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AURKEZPENA
Antzina Oria ibaia zen auzo eta herri arteko banaketa egiten zuena edo mugalerroa. Bi aldeetako
biztanleek elkarren arteko harreman edo tratu gutxi izan ohi zuten, zaila edota korapilatsua
suertatzen baitzen ur emari handiko ibai bat zeharkatzea. Garai bateko bide zaharrak ere goietatik
zihoazen ibaia zeharkatu behar ez izateko.
Oria ibaia Usurbilgo identitate kulturala eta naturalaren parte da, bere azpiegiturak eta garapen
ekonomikoa sustatuz eta udalerriari balio handiko paisaia naturala eta dinamikoa emanez. Azken
hamarkadetan ibaia abandonatuta izan da eta honen ondorioak jaso izan ditu.
Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planak Paisaiaren Europako Hitzarmenak zehaztu zuen paisaiaren
ikuspen berria onartzen du zeinetan paisaia “lurraldearen edozein zati, biztanleriak hautematen
duen moduan, zeinaren izaera natura edota giza faktoreen ekintzaren eta elkarreraginaren emaitza
baita” moduan ulertzen da. Definizioa ingurumen eta kultura kezketan oinarritzen da, paisaiaren
polisemiari dagozkion desadostasunak gainditzeko beharra planteatzen duen motibazio sozial
batekin.
Paisaiarako Ekintza Planaren helburu nagusiena Oria ibaiaren paisaiak berreskuratu eta balioztatzea
Usurbilgo udalerrian izango da. Ekintza Plana hau sortzen da Oria ibaiak bere ibilgu osoan ekintza
integratzaile bat merezi duenarekin ustean, bere balio naturalak, kulturalak, paisaiakoak, baita
emozionalak eta identitatekoak ere babesteko.
Usurbilgo Udalerria bere hiri-planeamendua idazten ari da herritarrei parte hartze eginez
prozesuaren hasieratik. Herritarren parte hartze prozesuan jasotako iritzien artean agerian jarri izan
da Oria ibaia baloratzeko beharra udalerriaren ardatza bezala. Bistan dago Usurbilgo udalerriak
ibaiarekin harreman historikoa daukala eta gaur egun berari bizkarra emanez bizi dela.
Oria ibaia errekuperatzeko beharra sozialak bere ondare historiko eta kulturalean lan egitea eskatzen
du baita bere balio naturalistakoak, paisajistikoak eta ekosistemakoak hobetzea ere.
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0

AURREKARIAK

2015.eko uztailaren 22.an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2015eko
uztailaren 22ko Agindua, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, zeinen bidez ezartzen
baitira Paisaiarako Ekintza Planak prestatzeko oinarri arautzaileak eta Euskal Autonomia Erkidegoko
udalentzako diru-laguntzak emateko deialdia iragartzen.
Usurbilgo Udalak 2015eko irailean, aipatutako Aginduak agindutako epean, aurkezten du
Paisaiarako Ekintza Plan baten Proiektua Oria ibaiari Usurbilen buruzkoa, hurrengo izenburuarekin:
“ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN PROIEKTUA USURBILGO UDALERRIAN” ORIA
IBAIARUNTZ HURBILTZEN.
2015eko azaroaren 9an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2015eko urriaren
28ko EBAZPENA, Administrazio eta Lurralde Plangintzako sailburuordearena, Ingurumen eta
Lurralde Politikako sailburuaren 2015eko uztailaren 22ko Aginduan aurrez ikusitako laguntzen
emakida ebatzi eta argitara ematen duena. Agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko
udalei eta Arabako udalerrien kontzejuei diru-laguntzak emateko deialdia egin eta oinarri
arautzaileak ezartzen dira, paisaiarako ekintza-planak presta ditzaten. Ebazpen honetan Usurbilgo
Udalari diru laguntza ematen diote Oria ibaiaren PEP egiteko.
Eusko Jaurlaritza 2009.eko uztailaren 21.ean Europako Kontseiluak 2000.eko urriaren 20ean
onartutako Paisaiaren Europako Hitzarmenari atxiki zitzaion. Atxikipen honen bidez Euskadiko
Autonomia Erkidegoak honek ezartzen zituen edukiak bere egin zituen eta bere erantzukizunezko
eremuetara luzatzen behartzen zen, alegia, lurralde antolamendu politiketan paisaia integratuz eta
gaian formakuntza eta sentsibilizazio ekintzak martxan jarriz.
Aipatutako Hitzarmenaren atalak haren helburuen artean paisaiaren babeseko sustapena haren
kudeaketa eta antolaketa seinalatzen du; honetarako atxikitu ziren alde guztiek zentzu horretan
politikak garatzeko konpromisua hartu zuten . Hau lortzeko sentsibilizazio, hezkuntza, formazioa,
kalifikazio eta identifikazio zenbait neurri espezifikoak hartzeko konpromisua hartzen dute, paisaia
kalitate helburuak zehazten dituztenak eta paisaiaren babesa kudeaketa eta/edo antolaketa
lortzeko zuzendutako parte-hartze tresnak aplikatzeko neurrien bitartez.
2014.ko ekainaren 16.an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 90/2014
DEKRETUA, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu,
kudeatu eta antolatzearen gainekoa. Honen helburua zen lurralde antolamenduan paisaia
integratzea, lurraldean eraginkorra den elementu bezala hobeto azalduz eta Administrazio
Publikoek, beraien eskumenak erabiliz, garatu behar dituzten lurraldean eragina duten ekintzak
kontrolatzeko prozedurak eta irizpideak sartuz.
Dekretuak paisaia antolatzeko, babesteko eta kudeatzeko tresnak identifikatzen ditu.
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Paisaiarako Ekintza Plana honen lurraldea “Oria Ibaia Usurbilgo Udalerrian”, ez dago sartuta orain
arte idazten ari diren katalogoetan esperientzia pilotua bezala. Hala ere, Urola-Kostaren eremu
ondoan dago eta honetan “Oria itsasertza” paisaia unitatea aztertzen da.
Paisaiarako Ekintza Plana “Oria Itsasertza” unitatearen urari goiti dago, korridore naturala eta
bereiztasun desberdineko ingurumen unitate bakarra osatuz, honengatik unitate honentzako
planteatzen diren ekintza eta helburuetan oinarrituta egongo da.

IDAZLE-TALDEA
Plan honen talde idazlean parte hartzen dute:
Zuzendaritza
Raoul Servert jauna (Geografian Lizentziatua, Lurralde Antolamenduan eta Ingurugiroan masterra, Heziketa
Anbientalean Unibertsitateko Diplomatua; Aditu judizialean titulatua, Ingurugiroan eta Lurralde Antolamendua, hain
zuzen; Ohorezko Paisajista; Unibertsitate pribatuen eta publikoen ezberdinetako Irakaslea, bai posgraduetan zein
Master Kurtsoetan; ARAUDI S.L.-aren aholkulari pribatua)

Laguntzaileak
Elena Alonso Zapirain anderea

(Zientzia Biologikoan Lizentziatua. Ingurune espezialitatea; Lurralde
Antolamenduan eta Ingurugiroan masterra; Informazio-Sistema Geografikoetan Diplomatua); ARAUDI S.L.P-aren
aholkulari pribatua.).

Jorge Juan Vega y Miguel jauna (Arkeologia eta Aurrehistorian Lizentziatua; Lurralde Antolamenduan eta
Ingurugiroan masterra). ARGEA CONSULTORES S.L.

Fernando Bajo Martínez de Murguía jauna. (Arkitekturan doktorea; M-Arch III masterra; Ikasketa bukaerako
aparteko saria; Nazio- ikasketa saria; UP/EHUan kontratatuako irakasle doktorea).

Peio J. Lozano Valencia jauna (Geografían Doktorea; Lurralde Antolamenduan eta Ingurugiroan masterra;
UPV/EHU Irakasle Titularra)

Itxaro Latasa Zaballos anderea (Geografian Doktorea, Diplôme d’Études Approfondies, UPV/EHU Irakasle
Titularra)

Peio Urkidi Elorrieta jauna. (Geografían Doktorea; Lurralde Antolamenduan eta Ingurugiroan masterra; EHUko
Irakasleen formakuntzarako eskolaren zuzendaria)

Raquel Varela Ona anderea. (Geografian lizentziatua, Irakasle-eskolan diplomaduna, UPV/EHU Letren
Fakultatearen Praktiketako Dekanordea).
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1

PLANAREN APLIKAZIO-EREMUA

Usurbilgo udalerria Gipuzkoako ipar-ekialdean kokatzen da, Donostialdeako eskualdean. Iparraldean
Donostiako Igeldo auzoarekin egiten du muga; ekialdean Donostiako Añorga eta Zubieta auzoekin
eta Lasarte-Oria udalerriarekin; hegoaldean Zizurkilekin; eta mendebaldean, Aia eta Oriorekin.
Gainera, Zubietaren barnean Usurbilgo udalerriarenak diren 3 lur-zati daude, guztira gutxi gorabehera 4 ha-ko azalera hartzen dutenak.
Usurbil orografia malkartsuko udalerria da: Iparraldetik Mendizorrotz (415 m) eta Arratzain edo
Bordatxo (341 m) eta hegoaldetik Andatza (562 m) mendien arten, Oria ibaiak ekialdetik
mendebaldera zeharkatzen du, itsasoratzetik gertu, meandro handi eta ibar zabalak osatuz.
Paisaiarako Ekintza plan honen eremua bezala hala Oriaren ibaiertza nola ibaiaren paisaian eragina
duten hiri-eremuak edo industrialak hartu izan da. Zubietan eta Txikierdian muga zabaldu da paisaia
zentzu batekin, Udalak Usurbilgo udalerrian soilik eskumena duela jakinda.

Planaren aplikazio-eremua aukeratzearen justifikazioa
Paisaia, lehen hurbilketa batean, «lurraldearen irudi» gisa definitu daiteke, lur-azalak leku eta
denbora jakin batean erakusten duen fisonomia. Paisaia, hortaz, formen nahaste bat da, lurralde
batean dauden elementuen multzo osoak eratzen duen egiturak sortutako morfologia. Elementu
horiek osatzen dituzten patroi edo mosaikoek ezaugarri desberdinak izan ditzakete beren
osaketaren, elementu batzuen eta besteen proportzioaren, elementu horien itxura eta
ehunduraren, eta espazioan duten antolaeraren arabera.
Baina nabarmendu behar da, halaber, denboraren joanean izandako bilakaeraren emaitza ere
badela paisaia. Paisaiaren morfologia oraingo prozesuen eta prozesu historikoen emaitza da; eta
azkeneko horiek berebiziko garrantzia dute paisaiaren karakterizazioan. Nekazaritza-paisaia
askotan hori gertatzen da, esate baterako, labore-lurren edo bide sarearen neurri, eite eta
antolaerarekin.
Horregatik iradoki dute paisaia palinpsesto baten moduan interpretatu ahal izatea, garai guztietako
lekukoak baititu; elementu berriek batzuetan ezabatu egiten dituzte elementu zaharrak, besteetan
gainjarri egiten zaizkie, eta besteetan, haiekin uztartu. Hiri-paisaiak horren adibide garbia dira.
Gaur egun, arazo nagusietako bat, paisaia-aldaketen indarra eta abiadura dira. Paisaia tradizionalak
oso egonkorrak izan dira mendeetan zehar, aldaketa-aldi gutxi eta kontserbazio-aldi luzeak izan
dituzte. Aldaketak, gertatzen zirenean, ez zuten irismen handia izaten lurraldean, eta erraz
barneratzen ziren norbanakoen pertzepzioan.
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Azkenaldi honetan, pertzepziozko dimentsioarekin zerikusia duten alderdi guztiak ere paisaiaren
kontzeptuan sartu dira. Bizitutako espazioaren esperientzia, background kulturala, eta balio-sistema
nagusia aintzat hartuta, lekuei emandako esanahien arabera norbanako edo talde sozial bakoitzak
eraikitzen duen paisaiaren irudi subjektiboa da. Hori horrela, banaka edo kolektiboki emandako
balioak eta esanahi-zama ere biltzen ditu paisaiak.
Azaldutako guztia aintzat hartuta, paisaiaren kontzeptua hiru osagai handi hauek integratzearen
emaitza da: lurralde sistema, morfologia eta irudia.
Orain jaso dugun paisaiaren definizioa kontuan harturik eta P.E.P.aren eremua zehazteko, E.A.E.an
aplikagarriak diren helburuak ere kontuan hartu izan dira, 90/2014 DEKRETUAk, ekainaren 3koa,
Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen
gainekoak, ezartzen duenez:
a) Berezko izaeragatik edo kultura-izaeragatik jardun espezifiko eta integratuak behar
dituzten paisaien balioak kontserbatzea.
b) Hiri-inguruetako paisaiak hobetzea: bereziki, aldirietakoak eta biztanle-guneetara
sartzeko bideetakoak.
c) Landa-inguruetako paisaiak zaindu, hobetu eta oneratzea.
d) Paisaiak harmoniaz antolatzea, arreta berezia jarriz biztanle guztien eskurago daudenei,
hiri- eta landa-inguruek elkar ukitzen duten eremuei eta lehorrak eta itsasoak elkar ukitzen
duten inguruei.
e) Lurraldearen gaineko esku-hartzeak egokiro integratzea paisaian: batez ere, azpiegiturei
eta ekonomia-jardueretarako eremuei dagozkien esku-hartzeak.
f) Paisaiari balioa ematea, ekonomia-faktore bereizgarri gisa eta turismorako baliabide gisa.
g) Paisaiari balioa ematea, Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen kulturaren proiekzio
gisa, eta, ondorioz, haren identitatearen adierazpen gisa.
h) Kulturaren zati diren bide tradizionalei balioa ematea, paisaiara hurbildu eta hartaz
gozatzeko puntu bikain gisa
Azkenik, kontuan hartu dugu Urola-Kostako Paisaiaren Katalogoa idazten ari direla. Katalogo
horretan, paisaia-unitate ezaugarri gisa jaso dute Oria Kostaldea eskualdea, bi elementu nagusi
hauen inguruan egituratuta dagoena: Kukuarri-Mendizorrotz mendilerroa eta Oria ibaiaren behe
ibilgua. Agiri horretako neurri eta jarduketa-ildoen artean jaso dira, besteak beste, Oriaren
estuarioaren paisaia eta ingurumen baldintzak berreskuratu eta biziberritzea, eta itsasadarraren
elementu historiko eta sinbolikoei dagokien balioa ematea.
Premisa horietan oinarriturik, udal plangintzako herritarren parte-hartze prozesuetan jasotako
sentsibilitatea kontuan hartuta, eta plangintza horretarako egin diren azterlan eta agiri teknikoei
erreparatuta, Usurbilgo Udalaren iritziz oso interesgarria da, udal mailan nahiz eskualde mailan, udal
barruti honetan Oria ibaiaren paisaia babestea eta duen balioa agerian jartzea. Begien bistakoa
denez, ibaiaren babes orokorra udalerri mugakideekin koordinatu beharko litzateke, ekosistema
honen paisaiak, natura balioak eta balio kulturalak benetan babestuko direla ziurtatzeko.
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Ibai zatiek, duten dinamismo eta egituragatik, korridore lana egiten dute lurraldeko eremu
ezberdinak elkarren artean lotuz. Oria ibaiaren ezaugarriak dituen ibai zati baten antolamendua eta
babesa etengabea izan behar da, udal mugak ezagutu gabe.
Hori guztia dela-eta Usurbilgo udalerrian Oria ibaiaren paisaiarako ekintza planaren helburuak ibaiak
dituen kalitateko natura paisaien balioak agerian jartzeaz gain, ibaiarekin zerikusia duten kultur
paisaiak berreskuratzea izango da, narriatuak dauden edo paisaia-kalitate txikia erakusten duten
paisaiak berreskuratzea, eta herritarrak paisaia horietara hurbiltzea.
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HASIERAKO HELBURU ETA IRIZPIDEEN
DEFINIZIOA

2.1.- Helburu Orokorrak
a) Natura edo kulturagatik ekintza espezifikoak eta integratzaileak behar dituzten paisaien balioen
kontserbazioa.
b) Hiri eremuen paisaia-hobekuntza batez ere hiriburuetako sarbiderena eta periferiarena.
c) Landa-ingurunean paisaiak lehengoratzea, mantentzea eta hobetzea
d) Paisaiak era harmoniko batean antolatzea, populazioarentzat irisgarritasun handiena duten
paisaietan baita eremu hiritar eta landatar artean baita lurtarra eta itsastarrak ere kontaktua duten
lekuetan ere arreta berezia jarriz.
e) Lurraldean egiten diren ekintzen integrazio paisajistikoa, bereziki azpiegiturarenak eta jarduera
ekonomikoenak.
f) Paisaiari baliabide turistiko- eta faktore bereizlea- balioa eman.
g) Euskal gizartearen proiekzio kulturala eta beraz bere identitatearen adierazpena balio ematea.
h) Leku desberdinen ikuspenari eta elkarren ikuspenari lagundu, batez ere estuagoak eta zabalagoak
direnei, paisaia interesa dutenei eta ezohizkoak diren edo katalogatuta dauden paisaiei. Saihestuko
dira beraz orokorrean, pantailatzeko teknikak eta ikuspenaren justifikatu gabeko murrizketak.

