuna emango zaie errepidea erabiltzeko orduan,
egoki ikusten bada.

Baserri-paisaietara bisitari moduan gerturatzean e r r e s p e t u a eta b e g ir u n e a izan.
Izan ere, ibilbide bakoitzaren albo bietako soro, zelai eta basoak bertan bizi den familia
baten etxearen ataria edo ezkaratza dira. Ondorioz, bertan ez genuke egin behar
edozein etxebizitzaren atarian egingo ez genukeen ezer.





Errepidetik ustiapenera doan l a n d a - b i d e a akabera finekoa egin, eta luzera egokikoa.



Ustiapeneko eraikinen inguruko bestelako e le m e n t u g e h ig a r r ia k bereziki zaindu.



Baserriaren bueltan eta lursailen i t x i t u r e t a n konifero exotikoen espezie bakarra
erabiltzen dituzten heskaiak baztertu, bertako espezie anitzetakoak hobetsiz.



Eraikinetan eta bestelako eraikuntzetan, e s t i l o a r i dagokionez gaurkotasuna eta
abstrakzioa hobetsi.

Baserri-paisaietako bide eta lursail batzuk publikoak dira, eta beste batzuk pribatuak,
aldiz. Mendia kartelez betetzeak zentzurik ez duenez, maiz zaila da bisitariarentzat
publikoa eta pribatuaren arteko muga non dagoen bereiztea. Horregatik, g u z t io n
a r t e a n z a i n d u b e h a r r e k o t o k ia n gaudela gogoan izango da, bidean topatutako
guztia zegoen moduan utziz. Inolako jarduerarik antolatu baino lehen, noski,
bururatutako tokiaren jabetzaren eta bertako erabileren araudiaren inguruan
informazioa lortuko da, udaletxera joz.



Baserri-paisaien b a l i o n a b a r m e n e t a k o b a t bertako b a k e a k , is i lt a s u n a k eta
la s a i t a s u n a k sortzen dute. Bisitari bezala paisaia horiek zeharkatzean gogoan izan
behar da ez garela bertara gerturatzen garen bakarrak, eta bisitari guztien eragina
batuta ere emaitza baketsua izan dadin lagundu behar dela. Bestetik, kontuan izan
behar da ibilbidearen ondoan dagoen baserriaren paretik agian behin bakarrik igaroko
garela gu, baina bertan bizi den familiak segurutik dozenaka pertsona ikusiko dituela
bertatik igarotzen egunero, eta familia horrek ere egun atsegin eta baketsua igaro
dezan lagundu behar du norberak.



Baserri-paisaien balioak mantentzeko eta berreskuratzeko martxan jarritako
e k i m e n e t a n zuzenean p a r t e h a r t u , horretarako irekiko diren bideak baliatuz.
Zuzeneko partaidetzak sortuko du ik a s k u n t z a eta ezagutzarik e s a n g u r a t s u e n a .
Bestetik, norberaren eskuekin eraikitakoak emandako pozaren parekorik ez dago.



Eranskinak eraikitzean k o n p o s i z i o a zaindu.

GIZARTEARI OROKORREAN ZUZENDUTAKO GOMENDIOAK
Gizartearen esku dauden aldeen artean, lehendabizikoa bere i n d a r r a z j a b e t z e a
litzateke. Izan ere, gizarteak badu erakundeen gain eragiteko ahalmena, baita lehen
sektorearen etorkizunean eragiteko aukera ere. Jabekuntza horren ondoren letorke
sinesten den horrekin bat datozen e r a b a k i a k hartzea, bereziki k o n t s u m it z a i le gisa.
Ondorioz, jarraian adierazten diren gomendio orokorrak luzatzen zaizkio gizarteari:


Baserri-paisaien proiektu honetatik eratorritako ondorio eta gomendioekiko
a t x i k i m e n d u a plazaratu, horretarako jarriko diren bideak erabiliz.
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