2.2.- Paisaia-helburuak
Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planak paisaiari dagozkion lortu nahi dituen helburuak hurrengoak
dira nagusiki:
a) Oria ibaiaren ikuspena eta bere barnean dituen paisaia desberdinak indartzeko programak sortu
b) Tradiziozko bideak baloratzea paisaia gozatzeko eta ezin hobeko irisgarritasun lekuak bezala.

2.3.- Ingurumen- eta kultura-helburu eta irizpideak
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• Balio naturaletako babesa bermatzea, bioaniztasuna eta segurtasuna, kontuan izanik lurraldearen
harrera-ahalmena erabilerak esleitzeko orduan.
• Landa-ingurunea eta ingurune naturala antolatzea eta arautzea, kontuan izanik haien eginkizunaniztasuna: eginkizun produktiboa, habitata, ekologikoa, gizarte- eta kultura-eginkizuna, etab.
• Basoen dibertsitatea eta iraunkortasuna bermatzea, baso-eremuak eta continuum ekologiko eta
paisajistikoa mugatuta, antolatuta eta artikulatuta
• Lurzoru sentikorrenetan, bertako espezieak landatzea kanpoko espezieak kenduta, kontserbazio
eta/edo ustiapen estentsiboko helburuaz.
• Landaredi autoktonoko eremuak babestea, lehengoratzea eta zabaltzea.
• Bakan edo oso bakan katalogatutako basa-lore espezieak babestea, eta espezie horiek bizi diren
habitatak.
• Mehatxatutako fauna espezieak babestea.
• Espezie horiek bizi diren habitatak babestea eta lehengoratzea
• Landa-ingurunea eta ingurune naturala antolatzea eta arautzea, kontuan izanik haien
eginkizunaniztasuna: eginkizun produktiboa, habitata, ekologikoa, gizarte- eta kultura-eginkizuna,
etab.
•Ondare arkeologikoa, etnologikoa eta arkitektonikoa antolatzea, arautzea eta balioa ematea,
lurraldearen aktibo gisa.

2.4.- Azpiegitura-helburuak
• Oinarrizko eta mugikortasunaren azpiegituren baita komunikazioa eta energia lortzeko lotuta
dauden instalazioen ere paisaia-integrazioa. Paisaiaren antolakuntza bisuala, dagoen landaretza eta
topografia naturala paisaiaren erreferentzia garrantzitsuenak bezala hartuz.
• Sarbide publikoa bultzatzea eta sustatzea balio handiagoa duten paisaien kontenplazioa,
interpretazioa eta gozamena, paisaiaren ibilbideak eta begiratoki-sare bat sortuz eremuko mugarri
nagusienak ikusi ahal izateko.
• Lurraldearen balio naturala, paisajistikoa, kulturala eta ikuspen handiko elementuak konektatzeko
erabilera publikoaren eta Azpiegitura Berdearen elementu egituratzailea den ibilbide sare bat
definitzea eta garatzea.

2.5.- Eremu degradatuen helburuak
• Degradatutako eremuetan paisaia-balio berriak lehengoratzeko edo sortzeko ekintzak sustatzea
eta lehentasun ematea, Oria ibaiaren industriaguneetan eta elementu narriatuak dituzten landa
lurreetan bereziki.
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• Degradatutako eremuetan hobekuntza paisajistikoa, industria eta merkataritza-jarduketak baita
azpiegituren ere programak egitea, garraio azpiegituretan eta aireko lineetan arreta berezia jarriz.

2.6.- Hezkuntza-helburuak
• Populazioari bere ondare kulturala eta naturala ezagutzeko aukera ematea baita honen
balorazioan eta kontserbazioan parte hartzekoa ere.
• Gaurko eta etorkizuneko belaunei bertako kultura eta oroimena transmititzea.
• Formazioa eta jarduketa beste ezaguera arloekin elkarrekiko zubiak baita koordinatzaileak ere
egitea eta ezartzea.
• Pertsonen bere ingurumenarekin harremanaren ikuspegi integratzailea sartzea modu honetan
prozesu ekologikoen, ekonomikoen, sozialen eta kulturalen ezaguera hobeagoa emanez.
• Oria inguruak Usurbilen duen ondare naturala eta kulturalaren aniztasuna zabaltzea.
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3

PAISAIA AZTERKETA

3.1.- Erabilitako metodologia.
Atal hau bi fasetan egituratu da: identifikatzea eta interpretatzea.

IDENTIFIKATZEA
Identifikatzeak esan nahi du esparru geografikoa zehaztea, lekutzea, antolakuntza espaziala
deskribatzea (elementu eta faktore egituratzaileak, eta horien arteko erlazioak) eta esparru hori
mugatzea.
Horretarako, honako elementu hauek hartuko dira kontuan:
Ingurune fisikoa osatzen duten elementuak. Dimentsio biofisikoa
-

Geologia, topografia, erliebearen formak.

-

Klima.

-

Hidrologia.

-

Biodibertsitatea: lurzorua, flora, landaretza, fauna eta paisaiaren ekologia.

-

Natur baliabideak: badaudenak eta izan litezkeenak. Baliabide motak eta banaketa
(geologikoak, hidrikoak, landarekiak eta basokoak, fauna arlokoak, zinegetikoak, eta
abar).

Ekintza antropikoa osatzen duten elementuak. Dimentsio sozio-ekonomikoa
-

Unean uneko natur baliabideen (meategi, baso, nekazaritza eta abarrekoak) erabilera
eta aprobetxamendua identifikatzea, bai gaur egungoak eta bai iraganekoak.

-

Jarduera sozio-ekonomikoak, bai ekoizpenekoak eta bai jai eta ospakizun arlokoak.

-

Biziguneak, asentamenduak eta izaera ezberdineko eraikinak; eraikin eta instalazio
motak eta horien banaketa espaziala. Elementu horien kokalekua baldintzatzen duten
faktoreen azterketa, eta eraikitako elementu ezberdinen arteko erlazioa.

-

Elementu isolatuak eta garatutako jarduerekin (ekonomikoak, sozialak, sinbolikoak)
zerikusia duten azpiegiturak.

-

Gaur egungo eta iraganeko komunikazio bideak, eta beren arteko erlazioa.

-

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

-

Paisaia-elementuen integrazioa: paisaiaren antolakuntza eta izaera.
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KLIMA, GEOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

Menpekotasun gorakorra

HIDROLOGIA

Ingurune abiotikoa
LURZORUAK

Ingurune biotikoa

LANDARETZA
FAUNA
HABITATAK
LURZORU
ERABILERAK

Ingurune soziala

HIRIFINKAPENAK

Izaeraren osagaiak
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Interpretazio elementuak. Pertzepziozko dimentsioa
-

Pertzepzio historikoa dokumentuen, ikerlari eta bidaiarien testigantzen, literaturaren,
pinturaren edota argazkien bitartez.

-

Paisaiaren pertzepziozko antolakuntza eta gaitasuna (mugarriak, begiratokiak, paisaia
eta ondare intereseko ibilbideak, ...).

-

Lekuaren zentzuari eta identitateari buruzko oharpenak.

Administrazio dimentsioa.
- Lurraldearen planifikatzaileak eta kudeatzaileak.
- Talde berezi interesgarriak.

INTERPRETATZEA
Interpretazio faseak berarekin dakar:
- Kultur paisaiaren izaera egituratzen duten eta paisaia horren balioak eta berezitasuna
zehazten duten funtsezko elementuak identifikatzea. Elementu horien arteko erlazioa eta
mendekotasunak.
- Garrantzizkoak ez diren, edo itxuraldatzen duten edo oldarkorrak diren elementuak, eta
paisaiaren osotasuna aldatzen duten edo alda dezaketen, eta paisaia ezereztu edo honda
ditzaketen alderdi kaltegarriak eta mehatxuak identifikatzea, izan lezaketen eragina
ebaluatuz.
- Paisaiaren egituran eta lurraldean paisaia hautemateko eran –paisaiaren izaera
diakronikoko ikuspegia– gertatu diren aldaketarik garrantzizkoenetan eragin erabakigarria
izan duten prozesu edota gertaera historikoak identifikatzea.
- Beste kultur ondasun batzuekin duen erlazioa.
- Egoera juridikoa. Legez onartua dagoen, figura espezifikorik badagoen eta, zehazki, Kultur
Intereseko Ondasun gisa izendatua dagoen, edo Munduko Ondare Zerrendan, edota natur
izaerako beste babes motaren batean –BIL, KBE, HBBE...– sartua dagoen. Jabetzari buruzko
datuak eta berorrekin zerikusia duten eta indarrean dauden legezko arauak; esate baterako,
hirigintza arauak eta lurraldea antolatzekoak.
- Politika sektorialak eta inplikatutako eragileak.
- Paisaiaren izaera hobekien irudikatzen duten alderdi edo elementuak identifikatzea, dituen
iraunkortasunak eta martxan dauden eraldaketak bezalaxe; eta, horiek guztiak zein neurritan
har daitezkeen erreferentziatzat paisaiaren etorkizuneko zaintza, antolamendua eta
eraldaketak bermatzeko.
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3.2.- Paisaia elementuen identifikazioa

3.2.1 Ingurune fisikoa
Paisaiarako Ekintza plan honen eremua bezala hala Oriaren ibaiertza nola ibaiaren paisaian eragina
duten hiri-eremuak edo industrialak hartu izan da. Zubietan eta Txikierdian muga zabaldu da paisaia
zentzu batekin, Udalak Usurbilgo udalerrian soilik eskumena duela jakinda.

Topografia eta maldak
Morfologikoki, aztertu den inguruneko paisaiak egitura uniformea du, batez beste 20 metroko
altuerarekin. Beraz, ez dago malda bizirik, % 3tik beherakoak baitira; beraz, aldagai geofisiko honi
lotutako ingurumen inpaktuak minimizatu egiten dira.
LZP honetan aztertu den Oria ibaiaren arroak morfologia laua eta malda suabeak ditu ibaiaren
eskuinaldean; aldiz, ezkerraldean malda handiagoak ditu Andatza mendi inguruan. Esparru
honetako paisaia, planaren barruko lurraldearen topografiak eta morfologiak zehazten dute neurri
handi batean.
Topografiak eragina du, bai begira dagoenaren kokalekuaren arabera ikuspegi ezberdinak izateko
aukeran, bai jarduketak ezkutatzeko edo nabarmentzeko aukeran, eta bai erlazio espazialetan ere.
BEGIRATU 001. MAPA TOPOGRAFIA ETA MALDAK.

Geologia eta geomorfologia
Paisaiaren berezko osagaiak dira, hasiera batean, paisaiaren jatorrizko eraketa orokorra erabakitzen
duten lurralde-alderdiak. Osagai geomorfologikoek paisaiaren aniztasun kromatikoa eta paisaiaren
ehundurak zehazten dituzte, aldameneko eremuekin dituen kontrasteak bezalaxe. Ezaugarri
litologiko eta geologikoek, berriz, paisaiaren koloreak, eiteak, ehundurak, lerroak eta eskalak
zehazten dituzte.
Usurbilgo udalerria Eusko-Kantabriarraren Euskal Arkuko arro geologikoaren barruan aurkitzen da.
Eusko-Kantabriar Arroak bere baitan honako hauek hartzen ditu: mendebaldean, Kantabriako
Buntsandsteineko azalerapenen eta Palentziako iparraldearen arteko Mesozoikoko eta Zenozoikoko
material multzoa; Eusko Mendigune Paleozoikoak, ekialdera; eta Ebroren arro zenozoikoa,
hegoaldera. Euskal Arkua arro osoan subsidentzia tektoniko eta hedadura mesozoiko handieneko
gunea da.
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Oria ibaia ezaugarri egiten dutenak metakin alubial eta alubio-kolubialetako materialak dira.
Azkeneko kontzeptu horretan sartzen dira udal barrutian ibai ibilgu nagusiak sortarazten dituen
uholde-lautadak osatzen dituzten metakin alubialak; baita ibaiaren eta mendi-hegalen dinamika
mistoaren ondorioz sortu diren beste batzuk ere, metakin alubialak inguratuz baina aurrekoekin
muga zehatzik izan gabe.
Ibar hondoen betelana osatzen duten metakin horiek izaera ezberdineko legar biribilak izaten dituzte
(sorburu duten eremuaren arabera), hainbat proportziotan eta era askotara antolaturik. Noizean
behin buztin pila txikiak ageri dira, purutasun maila handikoak (urak gainezka egiten duenean).
Ibaiaren bukaerara hurbildu ahala, tamaina finekoak askoz ere ugariagoak dira metakinaren
goialdean. Lodierak oso aldakorrak dira, eta antzematen zailak, pilatutako materialek sekzio
bertikalik ez baitute izaten.
Esparruaren goialdeko eremuetan, ibaiaren uholde-lautadaz kanpo, goi-kretazeoko kare-harrizko
Flysch detritikoaren berezko kretazeo-materialak ikus daitezke. Material horiek kare-harri eta marga
grisez osatuak daude; hauek itsas giroko jalkinei dagozkie.
BEGIRATU 002.MAPA LITOLOGIA

Erliebea egituratzen duen elementua Oria ibaia da argi eta garbi. Ibai hau, Lasartetik hasita E-W
norabidean, kretazeoko materialen gainetik iragaiten da meandro sail bat eratuz ibar disimetriko
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honetan (hegoaldeko hegia iparraldekoa baino malkartsuagoa da, eta ibaitik hurbilago dago). Orion
itsasoratzerakoan, lur gaineko urraketa-faila batez baliatzen da kostaldeko kateko flysch eozenoan,
seriearen alderanzketa hasten den lerroan hain juxtu.
Eremu honetan aurkitzen diren sistema morfodinamikoak hurrengoak dira:
- Sistema estuariarra: prozesu gomorfoligoko bereziak ditu; aktibitate flubialaren eta mareen fluxu
eta errefluxuek sortutako garraio-prozesuen arteko interrelazioak determinatzen ditu, hain zuzen.
Ibaiaren eta itsasoaren dinamikak batera eraginda, sedimentu desberdin asko sortzen dira;
malutapenez eratutako buztinak eta materia organikoaren metaketa garrantzitsuak, adibidez.
- Sistema flubiala: prozesu dinamiko batez karakterizaturik dago, zeina prezipitazioek aportaturiko
gainazaleko ur-zirkulazioa bait da.
Sistema hauetan hurrengo unitate geomorfoligoak bereizten dira:
-

ibilgu flubiala (Oria ibaia),

-

uholde lautada: ibaiak berak sedimentaturiko deposituez osotua den haran flubialaren zatia
da, berori kan edo ibilguarekiko adjazente izanik, uhanditze batetan zehar kanalaren
gainezkaketa jazotean urez estali daitekeelarik.

-

terrazak: haran hondoarekiko hurbil dagoen eremua da sedimetuez eta jatorri alubialekoez
eratu delarik. Antzinazko uholde-lautaden fragmentuak dira, egun dinamika flubialarekiko
deskonektaturik. Oria ibaiaren ekintza planari dagokionez, terraza flubialak oso
nabarmenduak dira eta interes handiko paisaiak osatuz.

-

hondo lohitsu supramareal eta intermarealak: materia organikoa eta proportzio
desberdinetan harea duten buzkin eta limoz osotuta egoten dira. Depositu hauek ezaugarri
geotekniko bereziak dituzte; ezarkuntza-diferentzialak garrantzitsuak izan daitezke eta
zamaketa-ahalmena txikia. Egitura arinen ziemduak egin daitezke zama egoki banatuz, vaina
egitura astunei harri-substratuan euskarriturik pilotaiaz egin behar zaizkie zimenduak.

(IKUSI 003.MAPA-GEOMORFOLOGIA)

Ekintza planaren ondoan interes geologikoko hurrengo puntuak aurkitzen dira:
Aginagako megaturbidita: Goi Kretazeoko Flyscharen barruko higakin fluxuak eragindako metakina;
jalkinik gabeko bulkada tektonikoak adierazten ditu, eta geruza gidariaren balioa du seriearen
barruan. Balio estratigrafikoa du.
Usurbilgo metaketa mailak: Metakin hondar batzuk gordetzen dituzten azalera sail bat; oro har oso
narriatuak daudenez, interes txikia dute. Interes geomorfologikoa du.
Lasarteko terraza flubiala Ibai terraza Oria ibaiaren uholde-lautadako metakin alubialen kontran.
Malkar garbia du eta albotik asko garatua dago. Balio geomorfologikoa dute.
(IKUSI 005.MAPA-INTERES GEOLOGIKOKO GUNEAK)
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Hidrologia eta hidrogeologia
Gaineko hidrologia
Oria ibaiaren arroa da, 882 km2-rekin, Gipuzkoako Lurralde Historikoko garrantzitsuena. Azaleraren
zati bat Nafarroako Foru Komunitatearen barnean kokatzen da, hain zuzen ere, Araxeseko eta
Leitzarango ibai-buruak. Gainerakoa, 749 km2, Gipuzkoari dagokio. Arro guztian zehar, hainbat
material geologiko daude, baina kareharria gailentzen da.
Oria ibaia Otzaurteko magaletan jaiotzen da eta Orion itsasoratzen da. Ibaiaren luzera guztian zehar,
herri garrantzitsu asko kokatu dira, hala nola Beasain, Ordizia, Tolosa, Andoain eta Lasarte. Biztanleak
126.000 inguru dira. Arro hau ibaiadar ugariz osatua dago, baina garrantzitsuenak, eskuinaldean,
Urtsuaran, Agauntza, Zaldibia, Ibiur, Amezketa, Araxes, Zelai eta Leitzaran dira, eta ezkerraldean,
Estanda, Zubiri, Salubita, Alkiza, Asteasu, Abalotz, Santiago eta Altxerri.
Ibaiko habitatari dagokionez, Aralar eta Aizkorriko mendilerroetatik igarotzen diren guneak
kontserbazio-egoera onean daude. Ardatz nagusiaren eta ibaiadar batzuen beheko ibarrak erasanda
daude, herriguneak, industrialdeak nahiz azpiegiturak ezarri baitira. Isurketek, ibaibideratzeek eta
aprobetxamendu hidroelektrikoek larri degradatu dute ibaiko habitata. Aprobetxamendu hidrauliko
ugariak nabarmentzen dira; zehazki, 50 baino gehiago daude erroldatuta, eta 30 inguruk dute
aprobetxamendu hidroelektrikoa. Leitzaran ibaia da gehien erasandakoa, era horretako
aprobetxamenduen kopuruagatik eta tamainagatik.
EAEko ibaiak eta errekak antolatzeko LAParen arabera, Oria ibaiak 600 km 2-tik gorako arroa du (VI.
maila) Usurbilen zehar, eta Orian bukatzen diren errekak II. mailakoak dira (1 eta 10 km 2).
Usurbilgo udal barrutiko lur gaineko ur masak eta Oria ibaian elkartzen direnak, honako azpiarro
hauetan banatzen dira: Oria 12, Oriaren drainatze-gunea (geza eta oligohalinoa).
(IKUSI 006 MAPA-HIROLOGIA).

Uren kalitatea aintzat hartuta –faktore inportantea berau, ibai ingurunearen paisaia-kalitatea
ezagutzeko, eta herritarrek ibaiaren balioen inguruan duten pertzepzioa jakiteko– Gipuzkoako
Ibaietako Uraren Kalitateari buruz 2014. urtean egindako Azterlanaren1 arabera, egiazta daiteke
Oria ibaiaren kalitate ekologikoa eskasa dela Usurbilgo parean, eta txarra ere bai azken urteotan.
Ondorengo tauletan, laburki azaltzen da Oria ibaian eginiko laginketetan zer emaitzak lortu diren
nagusiki:

1

Ingurumeneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua. Gipuzkoako Foru Aldundia. EKOLUR.
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Oria ibaiko datu fisiko-kimikoak – 2013-2014. urte hidrologikoa (balio minimo eta maximoak). Iturria: Gipuzkoako Ibaietako Uraren Kalitateari buruz
2014. urtean egindako Azterlana

Oria ibaiko arroaren kalitate biologikoa – 2014. urtea. Iturria: Gipuzkoako Ibaietako Uraren Kalitateari buruz 2014. urtean egindako Azterlana

ORIA ibaiko emaitza fisiko-kimikoek adierazten dute kasu guztietan ur egokiak direla izokinkideak
bizitzeko, salbu eta Beasain Igartzan, Legorretan ibaian behera dagoen HUAn eta Ikaztegietan,
zeintzuek baldintza egokiak baitituzte ziprinidoentzat, uraren tenperatura altua dela-eta.
Oxigenazioa egokia da oro har, baina agorraldian bada halako gabezia.
2011n Adunako HUA abiarazi zenetik, behe-ibarrean murrizten ari da amonioa, eta, beraz, ez da
behin ere mugatzailea. Mantenugaiei dagokienez, fosfato dezente dago Ordiziatik aurrera, azken
urteetan murriztu badira ere. Oria ibaiak kasu guztietan betetzen ditu Kantauri Ekialdeko Mugape
Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan adierazle fisiko-kimiko orokorretarako ezarritako ingurumenhelburuak, kasu hauetan izan ezik: DQO (Ordizia), ortofosfatoak eta guztizko fosforoa (Legorretako
HUA).
Oriaren ardatzean egoera biologikoa asko hobetu da aurreko urtearekin alderatuta, batez ere
udaberrian. Izan ere, estazio gehienetan, egoera ona edo oso ona da, salbu eta Legorretan ibaian
behera dagoen HUAn eta Ikaztegietan (egoera ertaina), bai eta Usurbilen ere (egoera eskasa).
Bestalde, agorraldian emaitzek adierazten dutenez, halako adierazten dute udaberriarekin
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alderatuta. Halaber, egoera ona atzeman da 3 kasutan: Oria ibaiko goiibarrean (Zegama), Seguran
eta Araxes ibaian gora dagoen estazioan). Gainontzeko kasuetan egoera biologikoa ertaina da,
Legorretan ibaian behera dagoen HUAn eta Usurbilen, non egoera eskasa baita.
Arrain-faunari dagokionez, Seguran, loina-populazioak behera egin dute; halere, ezkailueta mazkardentsitateak altuak dira. Amuarrain ale solte batzuk ere harrapatu dira. Ordizian, mazkarra da
espezie nagusia alde handiz, eta dentsitate oso altua du. Barboen eta loinen populazioa, aldiz,
murriztu egin da aurreko laginketekin alderatuta; halere, dentsitate garrantzitsuak lortu dituzte.
Gainera, ezkailuen, amuarrainen eta aingiren populazioak urriak dira. Azkenik, Iruran, loinen eta
barboen populazioak nabarmen murriztu dira aurreko laginketarekin alderatuta eta dentsitate
ahulak dituzte; halaber, ezkailu, mazkar, aingira eta amuarrainen dentsitateak baxuak dira.
ORIA ibaian uraren kalitateak izan duen denbora-bilakaera positiboa da, nabarmenki gutxitu baita
kutsadura-maila. Hainbat faktorek lagundu dute uraren kalitatea onbideratzen: papergintzako
isurketak nabarmenki gutxiagotu dira; saneamenduko zenbait fase martxan jarri dira; eta ur-emariak
handitu dira, urtegiak erregulatu izanari esker. 2003. urtean Legorretan Gaikaoko HUA abian jarri
izanak hobekuntza esanguratsua ekarri zion goiibarrari; hala eta guztiz ere, uraren kalitatea oraindik
ez da behar bezain ona, hainbat isurketa zuzenean egiten baitira ibaira. Era berean, erdi-beheko
tartean kutsadura nabarmenki gutxitu da, nahiz eta oraindik ere baden halako karga bat. Egoera
horrek laster hobera egitea espero da, saneamendu-lanak ia guztiz amaituta daudelako; izan ere,
2011. urte bukaeratik martxan dago Adunako HUA. Oria ibaiaren arrorako aurreikuspenak onak dira.
Saneamendu- eta arazketa-planak gauzatze-fase oso aurreratuan daude, eta herrigune txiki batzuk
eta industrialdeak geratzen dira konpontzeko; udal saneamendu-sareak ere hobetzeke daude.
Kontuan hartu behar da egoera trofikoa; izan ere, tenperatura altuek eta intsolazio handiak,
mantenugaien presentziarekin batera, eutrofizazio-fenomenoak sor ditzakete. Hori dela eta, HUAek
mantenugaien tratamendua optimizatu behar dute, eta zehazki fosforoarena. Horrez gain, beste
plan osagarri batzuk ezarri beharko dira habitata, itzala, oztopoen ezabatzea eta bestelako alderdiak
hobetzeko. Gainera, kontuan izan behar da alde horretako abeltzaintza ere, jarduera horren
hondakinak ondo kudeatu behar baitira.
Azken urteez Usurbilen ORI57400 geltokian jasotako parametro desberdinen eboluzioa islatuak dira
hurrengo tauletan:
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Iturria: Gipuzkoako Ibaietako Uraren Kalitateari buruz 2014. urtean egindako Azterlana

DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-24-

Taula: Kalitate biologikoaren bilakaera denboran zehar. Iturria: Gipuzkoako Ibaietako Uraren Kalitateari buruz 2014. urtean egindako Azterlana

Itsasaldien eragina Urdaiaga auzoraino iristen da; eta, Itsas eta Lehorreko Jabari Publikoaren mugen
arabera, eragin hori zona horretaraino iristen da (7. planoa). Marearteko eta Oriaren estuarioko gune
honetako uren kalitatea aztertzeko, AZTI erakundeak egindako “Uraren kalitateari buruzko azterketa
eta Gipuzkoako estuarioen egoerari buruzko urteko txostena: 2014. urtea” dokumentuan jasotako
emaitzak erabili dira. Azterlan hori egiteko, estuarioko puntu hauek erabili ziren laginketa-estazio
gisa:
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2014 urterako egindako azterketaren arabera hurrengo emaitzak lortu dira:

 Klorofila-maila: Orian, klorofilaren 90. pertzentilak goiko tarteranzko emendatze-eredua
jarraitzen du, gazitasunaren alderantzizkoa. Goiko tartean (Aginaga-ko lehenengo
ontziralekuak) neurtu diren klorofilaren balio hain handiek, estuarioan tarte horretako presio
antropiko altuari zor lekizkioken intentsitate handiko loratze fitoplanktonikoak ematen direla
adierazten dute. Epe luzera 90. pertzentilak beheranzko joera duen arren, aztertu den azken
denbora-tartean 38 μg l-1 izan da, oraindik ere kalitate-atalasetik urrun, zeina 13,20 μg l-1
baiten ur oligohalinoetarako. Beheko eta erdiko tarteetan, klorofilaren 90. pertzentilak 2000.
hamarkadako erdialdean bakarrik adierazten ditu eutrofizazio arazoak. Ordudanik
hoberanzko joera azaltzen dute adierazlearen balioek eta, gaur egun, atalasetik behera dago.
 Oxigeno-maila: Oriako estuarioan oszilazio batzuk antzeman dira 80. hamarkadaren
bukaeratik, baina, oro har, oxigenazio baldintzak onak izan dira azken sei urteetan. Oria
ibaiaren estuarioan, 2014.ean, 9 mg l-1 baino batezbesteko balio handixeagoak neurtu dira
lagintze-puntu guztietan eta Añorga errekan batezbestekoa 10 mg l-1 ingurukoa izan da.
Baliorik baxuenak estuarioan iraila bukaeran neurtu dira (6 mg l-1 inguruan), ontziolen
(ORI67200S) eta San Esteban zubiaren (ORI60200S) artean dagoen erdiko/goiko tartean.
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Muturreko balioak ez dira nabarmenki altuak izan azken urtean, 11-12 mg l-1 ordenakoak
lagintze-puntu guztietan.
 Mantenugaiak Oria ibaiaren estuarioan: Amonioaren batezbestekoaren bapateko apaltzea
hauteman zen 5 lagintze-puntuan (San Esteban zubia) 1995.ean, 50 μM ingurutik 25 μM
ingurura. Fosfatoak ere apaltzea izan zuen hurrengo urteetan, 4 μM ingurutik 3 μM ingurura.
Estuarioan behera dagoen lagintze-puntuan (4 lagintze-puntua), amonioak apaltzerako joera
arinagoa izan zuen (25 μM ingurutik 20 μM ingurura) eta fosfatoa egonkor mantendu zen
azken 20 urteetan, 2 μM inguruko balioak neurtu direlarik. Aipatutako lagintze-puntuetan,
2014. urtean, 8-11 μM inguruko batezbesteko kontzentrazioa du amonioak eta 2-4 μM
fosfatoak (N=6-8). Beraz, balio hauek azken urteetako batezbestekoa baino apalxeagoak edo
hurbilak dira. Orian, arrora eta estuariora egiten diren isuriak gutxitzen joan dira azken
urteotan, hainbat araztegi abiarazi baitira arroan. Hala ere, arroaren neurri handia dela eta,
eta ibaia estuarioaren bolumenarekiko duen emariagatik, beste kasu batzutan ez bezain
nabaria egin daiteke arazketaren edo hiriko hondakin-uren isuria.
Ekintza Planaren esparrua, lurpeko urei dagokienez, lurpeko bi ur masa hauetan kokatzen da:
Andoaingo kuaternarioa (ipar antiklinorioko jabari hidrogeologikoa) eta Zumaia-Irun kuaternarioa
(kostaldeko kateko jabari hidrogeologikoa). Akuiferoak kutsatzeko arrisku txikia eta interes
hidrogeologiko txikia duten ur masak dira.
(IKUSI 008 MAPA)

Lurrak eta ahalmen agrologikoa
Lurra egitura konplexua da, gainazalean dauden materialen meteorizazioaren eraginez sortutakoa.
Lurren materiala geologikoa aldatzen den prozesuan sortzen diren partiluletatik eratorritako
mineralen zati bat bereizten da, eta baita lurra kolinizatzen duten izaki bizidunek sortutako zati
organiko ba ere. Material geologikoa eta klima mota dira lurren eraketa baldintzatzen duten eragile
nagusiak.
Lautada alubialetan ur dinamikak, labanketagatiko prozesu erosiboak bultzatuz, prezipitazio-uren
parte bat bederen hegaletan lateralki higitzea inplikatzen du, eta geruza freatikoak aberastuz
harenetan metazea ere. Ezaugarri horiek lurzoruetan, hegaletakoak eranitzak izanik, eragina dute,
eta bai haranetan ere, materia organikoan oparoak eta maiz baldintza oxidatzaile/ereduktorez
menduak direnak.
Planaren esparruan ikus daitezkeen tipologia edafikoak ibai eremuei berariaz dagozkienak dira, ur
eta materia organiko ugari izaten dute: Cambisolak (distrikoak eta humikoak), Gleysol eutrikoak eta
Lubisol eutrikoak.
-

Gleysol eutrikoa: lurzoru honek errepresentatzen duen unitate kartografikoa, amaierako
ibai-tramuetan mareek afektarturiko lautada alubialei dagokie. Funtsezko ezaugarria,
topografía lauaz gain, superfizietik hurbil kokaturiko bortizki erreduzitzailea den geruza
freatikoaren presentzian oinarritzen da. Lurzoru honen eragozpen bakarra, gainazaletik
hurbil dagoen hidromorfia bortitzean datza, berori, oinarrizko drenaia-sistemen
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eraikuntzaren bideza erraz gaindi daitekeen mugapena delarik. Ondorioz, nekazal kapazitate
altuko lurzorua da.
-

Flubisol eutrikoa-lubisol ortikoa: Lurzoru-asoziazio honek edafikoki karakterizatzen ditu ibai
nagusien haranak. Flubisol eutrikoa, geruza freatikoarengatik, 50 cm-takoa baino sakonera
handiagoko ezaugarri hidromorfikoekin, edo horiek Gabe, lautada alubialen formazio
edafikoa da. Lubisol ortikoa ere lautada alubialetan agertzen da, legarren metaketarzonetara
lotuta dagoelarik, baian terraza flubialetan dira formazio meneratzailea. Topografia laua
duen lurzoru-asoziazio honek nekazal balore altua du, berori, oinarrizko drenaia-sistemen
eraikuntzaren bidez erraz gaindi daitekeen mugapena delarik. Ondorioz, nekazal kapazitate
altuko lurzorua da.

-

Kanbisol distrikoa: Oriaren ibaiertzeko malda gehiago duten lekuetan (Andatza). Kanbisol
gleikoa: gune lauetan. Nekazal kapazitate ertainekoak dira.

Oria ibaiaren paisaia, neurri handi batean, lurzoruen propietateek, klima-baldintzek eta lurzoruari
lotutako erabilerek zehazten dute. Lautada alubialaren gaitasun agrologiko handiek nekazaritzapaisaia eratu dute lur emankorrenetan, eta hauek balio handia dute paisaiaren ikuspegitik
begiratuta. Nekazaritzako lur horiek hamarkadak daramatzate bertan, eta Oria ibaiaren paisaiabalioetako bat dira Usurbilgo partean. Era berean, azken urteotan nabarmen murriztu den
nekazaritza tradizionalari eusteko aukera bermatzen dute.

1954eko irudia. Honetan Oria erriberako laborantzak ikus daitezke. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.
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Landaredia eta lurzoruaren erabilerak
Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planaren esparruan berariazkoa den LANDARETZA POTENTZIALA
izango litzateke ibai ekosistemen ezaugarria; esate baterako:
 Kantauriar haltzadia, erriberako baso edo galeria-baso bezala ere ezagutzen dena. Ibai
bazterretan eta ur gezako ibilgu bazterretan hazten da, eta Hyperico androsaemi-Alnetum
asoziazioa osatzen du. Haltza, Alnus glutinosa, gailentzen da komunitate horretan. Horrez gain
badaude beti heze dauden lurzoruak eskatzen dituzten beste espezie batzuk ere; eta,
aldamenean duen harizti-lizardian dauden beste espezie komun askorekin batera, florasegizio oparoa osatzen dute. Berariazkoak dira ur ibilgu iraunkor edo ia iraunkorretan, emari
eskasa duten eta ibai estuetan sartuak dauden ibilgu bizkorretan.


Haritz pedunkulatuz, Quercus robur, osatutako harizti azidofiloek Tamo communisQuercetum roboris asoziazioa osatzen dute. Erabat garatzean baso bikainak dira, tamaina
handia hartzen duten zuhaitzekin. Lurzoruaren izaera azidoak eragotzi egiten du hazteko pH
neutroa edo zertxobait oinarrizkoa behar duten landareen garapena.

Landaredia potentziala

Lurraldeak izan dituen erabilerek, hala nola Usurbilgo udalerriko garapen ekonomikoari lotuta azken
hamarkadetan ibai bazterrak hartu izanak, eta orain arte egin den baso kudeaketak nabarmen
aldatu dituzte ingurune honetan egon beharko luketen landare formazioak. EGUNGO LANDARETZA
diagnostiko honi atxiki zaion 010 mapan adierazita dago. Plano horretan, honako flora-komunitate
hauek jaso dira:
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-

Bertako basoak: Harizti azidofiloa eta baso misto atlantikoa
Galeria-basoak: Kantauriar haltzadia, sahastiak.
Ibai-ertzeko uharrietako landaredia
Paduretako landaredia
Baso-landaketak: koniferoak eta hostogalkorrak
Baratzeak
Larreak
Otalurrak

(IKUSI 10 MAPA-LANDAREDI UNITATEAK eta 11 MAPA- LURZORUAREN ERABILERAK)
Paisaia- eta natura-interesko flora-formazioak. Intereseko flora autoktonoa

Estuarioak natur sistema inportanteak dira, itsas eta ibai inguruneen artean kokatuak, eta izan
litekeen ekosistema emankorrenetako bat osatzen dute. Birsortzeko gaitasun handia dute.
Estuarioek bizi duten itsasaldi dinamika oso aldakorra da, aurreikus ezin daitezkeen higadura eta
sedimentazio prozesuak izaten dituzte, eta horiek era askotako giro eta habitatak sortzen dituzte.
Aldagarritasun handi horixe da, hain zuzen ere, biodibertsitatearen ikuspegitik begiratuta estuarioei
hain interes handia ematen diena.
Estuarioek lokailu-lan inportantea egiten dute beste estuarioekin eta ibai ekosistemarekin.
Biodibertsitate maila handia dute, bai faunari eta bai florari dagokionez. Oriaren itsasadarra EAEko
zabalenetako bat da, eta balio handiko nahiz faunaren eta floraren intereseko padura funtzionaleko
enklabeak mantentzen ditu; besteak beste, batasunaren intereseko hainbat habitat, elkarren artean
erlazio estua eta interkonexioa dutela. Betidaniko jarduera jakin batzuk mantentzeak eta esparru
honetako zenbait eremu itsasaldien dinamikarako berreskuratzeko aukerak, balio handia eta
gaitasun itzela ematen diote sistema honi.
Oriaren itsasadarra interes bereziko gunea da flora eta fauna kontserbatzeko; izan ere, EAEko flora
eta fauna mehatxatuaren zerrendan jasotako espezie-populazioak mantentzen baititu, eta populazio
horiek garatzeko behar besteko baldintzak ditu.
Gainera, euskal kostaldeko beste estuario batzuek bezala, Oria ibaiaren estuario-sistemak garrantzi
handia du hegaztien migraziorako, eta estuarioen arteko loturari laguntzen dio, atsedena hartzeko
eta elikatzeko lekua baita espezie askorentzat. Funtzio garrantzitsua du, halaber, Europa iparraldetik
datozen hegaztien negupasarako.
Badira baso-orban batzuk eta espezie autoktonoez egindako heskaiak; baita txilar, iratze eta ote
sailez osatutako sasitza ere. Ibai ibilguekin eta hezeguneetako landaretzarekin batera, formazio
horiek osatzen dute Usurbilen berezkotzat jo daitezkeen habitatak, nahiz eta antropizazio maila
ezberdinak jasaten dituzten, eta erakusten duten kontserbazio egoera beti onargarria ez den.
Hauek dira Oriaren ingurunean naturaren eta paisaiaren ikuspegitik interes handiena duten landareformazioak: haltzadi kantauriarrak, baso misto atlantikoa osatzen duten hariztiak eta
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estuarioetarako berezko landaretza. Formazio horiek, balio handikoak inondik ere, ur inguruneari
lotutako fauna anitza biltzen dute.
Kostaldeko eremu hezeek eta ibai ardatzek hirigintzak eta garapen industrialak eragindako presio
itzela nozitu dute Gipuzkoako historian zehar. Hori dela eta, eremu horietako ekosistema gehienak
antropizatuak daude, paisaia-balioak oso alteratuekin. PEP honek, hortaz, biodibertsitate anitza
jasotzen duten formazio natural horiek agerian jartzea, berreskuratzea eta kontserbatzea du
helburu.
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Oriaren PEParen eremuan kartografiatuta aurkitzen dira mehatxatuta dauden flora espezieak
dokumentu bibliografikoen arabera eta HAPOaren diagnostikoan jasotakoarekin batera. EAEko flora
baskularreko zerrenda gorriaren barruan katalogatuak aurkitzen diren espezieak hurrengoak dira:

Ilex aquifolium
Zuhaixka edo zuhaitz txiki dioikoa (ale batzuk arrak eta beste batzuk emeak dira). 10 m-ko garaiera
lor dezake. Azala grisaxka eta oso leuna da, eta heldutasunean baino ez da pitzatzen. Adarrak
gazteak eta berdexkak dira. Hostoak txandakakoak, iraunkorrak, distiratsuak, inguramendu
eliptikokoak eta ertz arantzatsukoak -kasu batzuetan osokoak- dira. Pagadien, hariztien, baso
mistoen eta baita artadien oihanpean hazten da. Lur-silizioetan hobeto bizi da. Kareharrizko lurretan
ere haz daiteke, baina lurzorua azidoa denean.
Babes tresna
Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoa

Babes kategoria
Interes berezikoak

Egoera
Katalogatua

EAEko Zerrenda Gorria

Ardura txikia

Katalogatua (02/2010)

Ophioglossum vulgatum
Zuhaixka edo zuhaitz txiki dioikoa (ale batzuk arrak eta beste batzuk emeak dira). 10 m-ko garaiera
lor dezake. Azala grisaxka eta oso leuna da, eta heldutasunean baino ez da pitzatzen. Adarrak
gazteak eta berdexkak dira. Hostoak txandakakoak, iraunkorrak, distiratsuak, inguramendu
eliptikokoak eta ertz arantzatsukoak -kasu batzuetan osokoak- dira. Pagadien, hariztien, baso
mistoen eta baita artadien oihanpean hazten da. Lur-silizioetan hobeto bizi da. Kareharrizko lurretan
ere haz daiteke, baina lurzorua azidoa denean. Belardi heze, iturburu, ihitoki, haltzadi eta haranen
gibeleko hariztietan bizi da. Populazioak beti dira zeharo mugatuak, sakabanatuak eta ale-kopuru
eskasekoak. Sartzeko errazak diren lekuetan agertzen direnez eta ia nabarmentzen ez diren
populazioak direnez, aldatzeko edo suntsitzeko arriskua daukate. Aleen gutxitzean izugarrizko
eragina izan dute hezeguneen lehortze-jarduerek, dudarik gabe. Babes eraginkorrak, bizi den
enklabe berezietan neurri zehatzak hartzea eskatuko luke.
Babes tresna
Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoa

Babes kategoria
Bakana

Egoera
Katalogatua

Linaria supina subsp. maritima
Landare txiki hau nekez heltzen da 30 cmko altuerara, eta eskrofulariazeoen familiakoa da. Zurtoinak,
hasieran, nahiko etzanda hazten dira, baina gero zutitu egiten dira. Beheko aldean hostoak daude,
luzangak, estuak eta apur bat mamitsuak; bakarka eta txandaka hazten dira, baita hiru edo lau
bertiziloko taldeetan ere. Goiko aldean loreak daude; txikiak dira, bi zentimetro inguruko diametrokoak,
eta beheko muturrean ezproi luzea dute. Horiek zurbilak dira, ia zurixkak. Horrek argi eta garbi
bereizten du supina azpiespezietik, horren loreek kolore hori bizia baitute.
Kantauri itsasertzeko landare endemikoa, Asturiasetik Frantziako hego-mendebaldera. EAEN 8 leku
ezagutzen dira: La Arena, Leioa, Gorliz, Laida, Laga, Zarautz, Zumaia eta Orio. Bakion, orain arte
azaldu izan den tokian, ezin da aurkitu; izan ere, bizi zeneko habitata guztiz urbanizatu da (PATINO et
al., 2013) eta Laidako populazioa desagertu egin da denborale handiak direla eta.
Babes tresna
Babes kategoria
Egoera
Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoa
Kaltebera
Katalogatua
EAEko Zerrenda Gorria

Ardura txikia

Katalogatua
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Formazio horiek, bestetik, flora aloktono inbaditzailearen mehatxupean daude; izan ere, flora horrek
formazio autoktonoen lekua hartzen baitu, lurraldean hauen presentzia murriztuz. Honakoak
nabarmentzen dira: Acacia dealbata, mimosa izenez ezagutzen dena, baso sailetan eta harizti
oligotrofoetako mugetan basati bihurtutakoa; Ailanthus altissima, ailantoa, ibai ondoko ezponda eta
areketan agertzen dena; Arundo donax, kanabera; Crocosmia x crocosmiiflora, haltzadi ezponda eta
erreka bazterretako belardietan
zabaltzen dena; eta Platanus
hispanica, astigar zuria, legardi,
ibaiertz eta ezponda hezeetan
agertzen dena.
Oriako erriberan zehar flora
inbaditzaile espeziea (Fallopia
topatu
dezakegu
japonica)
puntualki. Espezie hori oso
kaltegarria
da
ondorengo
hauengatik:

Flora inbaditzailea (Robinia pseudoacacia). Egilea: ARAUDI SLP

-

Asfaltatu eta zolatutako eremuetan nahiz uholdeen defentsarako egituretan kalteak
eragiten ditu.

-

Biodibertsitatea murrizten du landaredia autoktonoarekin lehiatuz.

-

Oria ibairako irisgarritasuna zailtzen du.

-

Arroak oztopatuz uholde arriskua areagotzen du.

-

Arroen erriberetako higadura handitzen du.

-

Oriako erriberetako paisaia-balioa murrizten du, populaketa trinkoak osatzen ditu eta
hala, landaredia autoktonoa alboratzeak ibaiko ekosistemaren dinamika aldatzea
dakar.

Oria ibaiaren paisaiarako ekintza plana Usurbilgo udalerrian izeneko agiri honen helburuetako bat,
espezie horiek kontrolatzea eta behar den moduan kudeatzea izango da, ekosistema naturaletan
eragin dezaketen presioa ekiditeko eta presio horrek paisaian sor ditzakeen ondorioak saihesteko
Habitat-direktibak sailkatutako habitatak

Habitaten Zuzentarauan (92/43/EEE) ezarritakoari jarraituz, eta Natura Ondareari eta
Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legean xedatutakoren arabera, eta bi testu
horien I. eranskinean jasotakoa kontuan hartuta, hona segidan, Oriaren itsasadarra KBE eremuan
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aurki daitezkeen batasunaren intereseko habitatak (LZParen esparruan daudenak laranja kolorez
markatuta).
1130 - Estuarioak
1320 –Spartina zelaiak (Spartinion maritimae).
1330 – Paduretako larre/ihitoki halofiloak (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
4030 Txilardi lehor europarrak
6510 – Altuera txikiko sega-larre txiroak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0* – Haltzadien eta lizardien baso alubialak (Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
alnion incanae, Salicion albae) Lehentasunezko interesa dute

Batasuneko intereseko habitatak (92/43/CEE Direktiba). Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa

1130 habitata –Estuarioak– zenbait ibairen bokaleetan kokaturik dauden ekosistemei dagokie.
Sedimentu kontinentalak izaten dituzte pilatuta, eta itsasaldien eraginaren mende daude beti; hori
horrela, itsasoko uraren eta ur gezaren eragina izaten du. Dituen ezaugarri morfologikoen arabera
definitutako habitata da. Ibai bailara baten azken zatia aipatzeko erabiltzen da; hau da, itsasaldien
mende dagoen eta ur gazikaren mugatik aurrera dagoen zatia adierazteko. Leku horietan, ur geza
eta ur gazia nahastu egiten direnez, eta ur korrontea murriztu egiten denez, sedimentu finak jalkitzen
dira, eta sarritan, harea eta lokatzezko marearteko lautada handiak osatzen dituzte. Oria ibaiaren
estuarioaren kasuan, jatorrizko azaleraren % 41 inguru mantentzen da. Estuarioak galdu duen
azalera guztia, milioi eta erdi metro karratutik gora, gizakiaren eraginez galdu da. Estuarioak gaur
egun hartzen duen azaleraren zatirik handiena marea-azpikoa da.
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Sega-belardiak urte osoan berde egoten diren belar formazioak dira, eta landazabal atlantikoko
landare-paisaiaren ezaugarri dira. Belardietako flora multzoa nahiko sinplea da, nahiz eta ematen
zaien erabilera ezberdina dela-eta, flora-osaketa berbera duten bi belardi nekez aurki daitezkeen.
Habitat hori Santiago aldean aurki dezakegu, ibaiaren eskuinaldean, padurari kendu zaion eremua
hartuz Mota, Olatxo eta Segurola baserriak inguratzen dituzten muinoetan eta GI-3710 errepidearen
mendebaldean. Badago, halaber, Motondon eta Sarobetxipi baserriaren inguruan, Txanpa errekaren
ezkerraldean, Itzao, Mariarrota, Saria, Izoztegi eta Aginaga erreka ondoko partzela batzuetan, eta
Sarikola urtegiaren inguruan.
Haltzadi eta lizardietan, ibai bazterrekoak izan ala ez, haltza (Alnus glutinosa) da ugariena, eta
horrekin batera, zuhaixka eta belar-landare ugari ageri dira. Uholde ohean, lurzoru putzuberen
gainean, garatzen diren ibai ibilguei lotutako habitata da, ezbairik gabe. Oriaren itsasadarraren
esparruan badaude habitat honetako hainbat paraje, guztira 22,9 ha-ko azalera hartuz. Aginaga
inguruan zerrenda batzuk ageri dira, ibaiaren bi aldeetan, KBEaren mugaraino. Izostegi eta Itzao
erreken meandroen eskuinaldean ere badaude zerrenda batzuk, N-634 errepidearen eta ibaiaren
arteko eremua hartuz. Motondoren ekialdean, errekaren ondoko sailetan, eta Oriaren erriberan,
Donparnasako padura aldera. Santiagoko paduraren ezkerraldean (Sarasua inguruan) eta Sarikola
urtegiaren buruan.

Fauna komunitateak
Faunari dagokionez, estuarioetako giroetako ohikoak diren arrainen espezieak azpimarratu behar
ditugu mareek duten eragina dela eta: aingira (Anguilla anguilla), platuxa latza (Platicthys flesus),
lupia (Dicentrarchus labrax) edo buruzabala (Chelon labrosus). Espezie horiek Oiartzun ibaian gora
egiten dute itsasotik eta nahiko populazio ugariak dituzte. Ezkailua (Phoxinus phoxinus) eta mazkar
arrantzagabea (Barbatula barbatula) ere bizi dira. Kutsadura maila jakin bat toleratzen duten
espezieak diren arren, populazioek susperraldia jasan dute uren kalitatea hobetu egin delako.
Izokinek (Salmo salar) Oriaren itsasadarrean gora egiten dute urtero, baina ibai hau iragazkortzeko
neurri inportanteak hartu beharra dago, espezie horrentzako ibai ibilgu egokitzat hartu ahal izateko.
Kolaka ere (Alosa alosa) geroz eta gehiago ikusten da itsasadar honetan; oraindik orain, espezie
honen erruteak egiaztatu dira Oria ibaian, KBE zatian gora, eremu horretatik hurbil. Arrainen artean
aingira (Anguilla anguilla) nabarmendu behar dugu, garrantzi handiko espeziea eremu honetan; hain
zuzen ere EAE osoan Oria ibaiaren estuarioa da angula-arrantzarako gunerik inportanteena.
Faunari dagokionez, beste talde esanguratsu bat da hegaztiena. Ibai eta estuarioetako giroekin
zuzeneko lotura duten espezieak eta hiriinguruneetakoak topa ditzakegu. Horien artean, ohikoak
izaten dira hauek: buztanikara zuria (Motacilla alba), zozoa (Turdus merula), etxetxolarrea (Passer
domesticus) parkeetan, pasealekuetan eta ibaiertzetan, eta kaio hankahoriak (Larus michahellis) eta
antxeta mokogorriak (Larus ridibundus), basahateak (Anas platyrhynchos), lertxun hauskarak (Ardea
cinerea), lertxuntxo txikia (Egretta garcetta) eta ahate basatiak, ibilguan kontrolik gabe aske
utzitakoak. Gabierrota eta Larzabal arteko ibai-tartean, gainera, honako hauek ere ikus daitezke:
uroilo arruntak (Gallinula chloropus). Espezie hori, gainera, basahatea bezalaxe ugaltzen da eta
itsasotik ibaian gora eginda, ubarroiak (Phalacrocorax carbo) ere ikus daitezke. Tarteka, martin

DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-36-

arrantzalea (Alcedo atthis) ere ikus daiteke eta espezie horrek adierazten du ibai-ibilguen
kontserbazio-egoera ona dela.
Esparru honetan, gaur egun, Hyla merionalis badagoela ziurtatzen duen putzu erroldaturik ez dagoen
arren, badirudi iraganean espezie honen bizileku izan zela Aginagako urtegia, orain lohiztatua ia
erabat. Hortik oso hurbil badaude espezie horren hainbat kokaleku; beraz, etorkizunean esparru hau
berriro ere koloniza lezake, horretarako baldintza egokiak ematen badira. Ildo honetan, Matondoko
barrutiak anfibio komunitatea garatzeko duen garrantzia azpimarratu behar da, baldintza
ekologikoak zaharberritu eta dagokion moduan jarri ondoren, betiere.
Estuarioa narrastientzako kokaleku aproposa ez bada ere, Eskulapioren sugearen, Zamenis
longissimus, presentzia nabarmendu behar da (Habitatei buruzko Zuzentarauaren IV. eranskina).
Esparru hau, gainera, Schreiber muskerraren, Lacerta schreiberi, lehentasunezko banaketa-gunea da
(Habitatei buruzko Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinak).
Bestetik, esparru hau ferra-saguzar mediterraneoaren (Rhinolophus euryale) bizi-eremua da, izan ere
babesleku bat dauka esparruaren inguruan. Era berean, bisoi europarraren (Mustela lutreola)
lehentasunezko banaketa-gunea da.
Hurrengo taulan ageri da Oriaren estuarioan ikus daitezkeen fauna espezieen zerrenda, eta arriskuan
dauden espezieen euskal katalogoan dagokien egoera.
Estuarioetan berariazkoak diren, edota estuarioei oso lotuak dauden espezieak hartu dira kontuan.
Eremu honetan badaude baso edo nekazaritza giroko espezie, eta lekura ondo egokitzen diren
espezie gehiago ere, esparru honetan zehar ibili arren, bertakotzat edota ezaugarritzat jotzen ez
direnak.
Oria ibaiaren Usurbilgo tartean arrainentzako oztopo izan daitezkeen lau puntu identifikatu dira:
Errotaberri (Ingemar-ren parean), Orbeldi (Amerizko zentrala), eta Iturrarteko uhartearen eta
ibaiaren ertzaren artean kokatzen dira. Lehenengo kasuan izan ezik, beste hiruen egoera ez da txarra.
Orbeldiren kasuan, zentraleko presak arrainentzako eskala bat dauka, ibaian gora doazen arrainak
harrapatzeko balio duen nasa batez hornitua eta izokinen tranpa bezala erabiltzen da

Izena gaztelaniaz

Izena euskaraz

EAEko
Espezie
Mehatxatuen
Katalogoa

Sábalo
Piscardo
Anguila
Lobo de río
Platija
Salmón
Muble

Kodaka
Ezkailua
Ibai aingira
Mazkar arrantzagabea
Platuxa latza
Izokin arrunta
Hondoetako korrokoia

Bakana
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa

Sapo partero común

Txantxiku arrunta

Arriskurik gabekoa

IZENA
Espezieak
ARRAINAK
Alosa Alosa
Phoxinus phoxinus
Anguilla anguilla
Barbatula barbatula
Platichthys flesus
Salmo salar
Chelon labrosus
ANFIBIOAK
Alytes obstetricans
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Bufo bufo
Triturus marmoratus
Lissotriton helveticus
Hyla arborea
Hyla meridionalis

Sapo común
Tritón jaspeado
Tritón palmeado
Ranita de San Antonio
Ranita meridional

Salamandra salamandra
Rana perezi
Rana temporaria
NARRASTIAK
Anguis fragilis
Natrix natrix
Lacerta Schreiberi
Lacerta vivipara
Coronella austriaca
Coronella girondica

Salamandra común
Rana común
Rana bermeja

Zamenis longissimus
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Vipera seoanei
UGAZTUNAK
Apodemus sylvaticus
Arvicola sapidus

Culebra de Esculapio
Lagartija iberica
Lagartija roquera
Víbora de Seoane

Arivola terrestris
Crocidura russula
Crocidura suavelolens
Eptesicus serotinus
Erinaceus europaeus
Galemys pyrenaicus
Genetta genetta
Lepus europaeus
Martes foina
Meles meles
Microtus agrestis
Microtus lusitanicus
Micromys minutus
Mus musculus domesticus
Mustela lutreola
Mustela putorius
Neomys fodiens
Oryctolagus cuniculus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pygmaeus

Rata topera
Musaraña común
Musaraña campesina
Murciélago hortelano
Erizo común
Desmán del pirineo
Gineta común
Liebre europea
Garduña
Tejón
Ratilla agreste
Topillo lusitánico
Ratón espiguero
Ratón casero
Visón europeo
Turón común
Musgaño patiblanco
Conejo común
Murciélago de borde claro
Murciélago de cabrera

Lución
Culebra de collar
Lagarto verdinegro
Lagartija de turbera
Culebra lisa europea
Culebra bordelesa

Ratón de campo
Rata de agua

Apo arrunta
Uhandre marmolairea
Uhandre palmatua
Zuhaitz-igel arrunta
Hegoaldeko zuhaitzigela
Arrubioa
Ur-igela
Baso-igel gorria

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Galtzeko arriskuan

Zirauna
Suge gorbataduna
Schreiber muskerra
Sugandila bizierrulea
Iparraldeko suge leuna
Hegoaldeko
suge
leuna
Esculapioren sugea
Sugandila iberiarra
Horma-sugandila
Seoane sugegorria

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa

Basasagua
Mendebaldeko
ur
arratoia
Ekialdeko ur arratoia
Satitsu arrunta
Baratz-satitsua
Baratz saguzarra
Triku arrunta
Muturluze pirinearra
Katajineta arrunta
Erbia europarra
Lepazuria
Azkonarra
Larre-lursagua
Lursagu lusitaniarra
Uzta-sagua
Etxe sagua
Bisoi europarra
Ipurtasa
Ur-satitsu ankazuria
Untxia
Kuhl pipistreloa

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa

Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
Galtzeko arriskuan
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Galtzeko arriskuan
Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
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Rattus norvergicus
Rattus rattus
Rhinolophus euryale
Scirus vulgaris
Sorex minutus
Talpa europaea
HEGAZTIAK
Aegithalos caudatus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Acrocephalus
schoenobaenus
Anas platyrhynchos
Anthus trivialis
Apus apus
Athene noctua
Buteo buteo
Caprimulgus europaeus
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Carduelis chloris
Certhia Brachydactyla
Cisticola juincidis
Corvus corone
Corvus corax
Cuculus canorus
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Jynx torquilla
Lanius collurio
Larus argentatus
Larus fuscus
Monticola solitarius
Motacilla alba

Rata gris
Rata campestre
Murciélago med. de herradura
Ardilla común
Musaraña enana
Topo europeo

Arratoi arrunta
Arratoi beltza
Ferra-saguzar med.
Katagorri arrunta
Satitsu txikia
Sator arrunta

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Galtzeko arriskuan
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa

Mito
Alondra común
Martín Pescador
Carricerín común

Buztanluzea
Egazabal arrunta
Martín arrantzalea
Benarriz arrunta

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Interes berezikoa
Babes berezikoa

Ánade real
Bisbita arbórea
Vencejo común
Mochuelo común
Ratonero común
Chotacabras gris
Jilguero
Pardillo común
Verderón común
Agateador común
Buitrón
Corneja negra
Cuervo
Cuco
Pico picapinos
Pico menor
Escribano montesino
Escribano cerillo
Petirrojo
Halcón peregrino
Cernícalo vulgar
Papamoscas cerrojillo
Pinzón vulgar
Polla de agua
Arrendajo común
Zarcero común
Golondrina común
Torcecuellos
Alcaudón dorsirrojo
Gaviota argéntea
Gaviota sombría
Roquero solitario
Lavandera blanca

Basahatea
Uda txirta
Sorbeltz arrunta
Mozolo arrunta
Zapelaitz arrunta
Zata arrunta
Karnaba
Txoka arrunta
Txorru arrunta
Gerritxori arrunta
Ihi-txoria
Belabeltza
Erroia
Kukua
Okil handia
Okil txikia
Mendi-berdantza
Berdantza horia
Txantxangorria
Belatz handia
Belatz gorria
Euli-txori arrunta
Txonta arrunta
Uroila
Eskinosoa
Sasitxori arrunta
Enara arrunta
Lepitzulia
Antzandobi arrunta
Kaio hauskara
Kaio iluna
Harkaitz-zozo urdina
Buztanikara zuria

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Bakana
Arriskurik gabekoa
Bakana
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Interes berezikoa
Interes berezikoa
Arriskurik gabekoa
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Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Otus scops
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major
Parus palustris
Passer domesticus
Passer montanus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Phylloscopus collybita
Phylloscopus ibericus
Pica pica
Picus viridis
Prunella modularis
Ptynoprogone rupestris
Pyrrhula pyrrhula
Serinus citrinella
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia undata
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Tyto alba

Lavandera cascadeña
Papamoscas gris
Autillo europeo
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Herrerillo capuchino
Carbonero común
Carbonero palustre
Gorrión
Gorrión molinero
Abejero europeo
Cormorán grande
Mosquitero común
Mosquitero ibérico común
Urraca
Pito real
Acentor común
Avión roquero
Camachuelo común
Verderón serrano
Trepador azul
Tórtola turca
Tórtola común
Estornino pinto
Curruca capirotada
Curruca rabilarga
Chochín
Mirlo común
Zorzal común
Lechuza común

Buztanikara horia
Euli-txori grisa
Apo-hontza
Pinu-kaskabeltza
Amilotx urdina
Amilotx mottoduna
Kaskabetz handia
Kaskabeltz txikia
Etxe-txolarrea
Landa txolarrea
Zapelaitz liztorjalea
Ubarroi mottoduna
Txio arrunta
Txio arrunta
Mika
Okil berdea
Tuntun arrunta
Haitz-enara
Gailupa
Mendi txirriskilla
Garrapoa
Usapal turkiarra
Usapala
Arabazozo pikarta
Txinbo kaskabeltza
Ota-txinboa
Txepetxa
Zozoa
Birigarro arrunta
Hontza zuria

Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Bakana
Bakana
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa
Arriskurik gabekoa

Aingira eta Oria ibaian bizi duen egoera
Aingira europarra oso zabaldua dago geografikoki, era guztietako ur masak –gezak, gazikarak eta
gaziak– kolonizatuz Mauritaniatik hasi eta Norvegiako iparralderaino, Mediterraneo itsasoaren eta
itsaso Beltzaren arroetako ibaiak barne direla. Dirudienez, banaketa-gunearen hegoaldeko muga
murriztua dauka, aingirak garatzeko ur masa egokirik ez dagoelako; eta, iparraldeko mugan izaten
diren tenperatura baxuen ondorioz, eremu honetako produktibitatea ia hutsala da. Aingira
europarraren kopururik handiena Bizkaiko Golkoaren inguruko herrialdeetan dago; horietan sortzen
da, hain zuzen ere, Europan arrantzatzen den aingira kopuruaren % 97a. Angula bilketak sekulako
beherakada izan du Europan, azken 25 urteetan. Azken hamarkadan lortu diren gutxieneko maila
historikoek ezbairik gabe berresten dutenez, geratzen den angula kopurua segurtasun mugetatik
kanpo dago.
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Ia-ia ezinezkoa da mende honetan zehar Europan antzeman diren aingira-populazioaren murrizketak
faktore bakar batek eraginak izatea; eta, faktore bakoitzaren garrantzi erlatiboaren inguruan
adostasunik ez badago ere, onartzen da honako faktore hauek eragin kaltegarria dutela espezie
honengan:
• Arrantza: Begien bistakoa da arrantzak espezie honengan izan lezakeen eragina, aingira horiaren
kasuan, eta zilar-kolorekoan bereziki. Angulen kasuan efektua aldakorra da, espeziearen
dentsitatearen eta ibaiaren karga-ahalmenaren arabera.
• Oztopoak goranzko migrazioan: Presek eta ibaietako gainerako oztopoek eragotzi egiten dute
angulen eta angulatzarren goranzko migrazioa; horrela, arroan eremu handiak kolonizatzeko aukera
oztopatzen dute, ibaian gora dentsitatea gutxituz eta ekoizle handien sorrera murriztuz.
• Zentral hidroelektrikoak: Aingira zilar-kolorekoak itsasorako migrazioan turbina hidrolektrikoetatik
pasatzeak, aingira horien heriotza, zauri larriak edota gerorako kalteak eragin ditzake. Gainera,
egiaztatu denez, zentral horiek aingiran eragiten duen heriotza-tasa beste espezie batzuetan baino
handiagoa da; besteak beste, tamainaz handiagoak direlako.
• Habitat galera: Europan oso arazo handia da aingirak bizirauteko eta hazteko habitat egokien galera
eta suntsipena; izan ere, aingirek biziraun dezaketen ibai eta estuarioen hedadura nabarmen
murriztu baita. Murrizpen hori eragin duten ekintzen artean daude, besteak beste, presak eraikitzea
eta, ondorioz, angulei ibaian gorako bide oztopatzea, ibai sistema ugari kanalizatu izatea, eta
estuario eta paduren suntsipena.
• Harraparitza: Aingiren harrapari nagusiak ubarroia eta igaraba dira, besteak beste.
• Klimaren eta korronte ozeanikoen aldaketa: Korronte ozeanikoen aldaketek larba leptozefaloen
biziraupenean eta angula bilketan eragin dezakete ibaietan.
• Sortzaileen kalitate galera: Europako ibaietatik datozen aingirek eragin kaltegarria jasaten dute,
Sargazoen Itsasora heltzeko eta kume bideragarriak sortzeko ahalmenean, honako faktore hauen
ondorioz:
o Elementu kutsatzaileak: PCBak aingiren erreserba lipidikoetan pilatzen dira, haien energia
kontsumoa murriztuz, eta ondorio kaltegarriak dituzte ugalkortasunean.
o Infekzio biralak: EVEX infekzioa Europa osoan zehar hedatu da, eta birus horrek
infektatutako aingira zilar-kolorekoak ez dira gai Sargazoen Itsasora iristeko.
o Parasitazioa: Anguillicola crassus nematodoak, aingiraren parasitoa den eta Europako
ibaietan 80. hamarkadan sartu zen parasito horrek, maskuriaren funtzionamendu txarra
eragiten du aingira helduetan; eta, ziurrenik, badu eragin kaltegarririk aingiraren migratzeko
eta ugaltzeko gaitasunean ere.
Aingira europarra EAEn Berreskuratzeko Kudeaketa Planean jasotakoaren arabera, Oriaren unitate
hidrologikoan nabariak dira oztopoek aingira-populazioen egituran dituzten ondorioak. Oro har,
goialdean dauden eta dentsitate txikia duten estazioetan, gehienbat aingira emeak sortzen dituzte;
eta arroaren behealdean, berriz, irisgarritasun hobea eta dentsitate sendoagoak dituzten
estazioetan, badirudi arrak sortzen dituztela.
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Aingira egoiliarrek tamaina ezberdina dute unitate hidrologiko batetik bestera; baita UH bereko
estazio batzuetan eta besteetan ere. Oro har, patroi berdintsua antzeman daiteke. Behealdeko
estazioetan 30 cm-tik beherakoen proportzioa oso handia da; aldiz, goialdekotzat jotzen diren
guneetan, aingira handiagoak, 45 cm-tik gorakoak, nagusitzen dira, edo gehiago ikusten dira
behintzat. Tamaina hori gainditzen duten guztiak emeak dira.
Azken 15 urteetan egin diren aingira-laginketek erakutsi duten oparotasun erlatiboa aztertu da.
Deba, Urola eta Urumea unitate hidrologikoetan, oparotasun hori apenas aldatu den aipatutako
epealdian; Oria unitatean areagotu egin da eta Oiartzun unitatean (UH txikiena berau) gutxitu egin
da. Horrela bada, ekialdeko arroetan aingiraren oparotasuna zertxobait areagotu egin da oro har,
nahiz eta Europan antzemandako bilketak oro har behera egin duen. Horren arrazoia, epealdian
zehar uraren kalitatea hobetu izana eta jarraipena ziurtatu izana da (arrainentzako pasabideak egitea
eta oztopoak ezabatzea). Mendebaldeko arroetan, populazioak beherako joera du oro har, nahiz eta
unitate hidrologiko beraren barruan, zati batzuetan halako egonkortasun bat erakusten duen eta
zenbaitetan gora ere egin duen; esate baterako, Okaren UHan eta kostaldeko arroetan.
EAEn Aingira berreskuratzeko Kudeaketa Plan horretan, hainbat neurri aipatu ziren helburu hauei
begira:
-

Angularen arrantza kudeatzea

-

Aingiraren arrantza murriztea.

-

Birpopulatzea

-

Ibaiak ibilgarri egiteko egiturazko neurriak hartzea

-

Habitatak hobetzea

-

Harraparien aurkako neurriak hartzea

-

Ekoizpen hidrolektrikorako turbinek aingira-populazioetan duten eragina zenbatesteko
neurriak jartzea.

Angularen arrantza Eusko Jaurlaritzaren 41/2003 Dekretuaren bidez (107/2005 Dekretuak aldatua)
hasi zen arautzen. Dekretu horrek lizentzia pertsonala izatea eskatzen du, eta aisialdiko arrantza gisa
katalogatzen du angula-arrantza; beraz, espresuki debekatuta dago gure ibaietan arrantzatutako
angulak saltzea. Espeziea berreskuratzeko planean, muga batzuk jarri zizkioten angulen arrantzari:
- Arrantza-baimenak berritzeko neurriak zorrotz betetzea.
- Kuota: 2 kg angula arrantzaleko eta eguneko, modalitate eta arro guztietan.
- Arrantza-denboraldia laburtzea: azaroaren 15etik urtarrilaren 31ra (gaur egun, urriaren 15etik
martxoaren 15era artekoa da).
- Hiru ibai nagusitan erreserba iraunkorrak deklaratzea: Oiartzun, Urumea eta Barbadun, eta
bigarren mailako bi ibaitan ere bai: Iñurritza eta Andrakas.
Halaber, berreskuratze-planak aingiren arrantza debekatu zuen.
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Azken 25 urteetan, ibai-aingiraren populazioak (Anguilla anguilla) gainbehera handia jasan du.
Espeziaren egoera gure arroetan hobetzeko helburuarekin, zenbait esperientzia pilotu egiten ari
dira Oria ibaian AZTIko espezialistak 2011z geroztik, Biodiversidad fundazioarekin, Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin eta Uraren Euskal Agentziarekin elkarlanean. Ekintza horietako bat birpopulatzeko
hiru formula aztertzea izan da.
Lehenengo saioa 2011ko ekainean egin zen: Orbeldin (Oriaren behe-ibilguan) migrazioan
harrapatutako 2.400 angula zahar eta aingira basati baino gehiago ibaian gora eraman ziren,
Ursuaraneraino. Bigarrenean eta hirugarrenean, berriz, Oriako arrantzaleek harrapatutako 6,4 kg
angula askatu ziren. Kasu horretan, angulen erdiak zuzenean ibaian sartu zituzten berriro, Zegama
parean; beste erdiak, berriz, Mutrikuko akuikultura-eskolan gizendu ziren bi hilabetez, eta, gero,
Agauntza ibaian askatu, Ataunen. Hiru formulek emaitza oparoak eskaini zituzten: angulek bizirik
iraun dute, eta nabarmen hazi dira; batez ere, arrainen pasagunetik hartu eta ibaien beste zona
batzuetara eraman zirenak. Zona horiek, izatez, kalitateko habitata eskaintzen diote espezieari,
baina handik desagertuak ziren, kolonizatzeko oztopoak baitzituzten. Horregatik, URA-Uraren
Euskal Agentziak, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta AZTIren laguntzarekin, erabaki du urtero
aingirak ibaian gora garraiatzen jarraitzea. Oraingo honetan, Asteasuko ubidean askatu dira.
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Mehatxupean dauden fauna espezieen banaketa eta babes guneak.

Oria ibaiaren ibilgua interes bereziko eremua da kolaka izeneko arrain-espeziearentzat, “berezia”
kategorian katalogatua berau; Oria ibaiaren estuarioa interes bereziko eremua da “berezia”
kategoriako zikoina beltzarentzat (Ciconia nigra) eta “kaltebera” kategoriako mokozabal
zuriarentzat (Platalea leucorodia). Eta, udalerriaren ipar-ekialdeko erdia, interes bereziko eremutzat
jotzen da ‘kaltebera’ kategorian sailkatua dagoen ferra-saguzar mediterranearra (Rhinolophus
euryale) espeziarentzat.
Eta berean, Oria ibaiaren eta Latsaerrekaren ibilguak lehentasunezko banaketa-gune gisa izendatuta
daude oro har mehatxatua dagoen bisoi europarra (Mustela lutreola) espezie haragijale erdiurtarrarentzat.
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.
Fauna intereseko guneak. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.

Plan honek, Oria ibaiaren PEP Usurbilgo udalerrian, ziurtatu egin beharko du flora-habitatei eta
naturguneei estu-estu lotuak dauden fauna-habitaten kontserbazioa, baina espezie horientzako
erabakiak dauden kudeaketa planak aintzat hartuta betiere. Era berean, arrainentzako antzeman
diren arazoak eta oztopoak gainditu egin beharko dira. Fauna-espezieak funtsezko elementuak dira
ekosistemetan eta natur paisaietan, ibai bazterretan bereziki, hau da, Oria ibai bazterrean,
esaterako.
Orian
dagoen
fauna,
kalitate handiko paisaia.
Egilea: ARAUDI slp.
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Babestutako gune naturalak.
Lurralde Antolamendurako Artezpideetan barneratutako Interes Naturalistikoko Eremuen zerrenda
irekian Usurbilgo udalerriko zati bat hartzen duen ‘Oriako itsasadarrean padura enklabeak’ eremua
agertzen da. Honen azalera 189,48 ha-koa da, hauetatik 90 ha inguru Usurbilgo udalerriari
dagozkiolarik. Eremu honen mugaketa berdinarekin, 2012. Urtean ‘Oriako itsasadarra’ ES2120010
Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) izendatu zen. KBEak, Habitat Arteztarauari (92/43/CEE) jarraiki
ezarriak, Natura 2000 Sarea, Europa mailako biodibertsitatearen kontserbaziorako sare
ekologikoaren parte dira.
Oriaren itsasadarra EAEko zabalenetako bat da, eta balio handiko nahiz faunaren eta floraren
intereseko padura funtzionaleko enklabeak mantentzen ditu; besteak beste, batasunaren intereseko
hainbat habitat. Betidaniko jarduera jakin batzuk mantentzeak eta esparru honetako zenbait eremu
itsasaldien dinamikarako berreskuratzeko aukerak, balio handia eta gaitasun itzela ematen diote
sistema honi.
EAEko flora eta fauna mehatxatuaren zerrendan jasotako espezie ugari daude esparru honetan, eta
populazio horiek garatzeko behar besteko baldintzak daude bertan. Gainera, euskal kostaldeko beste
estuario batzuek bezala, garrantzi handia du hegaztien migraziorako, eta estuarioen arteko loturari
laguntzen dio, atsedena hartzeko eta elikatzeko lekua baita espezie askorentzat. Funtzio
garrantzitsua du, halaber, Europa iparraldetik datozen hegaztien negupasarako.
Oria itsasadarra KBE kantauriar itsas bazterreko estuarioen sarean dago, hegazti migratzaile ugariren
pasabidea baita. Esan behar da oso hurbil daukala ibaia itsasoratzen den gunetik ipar-mendebaldera
dagoen ES2120009 Iñurritza KBE. Era berean, elkartruke ekologikorako eremua osatzen du Oriaren
arroko ibai sarearekin batera, berorren goialdea ere barne hartuta, Natura 2000 Sarean sartua
dagoen ES2120005 KBE. Gainera, hego-mendebaldera, KBE honekin zuzeneko loturarik gabe,
ES2120006 Pagoeta KBE dago.

Oriako Itsasadarra KEB.ren mugaketa. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.
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Oria ibaiaren PEP Usurbilgo udalerrian izeneko agiri honek, jada onartua dagoen KBEan jasotako
kontserbazio neurrietan adierazitako xedapenak jasoko ditu bere jarduketa-ildoetan eta paisaiaantolamenduko proposamenetan. Natur eta paisaia balioen babesarekin konprometitua dago
Usurbilgo udalerria, udal plangintzaren egungo idazkeran adierazi bezalaxe.
Duen berezitasuna, daukan biodibertsitatea, eta sortzen dituen ñabardura eta sentsazioak kontuan
hartuta, Oria ibaiaren paisaia lurraldearen funtsezko balioa dela esan daiteke. Berezko paisaiaintereseko balio horiez gain, paisaia horri oso lotuak dauden beste kultur balioak ere badaude; esate
baterako, arrantza tradizionala eta ibaiari garraiobide gisa eta komunikazio-bide bezala ematen
zaion erabilera.

Oriako itsasadarraren ZEC eremuaren argazkia Usurbilen. Egilea: ARAUDI SLP

Onura publikoko mendia

Usurbilgo Onura Publikoko Mendiak (OPM) 733,75 ha-ko azalera du, ia udalerriaren herena. Oria
ibaiaren hegoaldera kokatzen den lurzati gehiena hartzen du (ikusi 6. irudia) eta bi zatitan banatuta
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dagoen arren, biak Gipuzkoako OPMen katalogoan ‘Irisasi’ izenez eta 1.073.1 kodeaz daude
identifikatuta.
Iparraldeko muturrean agertzen den hostozabalen baso-misto mesotrofo orbana eta argindarlineen
ondorioz mantendutako iratzedi eta txilardiak kenduta, gainontzekoa (%84a) basogintza erabilerara
bideratuta dago, konifero (Pinus, Picea, Pseudotsuga, Chamaecyparis generoetakoak) eta
hostozabal espezie ezberdinak (haritz amerikarra Quercus rubra, Populus sp., Platanus sp.)
landatzen direlarik.
Gipuzkoako Mendien urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauak Gipuzkoako Lurralde Historikoan OPM
arautzen du.

Hezegunea. EAE-ko hezeguneen inbentarioa

EAE-ko Hezeguneen LAPek EAE-ko hezeguneen inbentarioa sortzea arautzen du, hezeguneen
garapena ezagutzeko eta, hala dagokionean, beharrezko babes-neurriak adierazteko asmoz, EAEko
Hezeguneen Inbentarioa sortu da, hezeguneei buruzko informazioa eman eta haiek zaintzeko izaera
irekiko tresna gisa.
Oria itsasadarra (A1G4) aipatutako inbentarioaren II Taldean dago. Hezegune honetarako ezarritako
antolamendu unitateak hurrengoak dira:
• Babes berezia (EP)
Antolamendu-kategoria hau aplikatzen zaie ongi kontserbatutako baso autoktonoei,
itsasadar eta estuarioei, hondartzei, barrualdeko hezeguneei, itsasbazterreko amildegiei,
goreneko inguruei edo landaretza berezikoei eta, oro har, ekologiaren, kulturaren,
paisaiaren edo horien guztien ikuspegitik baliotsuak diren elementu guztiei.
Area hauetan antolamendu-irizpidea esku-hartze antropikoaren muga da, lehendik dagoen
egoera mantentzera mugatuz, eta gune hori aprobetxamendu baten menpe badago,
aprobetxamendu hori modu iraunkor batez bultzatzera mugatuz, erabilitako baliabidea
berrituko dela eta inguruneko balioak zainduko direla bermatuz.
PEP eremuan hurrengo Babes bereziko eremuak aurkitzen dira:
EP-3. Olaberrietako padura. Jatorrizkoaren oso antzeko egoeran iraun duena, bertara iristea
zaila da eta kalitate handikoa da. Jasandako eragin bakarra trenbideak ahoaren zati bat itxi
izana da.
EP-6. Itzaoko ibarrak eta padurak. Bere baitan biltzen ditu nekazaritzarako eta
abeltzaintzarako ubideari irabazitako ibar zabal bat, bertan, erdigunea hartuz, abeltzaintzako
erabilerak itxuratutako ihi-zelaiak nagusi diren ingurune batean, marearteko padura gune
garai bat dagoelarik, erdi utzita dauden fruta-sailak eta uzta-zelaiak.

DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-48-

EP-7. Saria mendebaldeko ibarrak eta padurak. Saria ibarrak duen egoera utziaren ondorioz,
padurako forma garaiak (bazterreko lezkadiak) eta ihi-zelai hezeak hazi dira, horiek osatzen
dutelarik sektore hau
• Ingurumen-hobekuntza (MA)
– Ekosistemen hobekuntzarako inguruneak (MA1): 1.– Definizioa.
Horrelakotzat joko dira garrantzizko balio ekologikoak, ingurumenekoak eta/edo
paisajistikoak izanik, era eta maila desberdineko aldakuntza antropikoak jasan dituzten baina
izaera itzulgarria duten guneak.
Ingurune hauetan berreskuratze-lanak egingo dira, mota desberdineko lanetan oinarrituz,
interesa duten ekosistema funtzionalak berreskuratzeko.
PEP eremuan hurrengo Ekosistemen hobekuntzarako inguruneak aurkitzen dira:
MA1-4. Aurrealdeko marearteko lokatzak. Olaberrietaren bokalearen eta Sariako
meandroaren artean. Marearteko lokatzen zerrenda estu bat osatzen dute, batez ere
ezkerraldean.
• Lur gaineko uren babesa (S)
Kubeta drainatzen duten ubide eta iturburuak, drainatze-ubideak, erretenak, ezpondak eta
ur-lamina nagusiaren edo hezeguneko kubetaren kanpoaldeko putzuguneak. Gune hauetan
jarduteko irizpidea, uren kalitatea zaintzea, ubide eta ur-hegiak okupatu edo eraldatu
daitezela eragoztea eta arrisku naturaletatik sortutako kalteak gutxitzea da.
• Nekazaritza eta abeltzaintzako gunea eta landazabala (AG)
Maila honetan, gaitasun agrologiko handia eta kontserbazio-interes handiena duten
lurzoruak sartzen dira, hala nola Kantauri aldeko landazabalaren mosaikoak, ureztatutako
lursailak edo baratze-erabilera dutenak, Arabako Errioxako mahastiak eta Arabako
Lautadako nekazaritza estentsiborako guneak.
Maila honen tratamendu-irizpidea, lurzoruen gaitasun agrologikoa mantentzea da, baita
nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerena eta, horiekin bateragarriak izanik, landainguruneko ekosistemak eta paisaiak zainduko direla bermatzen duten beste haiena ere.
Nolanahi ere, gainerako erabilera onargarriek, basokoa barne, nekazaritzako eta
abeltzaintzako erabileren menpe egon beharko dute. Arreta berezia eskaini beharko zaio
balio agrologiko handiko lurzorua okupatzen duten azpiegiturak egiteko eta ezartzeko
prozesuak kontrolatzeari, baita nekazaritzaguneen zatiketa eta isolaketa eragiten duten
prozesuei ere, bertan garatzen diren jardueretarako ondorio kaltegarriak baitituzte
PEP eremuan hurrengo Nekazaritza eta abeltzaintzako gunea eta landazabalak aurkitzen
dira:
AG-2. Sariako ibarra. Sarikola baserriaren ondoko landutako landazabal atlantiko batek eta
ihi-zelai hezeek osatzen dute.

DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-49-

AG-3. Izoztegiko erribera. Zelai-zerrenda batek eta ibaiertzeko baso natural eta
berroihaneztatuen masek (makaldiak eta hostozabal mistoak/haltzadiak) osatzen dute.

Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.

Paisaia
Oriaren arroak Usurbilen duen berezitasuna, urrakortasuna eta adierazgarritasuna, kalitate handiko
paisaia bezala, batez ere honako hauek uzten dute agerian: eremu hori babesteko eratu diren babes
figurak (Oriaren itsasadarra KBE), eremu honetan dauden faunaren nahiz floraren habitatak, eta
ibarrak nekazaritzarako duen balio handia.
Esparru honetako paisaian Oria ibaiaren kanal nagusiaren presentzia eta duen tamaina handia
nagusitzen dira; baita ibaiaren meandroak eta nekazaritza eta abeltzaintzarako erabiltzen diren
bailarak ere, berezitasun aparta ematen baitiote.
Bailara ingurutik gertuen dagoen eremuaren ezaugarria, belardi, larre eta basoez osatutako
mosaikoa da. Ibaiaren eskuinaldea gehiago okupatu da; hor daude Usurbilgo hirigunea, hainbat
landagune (Aginaga) eta bide azpiegiturak (N-634 errepidea). Oria ibaiaren ezkerraldea, alabaina, ez
dago hain eskura eta horregatik, naturaltasun handiagoa mantentzen du. Nabarmentzekoak
trenbidearen presentzia (paisaian oso integratua) eta baserrien han-hemenkako banaketa.
Urteen joanean alterazio nabarmena jasan duen arren, eremu honek gaitasun handia du, bai
ekologiaren eta bai paisaiaren ikuspegitik begiratuta, era askotako giroak biltzen baititu. Multzo
horretan, balio estetiko handia duten nekazaritza-unitateak nagusitzen dira, oso gizatiartua dagoen
ingurunean. Bestetik, Aginagako urtegi ingurua ikusgaitasun txikiko sakonune batean dago, A-8
autobidearen hegoaldean. Goialdean haltzadia mantentzen du; eta hezegunean berriz, ondo
garatutako landaretza helofitikoa.
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EAEko Paisaia Berezien eta Aparten Katalogoaren arabera, esparru hau “442 Orio” eta “572 Usurbil”
ikus-arroen barruan dago. Oso paisaia arrunt gisa sailkatuak daude, eta ez daude katalogatuak, baina
natur intereseko eremu katalogatuak dituzte.
Pasaia unitateak

Eusko Jaurlaritzaren kartografiaren arabera, Oriaren LZParen esparruan honako paisaia-unitateak
daude:
-

Industriala jabari antropogenikoan: Unitate honetan landaretza urria edo deuseza da, natur
izaerarik gabeko elementu antropikoak nagusitzen dira. Eremu hauetan biltzen dira, gainera,
zona honetako azpiegitura lineal ugariak. Hori guztia aintzat hartuta esan dezakegu, hortaz,
paisaia-unitate honetako kalitatea eta urrakortasuna oso baxuak direla.

-

Hiritarra jabari antropogenikoan: Arestian aipatutako unitatean bezala, erabiltzeko moduan
lursail ordoki gutxi izateak, hirigune nagusiak udal barrutiko eremu lau gutxi horietan ezarri
beharra ekarri du, ibai ibilguen inguruan hain zuzen ere. Paisaia antropikoa da, landaretza
gutxirekin, parkeetan eta lorategietan dagoena baztertuta. Horrela bada, kalitate eta
urrakortasun txikiko paisaia-unitatea da.

-

Nekazaritza eta baso mosaikoa ibai jabarian: Oro har, hiriguneetatik urrunxeago dauden
zonak dira, edota malda handiagoak dauzkatenak. Unitate honetako eremu zuhaizduna
handitu izana, multzo naturalak haztetik zein Pinus radiata basoberritzeetatik etorri da.
Landare-formazio autoktonoen gorakada horrek naturaltasun mailaren handiagoa ematen
dio, aurreko unitatearekin alderatuta. Gainera, taxon-aniztasuna handiagoa du eta egitura
konplexuagoa; hala, area/perimetro erlazio onuragarriagoa erakusten du. Ibarraren
atzealdeko baso-azalera mendi-hegalaren erdialderaino zabaltzeak, halaber, haltzadi
kantabriarrak baso misto atlantikoaren antzeko masetara edo Quercus robur hariztietatik
hurbilago dauden komunitateetara pasatzea ekarri du berarekin. Hori horrela, lizarrak,
gaztainondoak, alertzeak, pinuak, astigarrak eta erramuak aurki daitezke bertan, belar,
zuhaixka eta lianoide geruzen ordezkaritza aberatsarekin batera. Azkenik, nabarmendu behar
dugu, era honetako formazioak fauna espezie askoren babesleku direla. Beraz, oso unitate
askotarikoak dira, eta gaitasun handikoak “kamuflajerako"; dena den, ibarraren barnean ikusarro zabalak dauzkaten mazeletan kokatuta egonik, oro har hauskorragoak dira bailaretako
hondo lauetan eta muinoetan kokatutako morfologia suabeagokoak baino. Hori guztia delaeta, unitate honen kalitate balioa ertaina da, urrakortasuna bezalaxe.

-

Nekazaritza-lurra, belardi eta labore atlantikoekin, ibai jabarian: Era honetako paisaia
primeran egokitzen da lurraldearen ezaugarri fisiografikoetara. Baserriak eta labore-guneak
maldarik txikieneko eremuetan kokatuak daude, eta malda handiagoko eremuak, berriz,
larretarako erabiltzen dira. Profil suabeak malkartsuagoak egin ahala, areagotu egiten da baso
landaketak edo berezko landaretza izakinak aurkitzeko aukera. Hauek, gainera, ibarretan
sarritan ageri dira, haltz-formazio linealak nagusi direla. Balio historiko-artistikoa duten
baserrien presentziak nabarmen areagotzen du era honetako paisaiaren balorazioa. Basolandaketak alde batera utzita, era honetako ustiategien izaera tradizionalak erakusten duenez,
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oso aspaldiko erabilera sistemei eutsi zaie, inguruneko baldintzei ondo egokitzen zaizkien
sistemei, baliabideak modu iraunkorrean kudeatuta.
Landazabaleko paisaiak, aitzitik,
berezkoak ez dituen elementuek eragindako inpaktuak jasan ditu han-hemenka; elementu
horietan aipagarrienak, besteak beste, hariteria elektrikoa, telefonia zutoinak, antenak, bide
azpiegiturak, kirol ekipamenduak, basoetan egin diren matarrasak, terrazatzeak,
industrialdeak, zabortegiak (kontrolpekoak eta kontrolik gabekoak), eta ingurunean integratu
ez diren hainbat eta hainbat eraikin sakabanatuak. Oro har paisaia irekiak dira, nahiko anitzak
eta oso-oso gizatiartuak. Kalitate ertain-handi eta urrakortasun ertaineko paisaia da, izan ere,
zuhaitz masa gutxi dagoen arren, fisiografiak aipatutako inpaktuak mimetizatzen lagundu
baitu.
-

Nekazaritza-lurra, belardi eta labore atlantikoekin, estuarioko jabarian: Estuarioko
eremuak, ibaiaren eta itsasaldien baterako eraginez moldatutako zoru lauak diren aldetik,
hedadura dezenteko nekazaritza asentamenduak izan dira. Lursailaren ezaugarri onuragarriak
eta ureztatzeko aukera direla tarteko, landutako lurren presentzia handia dago paisaian.
Mugatzen dituzten mendi-hegalekin alderatuta, nekazaritzako ibar-hondoak oso bestelakoak
dira. Garbi bereizten dira, bai ekoizpenera bideratuak daudelako, eta bai erliebeari begiratuta.
Estuarioetan eratutako nekazaritza multzoak normalean murruz edo dikez babestuak daude,
lur horiek uholde arriskurik izan ez dezaten itsasgora denean. Era horretako babesak
murritzagoak dira, edo desagertu egiten dira, ibaian zehar barrurantz egin ahala eta mareafluxua gutxitzen den heinean. Zelaien artean, padurako landaretza-orban txiki batzuk edo
itsasadar-zerrendak mantentzen dira han-hemenka, baina galtzen ari diren eta lekukotasun
balioa besterik ez duten elementuak dira, ezbairik gabe. Asentamendu iraunkorrak (baserriak)
ez dira batere ugariak; normalean inguruko eremuetan ageri dira, lursail garaiagoetan.

-

Baso eta sasitza mosaikoa, ibai jabarian: Erliebe heterogeneoko eremuetan, mendi-hegal eta
ibaiarte serieak ageri diren horietan, ugariak dira narriadura partzial baten ondorioz sasiak
hartuta dauden baso formazioak. Mosaiko hori, sarri askotan, suaren eraginez, basomozketen ondorioz edota artzaintza intentsiboaren kariaz basoetan sortutako soilguneak
sasiak hartzen dituenean sortzen da. Urte osoan zehar kolore berdeetan, loraldi garaiaren
araberako tonuetan, mantentzen den tamaina ertaineko landaretza mota honek apurtu
egiten du basoen homogeneotasuna. Kalitate ertaineko eta urrakortasun baxuko paisaiaunitatea da.

-

Baso landaketak ibai jabarian: Landaketek itxura homogeneoa dute, normalean espezie eta
adin bereko landarez osatuak baitaude. Osatzen dituzten paisaiak, ordea, zeharo ezberdinak
izan daitezke: erabat homogeneoak batzuk, eta kolore nahiz ehundura askotako lursailek
osatutako mosaiko kaotikoa bestetik, baso ekoizpeneko zikloaren fase ezberdinetan
daudenak, hain zuzen. Hori horrela, zuhaitzik gabeko sailak daude, baso bota berriak; goldatu
eta jada landaketarako prestatu diren sailak; landare gazteak dituzten sailak, iratzea eta otea
tartean haziz; tamaina dezenteko zuhaitzez hornitutako sailak, koniferoen adaburuen kolore
berde iluna gailentzen dela. Partzelen arteko mugak lerrozuzenak izaten dira, eta horrek
kontraste itxura sortzen du egoera ezberdinean dauden lurren artean. Nekazaritza paisaia
tradizionaletan kontrakoa gertatzen bada ere, baso-sailen arteko mugak mendi-hegalak
DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-52-

kurritzen dituzte, ingurumenaren ikuspegitik esanahi askorik gabeko trazadurei jarraiki, eta
landaketaren kokaleku den erliebearen berezitasunekiko koherentzia gutxi mantenduz.
Erliebearen eta partzelen arteko koherentzia-eza horrek, paisaiaren elementuen artean
harmoniarik ez dagoen sentsazioa sortzen dio begira dagoenari. Pinus radiata landaketek,
zuhaitz masak izan arren, baso autoktonoek baino konplexutasun askoz ere txikiagoa dute,
ekologiaren eta paisaiaren ikuspegitik begiratuta. Era horretako formazioak oso ohikoak dira
paisaian, nekazaritzarako marjinalak diren eremuetan. Estetikoki, baso-masa hauek kolorez
oso homogeneoak dira eta ehundura trinkokoak, gehienbat lerro bertikalekin eta angelu
itxurako ertzekin. Mugaketa, ikuspegiari dagokionez, lerro zuzenek markatua egoten da, eta
horrek naturaltasuna eta lerroen harmonia kentzen dio paisaiari. Hori guztia dela-eta, unitate
honen kalitate balioa ertaina da, eta urrakortasuna, berriz, txikia.
-

Mosaiko mistoa, ibai jabarian: Askotariko osagaiak (hostozabalak, landaketak, laboreak,
sasitza, ...) dituzten mosaikoak sartzen dira unitate honetan. Oro har paisaia oso anitzak dira,
elementu zehatzagoak dituzten unitateen arteko trantsizio-paisaiak. Kalitate ertain-handia
du, mosaikoen eraginez, eta urrakortasun baxua.

DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-53-

Paisaia- eta natura-interesko flora-formazioak. Intereseko flora autoktonoa

Badira baso-orban batzuk eta espezie autoktonoez egindako heskaiak; baita txilar, iratze eta ote
sailez osatutako sasitza ere. Ibai ibilguekin eta hezeguneetako landaretzarekin batera, formazio
horiek osatzen dute Usurbilen berezkotzat jo daitezkeen habitatak, nahiz eta antropizazio maila
ezberdinak jasaten dituzten, eta erakusten duten kontserbazio egoera beti onargarria ez den.
Hauek dira Oriaren ingurunean naturaren eta paisaiaren ikuspegitik interes handiena duten landareformazioak: haltzadi kantauriarrak, baso misto atlantikoa osatzen duten hariztiak eta
estuarioetarako berezko landaretza. Formazio horiek, balio handikoak inondik ere, ur inguruneari
lotutako fauna anitza biltzen dute.
Kostaldeko eremu hezeek eta ibai ardatzek hirigintzak eta garapen industrialak eragindako presio
itzela nozitu dute Gipuzkoako historian zehar. Hori dela eta, eremu horietako ekosistema gehienak
antropizatuak daude, paisaia-balioak oso alteratuekin. PEP honek, hortaz, biodibertsitate anitza
jasotzen duten formazio natural horiek agerian jartzea, berreskuratzea eta kontserbatzea du
helburu.

Natura-intereseko landare formazioak. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa
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Paisaia- eta kultura-interes handiko nekazaritza-paisaiak

Estuarioko eremuak, ibaiaren eta itsasaldien baterako eraginez moldatutako zoru planoak diren
aldetik, hedadura dezenteko nekazaritza asentamenduak izan dira. Lursailaren ezaugarri
onuragarriak eta ureztatzeko aukera direla tarteko, landutako lurren presentzia handia dago
paisaian. Mugatzen dituzten mendi-hegalekin alderatuta, nekazaritzako ibar-hondoak oso
bestelakoak dira. Garbi bereizten dira, bai ekoizpenera bideratuak daudelako, eta bai erliebeari
begiratuta.
Estuarioetan eratutako nekazaritza multzoak normalean murruz edo dikez babestuak daude, lur
horiek uholde arriskurik izan ez dezaten itsasgora denean. Zelaien artean, landaretza autoktonoko
orban txiki batzuk mantentzen dira han-hemenka, baina lekukotasun balioa dute, ezbairik gabe.
Usurbilgo udalerrian Orian zehar paisaia- eta kultura- balio handiko nekazaritza paisaia zabalak
aurkitu daitezke.

Nekazaritza-emankortasun handiko guneak. Nekazaritza intereseko paisaiak. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.

LEP honetan nekazaritza-paisaia hauek tratatzeko irizpidea, lurzoruen nekazaritza-ahalmenari
eustea izango da, eta nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera mantentzea, nekazaritzako
ekosistemen eta paisaien babesa bermatzen duten gainerako jarduerak bezalaxe. Balio agrologiko
handiko lurzoruak hartzen dituzten eraikuntza prozesuak, eta azpiegitura berriak ezartzeko
prozesuak arreta bereziaz kontrolatu beharko dira; baita nekazaritza eremuen zatikatzea eta
isolamendua eragiten duten prozesuak ere, baldin eta eremu horietan garatzen diren jardueretarako
ondorio kaltegarriak izango badituzte.
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PEP eremuan kalitate handiko nekazaritza paisaiak. Egilea: ARAUDI SLP.

PEP eremuan laborantza tradizionalak. Egilea: ARAUDI SLP
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Biztanleriarentzako ingurune oso ikusgarriak diren eremuen diagnostikoa

Oria ibaiak Usurbilgo partean zeharkatzen duen ibar-barnealdearen osaketak, udal barrutiko
gainontzekoaren topografia malkartsuak, eta ibai ibilguak bere ibilbidearen bukaera aldera hartzen
duen zabalerak –gainera, N-634 errepidea eta Euskotren-en trenbidea bezalako garraio-azpiegiturak
ere ibilgu horren paraleloan iragaiten direla kontuan hartuta– paisaia oso zabala eratzen dute,
jendeak hainbat bidetatik erraz ikusteko modukoa eta ikus-arro oso luzeekin.
Herriko jendeak ibaiaren paraleloan dauden bizikleta-bideak eta gainerako bideak aukeratzen ditu
paseatzeko eta gozatzeko; herritarrek asko estimatzen eta bisitatzen duten lekua da.
Etorkizunean Usurbil eta Orio lotuko dituen bidegorri sarea, naturaren eta paisaiaren ikuspegitik
balio handia izango duen ibilbide gisa eratu beharko da LEPan; Oria ibaian zeharreko ibilbideen
egiturazko ardatz lana egingo du, herritarrak ibaira hurbilduz. Era berean, tradizio zaharrak eta
ibaiaren erabilerari lotutako egiturak agerian jartzeko eta berreskuratzeko baliatuko da; esate
baterako, garai bateko ontziralekuak, ibaia gurutzatzeko azpiegiturak, antzinako arrantza-tresnak,
eta abar.
GIS teknologiaren bitartez ibaiaren ibilgutik ikuspena aztertu da

Elaborazio propioa.

Aurreko irudian ikusi daiteke Oria ibilgutik ikusgarrienak diren guneak ertzak eta inguruko gune
altuenak direla. Hau ikusita ulertu daiteke leku hauek nahiz eta Planaren eremuaren urrun dauden
haren ikus arroaren barruan daudela eta Ekintza Planaren garapenean kontuan hartu beharko direla.
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Ingurumen-prozesu eta arriskuak
Uholde arriskua

Kantauri ekialdeko Mugapen Hidrografikoaren eremuan uholdeei buruzko azterketa ugari egin dira.
Egun 500 biztanle baino gehiagoko EAEko hirigune ia guztietako uholde-arriskuen mapak daude,
etengabeko berrikusketari lotuta dauden arren. Hiru arrisku kategoria ezberdin ezarri dira, 10, 100
eta 500 urteko birgertatze-aldia duten uholde-orbanen arabera, eta baita, EAEko Ibai eta Erreken
Ertzak antolatzeko LAPk ezarritako beste kategoria bat ere, ‘lehentasunezko fluxu eremua’ izena
duena eta 10 urteko birgertatze-aldiko orbanarekin bat datorrena gutxi gora-behera.
LAPk honek, uholdeen prebentzioari begira lurzoruaren erabileren eta jarduera hidrauliko eta
hirigintzakoen antolamendua xedatzen du uholde-ibarraren eremu ezberdinetan: Irizpide orokor
bezala, lehentasunezko fluxu-eremuetan hirigintzako aprobetxamendu berririk ez da onartuko. 100
urteko birgertatze-aldirako urperagarriak diren zabaldietan, landa-eremuetan eta gaur egun
urbanizatuta ez dauden zonetan berezko uholdegarritasunarekin bateragarriak diren erabilerak
baino ez dira jorratuko; dagoeneko urbanizatutako edota hirigintza aldetik neurri batean garatutako
eremuetan, berriz, ‘ahalegina egingo da lehendik dauden eraikinak eta hirigintzako erabilerak
mantentzeko, eta neurri zuzentzaileak hartuko dira, uholde arriskuaren gainean jardun ahal
izatearren’. Zona hauetan saihestu egingo da, halaber, funtsezko azpiegitura publikoak ezartzea, eta
hirigintzako garapen berriak baimendu ahal izango dira ahal delarik, 500 urteko errepika-denborako
uholdearenetik gora.
Ibai-dinamikarekin lotuta dauden ingurumen-arriskuak eta sozialak paisaian elementu narriatuak
dira, hala eraikinetan duten eraginagatik nola lurraldean sortu ditzaketen aldaketengatik ere.
Hurrengo irudian ikus daitezke Usurbilgo herrian uholde arrisku handia duten guneak.

Uholde arriskua. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa
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Usurbilen 10 urteko errepika-aldiko uholde arriskua duten orbanak Oria ibaiari lotuak daude. Guztira
262 ha-ko azalera hartzen dute, eta horietarik 205,5 ha lehentasunezko fluxu eremuan daude. Eremu
horiek hartzen duten esparrua ez dago urbanizatua, ibaiaren bi aldeetan dauden nekazaritza-lurrak
dira. 100 eta 500 urte arteko errepika-aldiko uholde arriskua duten lursailetan, aldiz, eremu
urbanizatu batzuk daude: Zelai Handi, Alperro, Osiñalde, Zingirategi, Aintzia eta Atallu industrialdeak,
besteak beste.
Arrisku geofisikoak

Atal honetan, gero gerta daitezkeen eraikuntza-helburuei begira, “berariazko arazo geoteknikoak”
aurreikusi dira, aintzat hartu beharreko alderdirik nagusien bezala.
Gerora jarduketa geoteknikoak planteatzen badira, kontuan hartu beharko dira diagnostiko
honetan aurrerago landuko diren faktore klimatiko eta meteorologikoak (tenperatura, euriak,
haizeak), baita jarduketa horiek orokorrean planteatzen badira ere.
Hezetasunak, plubiositateak eta izozteek batez ere, baldintzatu egiten dituzte lursailaren ezaugarri
geoteknikoak; baita ingurune horrek jasaten dituen egituren eta azpiegituren batez besteko bizitza
ere; horregatik da inportantea elementu horiek aintzat hartzea.
Edonola ere, bai diagnostikoa eta bai diagnostiko horretan oinarrituta egiten diren gomendioak,
orientagarritzat eta kualitatibotzat hartu behar dira. Gomendioak, proiektu bakoitzaren
bideragarritasun azterketetan azal daitezkeen arazo geoteknikoak oro har ikuskatzeko bakarbakarrik balioko dute.
ARRISKU GEOTEKNIKOEI eta eraikuntza arazoei dagokienez, esparru hau uholde arriskuen
eraginpean dago, gorago adierazi bezala. Une jakin batzuetan putzuak sortzeko arriskua egoten da
(Oriaren arroari lotutako arriskuak), lurzoruaren euste-gaitasunaren arazoak, eta malda areagotzen
duten etenak. Arrisku geotekniko horiek kontuan hartu beharko dira edozein eraikuntza edo
azpiegitura egitea dakarten jarduketak proposatzen direnean.
Akuiferoen kutsadurarekiko urrakortasuna

Eskura dagoen hidrogeologia informazioarekin, material litologikoen iragazkortasunari buruzkoaz
baliatuta batez ere, esan daiteke udalerriak ezaugarri onuragarriak dituela akuiferoen
urrakortasunari dagokionez: Urrakortasun handiko edo oso handiko eremurik ez da Usurbilen
identifikatu eta urrakortasun ertaineko eremuak 295 ha inguru hartzen ditu, gehiena Urdaiaga
auzoan kokatua.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak

IHOBEren ‘Lurzorua kutsatu dezaketen jarduerak jasan edo jasaten dituzten kokalekuen
inbentarioa’ informazio iturri gisa hartuz, udalerrian kutsatuta egon daitezkeen 38 partzela
identifikatu dira:1 zabortegi eta gainontzekoak industria edo jarduera ekonomikoei loturikoak.
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Ingurumen zarata

Kanpoko inguruneko zarata-fokuek sortzen duten zarata da, soinuak kanpoko ingurunean duen
propagazioaren eraginez zaratarekiko sentikorrak diren pertsonengan eragiten duena. Ikuspuntu
horretatik, garraioa, industria eta hiriguneak dira zarata-foku nagusiak. Horiez gainera, badira
garrantzi txikiagoa duten beste foku batzuk, eragin txikiagokoak edo berriki sortutakoak.
Zarata-fokuen eragina hainbat faktoreren mende dago:
o foku mota
o berriki sortua den ala ez
o zarata-mailak ingurunean
o hartzaileen sentikortasuna zaratarekiko (lurzoruaren erabilerak)
o zarataren ezaugarriak
o zarata noiz sortzen den (egunez-gauez)
o lanegunak edo jaiegunak
o etab.
Jendea gero eta kexuago da ingurumen-zaratarekin (garraioa, industria...). Arazoa konpontzeko,
komeni da irizpide bakar bat erabiltzea haren baloraziorako, sarri arazoa instalazio edo foku bat
ezaugarritzeko balio bat baino gehiago erabiltzetik sortzen baita. Horri eraikuntzen kalitate akustikoa
gehitu behar zaio, eraikinek sortutako arazoak kexa-iturri gero eta sarriagoak direlako eraikin
horietan bizi diren pertsonen artean (isolamendurik eza, instalazioek sortutako zarata, etab.). Hori
horrela, ingurumen-zarata ingurumenean eragin negatiboa duen faktoretzat har daiteke, eta
hirigunean nahiz ingurune naturalean eragiten du: kaltetu egiten du osasuna, lasaitasuna eta, azken
batean, pertsonen eta espezieen bizi-kalitatea. Hala, arretaz landu behar den alderdi bat da, hari
lotutako problematika desagerrarazi edo ahalik eta gehien murrizteko, eta, hala dagokionean,
prebenitzeko. Helburua, horrenbestez, gai honetan jarduteko irizpide batzuk finkatzea da, elkarren
osagarri diren bi eginkizunekin: alde batetik, bateragarri egitea ingurumen-zarata sortzen duten
jarduerak eta erabilerak herritarrek ingurune lasaiaz gozatzeko duten eskubidearekin; bestetik,
neurriak hartzea zarata ezabatu edo ahalik eta gehien murrizteko, bereziki garraioak (errepideetako
trafikoa eta trena) eta beste jarduera batzuek (industria...) sortzen dutena.
PEParen eremua N-634 eta Bilbao-Donostia trenbidearen soinupean dago, bide hauek hurrengo
soinu mailak edukiz:
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N-634

Iturria: Gipuzkoako Aldundiaren errepide sareko zarataren mapa estrategikoak
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ETS

Iturria: E.T.S.ri Gomendatutako Autonomi Titulartasun Trenbide Sareko Zarata Mapa
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3.2.2 Ingurune antropikoa
Atal honetan PEP eremuaren faktore demografikoak, ekonomikoak eta hiri-garapenekoak aztertuko
dira. Azterkteta honetarako Usurbilgo HAPOaren diagnostikoan jasotako datuak erabiltzen dira.

Demografia
Usurbilen kilometro karratu bakoitzeko 241 pertsona bizi dira, 25,6 kilometro karratuko azalera
dauka eta 6.186 biztanle. Biztanleria-eboluzioari dagokionari Usurbilek 2620 biztale zituen 1.950.
urtean; ordutik biztanleria haziz joan zen 1.980 arte, 5.841 biztanlera iritsiz. Ondoren, 80 eta 90.
hamarkadetan Usurbilek biztanleria galdu egin zuen. Hala ere, 2.001etik gaur arte berriz ere
biztanleria haziz joan da; baina erritmo apalagoan, batez ere 2.009tik aurrera.
Azken urteetako jaiotza-tasaren bataz bestekoa (2007-2011an ‰14) heriotza-tasaren batazbestekoaren (2007-2011an ‰7) ginetik dago; hala, 2009tik 2013ra urteko bataz beste ia 32
pertsonako hazkunde naturala (jaiotzen eta heriotzen arteko diferentzia) jasan du Usurbilek. Hala
ere, azken bi urteei begiratuta 2.012an 15 eta 2013an 21 biztanleko hazkunde natutala jasan du
Usurbilek.
Usurbilgo gaur egungo adin piramideak erdialde zabala du eta oinarri zein goialde estuak.
Proportzioan, beraz, adin ertaineko jende asko dugu eta zahar eta haur gutxiago. Kopuru horiek
azken hamarkadetan ematen ari den zahartze prozesuaren ondorio dira. Izan ere, egungo adin
egituran, duela 25 urtekoarekin alderatuta argi antzematen da aldaketa: belaunaldi gazteenek askoz
ere pisu txikiagoa dute gaur egun, duela mende laurden baino (azken urteotan haurren kopuruak
apur bat gora egin duen arren), eta pisu handiagoa dute gainerako belaunaldiek. Usurbil zahartzen
ari den udalerria dugu beraz.
Usurbilgo biztanleen % 41,4ak udelerrian bertan egiten du lan. Usurbildarrek lanera joateko batik
bat autoa erabiltzen dute (%57,9) eta garraoibide publikoa %9ak besterik ez du erabiltzen. Usurbilen
2.679 etxebizitza zeuden 2.011an Eustaten arabera; etxebizitza baikotzean 2,27 biztanle bizi dira
(etxebizitza guztiak kontuan hartuta, hutsak ere bai). Hauetatik 2.255 dira ohiko etxebizitzak; 201
bigarren etxebizitak eta 221 etxebizitza hutsak Eustaten 2.011ko datuen arabera. Etxebizitza guztien
%14a familia bakarrekoa dira. Usurbilgo etxebizitza gehienak 4-5 gelakoak dira (%77,3). %19,2a 6
gela edo gehiagokoak dira eta %3,5 1 eta 3 gela artekoak.

Jarduera ekonomikoak
INDUSTRIA
Usurbilgo Tradiziozko industrializazioaren adierazgarriak burdinolak eta aingura eta ontzilantegiak
izan ziren; bertako basoetako egur oparotasunaz aprobetxatzen ziren horretarako. Industrializazio
modernoa 1934an Michelin pneumatikoen lantegia kokatu zenean etorri zen; lantegi hau Usurbil
eta Hernani udalerrien artean eraiki zen, orduko Lasarte auzo Hernaniarretik oso urbil. Geroago,
1960ko hamarkadatik aurrera industrializazio prozesu nabarmen bat hasi zen. Egun, industriak pisu
handia duen sektorea izaten jarraitzen du.
DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-63-

Usurbilek gaur egun 727.188 m2-ko azalera duen jarduera ekonomikoetako lurzoru finkatua du;
hauetatik, gehiena okupatuta dago baina badira hutsik dagoen 10.000 m 2-ko partzela bat eta
oraindik gauzatu gabe dauden lantegi batzuek egin ditzaketen zenbait handitze; bestalde, Zapategi
industrialdean azken urteetan egindako eraisketekin 50.000 m2 inguruko azalera dago hutsik.
727.188 m2 horietatik 156.049 m2 erabilera tertziariokoak dira eta gainontzeko 571.139 m2-ak
industria-erabilerakoak.
Azalera guzti horrez gain, Aginaga auzoan bada etxebizitza erabilera eta jarduera ekonomikoak
nahasten dituen 73.174 m2-ko lurzorua ere.
Industria-erabilerako lurzoru gehiena Usurbilgo bi gunetan kontzentratzen da: betetik,
herrigunearen hegoaldean (Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldea
industrialdeak) eta bestetik, txikierdi auzoan, Lasarteko mugan (Asteasuain, Elor-azpi eta Zapategi
industrialdeak).
Aipatzekoa da lurzoru industrialaren zati handi bat zaharkitua, degradatua dagoela; hala, zenbait
lantegi hutsik eta utzita daude (Ugaldean, Zumartegin, Asteasuainen, e.a.). Ugaldea industrialdean,
adibidez, eraikinen %27a gutxienez hutsik dago (eraikitako 36.500 m2 ingurutik ia 10.000 m2 hutsik)
eta Zumartegi industrialdean ere gutxienez eraikinen %10a hutsik dago (63.000 m2 ingurutik ia 6.000
m2 hutsik gutxienez). Beraz, batetik, eremu horien birmoldaketa sustatu beharko litzateke
(birgaitzea, berritzea, hobetzea eta erabilera nahasketak sartzea); eta, bestetik, hiriko traman
hobeto integratzea lortu beharko litzateke egoitzazko eremuetatik duten gertutasunaz baliatuz.
Establezimendu kopuruari dagokionez hurrengo datuak jaso dira:

Iturria: Usurbilgo Plan Orokorraren Diagnostikoa.
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Jarduera adarren araberaren banaketa hurrengo grafikoan ikusi daiteke:

Iturria: Usurbilgo Plan Orokorraren Diagnostikoa.

BASERRIEN NEKAZAL ETA ABELTZAINTZA JARDUERAK
Elikagaiak hornitzeko eta nekazaritzako paisaia tradizionala mantentzeko beharrezkoa da lehen
sektore indartsu bat izatea. Hala, abeltzaintza estentsiboko jarduerak, abeletxe txikiak eta
gainontzeko nekazaritza jarduera bateratu ahal izatea da aberatsena.
Hiriko eta hiri inguruko baratzeak ere ekoizpen-egitura horretan partaide izan daitezke eta hala izan
behar dute. Egitura hori osatzeko, nekazaritza eta elikadura arloko industria txikiak edo lehen
eraldaketako antzekoak izan daitezke, tokiko merkatuetan produktuak bertatik bertara banatu ahal
izateko.
Gaur egun 116 ustiategi daude era batera edo bestera lehen sektorean dihardutenak; horietako 5
ez daude baserri bati lotuta. 116 ustiategitatik 19 soilik aritzen dira sektorean profesionalki, eta,
gainerakoa, hau da, % 83,6, partzialki edo autokontsumorako aritzen da.
Ustiategi guztien banaketa, garatutako jardueren orientazioaren arabera:
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Espazio publikoa, ekipamendu eta zerbitzuak
Ekipamendu kolektiboek kohesio sozialaren oinarrizko sistema osatzen dute bi zentzutan. Batetik,
merkatuko ekonomiaren desberdintasunaren aurkako tresna bezala; ongizaterako oinarrizko
zerbitzuen banaketa orokorraren bitartez (osasuna eta hezkuntza esaterako). Bestetik, herritarrek
gizarte artikulatu bat osatzeko beharrezko ekintza sozialak, kultura-ekintzak eta jolas-ekintzak
garatzeko gune kolektibo bat bezala.
Usurbilgo gaur egungo ekipamendu publikoen banaketa honakoa da:

Iturria: Usurbilgo Plan Orokorraren Diagnostikoa.

Plano honi espazio libreak gehituta (berdeguneak,plazak eta berdegune posibleak) honela gelditzen
da ekipamendu eta espazio libreen planoa:
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Iturria: Usurbilgo Plan Orokorraren Diagnostikoa.
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Garraio azpiegiturak
ERREPIDE SAREA
AP-8 eta AP-1 autopistak eta GI-20 errepidea udalerriaren iparraldetik igarotzen dira, herri-gunetik
urrun. GI-3831 errepideak N-634 errepidea Lasarterekin lotzen du Txikierdi auzoan. Azkenik, N-634
errepideak Usurbil Donostiarekin eta Oriorekin lotzen du eta lurzoru hiritarra mutur batetik bestera
zeharkatzen du. N-634 errepidetik egiten dira Usurbilgo auzo eta industrialdeekin loturak.
Azken urteetan herriko zenbait auzo eta industrialdeetako sarrera egokiagoen eta loturen beharra
aztertu da; besteak beste, Ugaldea industrialdeko sarrera, Ugaldea industrialdea eta Atallu
industrialdeko loturaren beharra, Txokoalde auzoko sarrera, Kalezar auzoko sarrera, e.a. Baina ez
da ezer garatu.
TRENA
Eusko trenbide sareko lineak badu geltokia Usurbilen. EAEko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko
Lurralde Plan Sektorialean jasotako Zumaia- Donostia zatiko jarduera-proposamenek Usurbilgo
udalerriari eragiten diote, besteak beste. Salgaien trafikoa sustatzeaz gain, Zumaia eta Donostiaren
artean 30 minutuko maiztasuna lortzeko helburuarekin Usurbilgo trenbidearen bikoizketa eta
Usurbilgo tailer berriak aurreikusten dira, beste jarduera batzuen artean. Bikoizketa hau
beharrezkoa da, batetik, Gipuzkoako kotxe-tokia, Topoaren unitateen mantenurako izango dena,
Usurbilen jartzea aurreikusten dela kontutan hartuta; eta, bestetik, Zumaia-Zarautz eta Donostia
eta Lasarteko herrigunera sartzeko maiztasunak hobetzeko.
Usurbilgo tren-geltokia N-634 errepidearen ondoan, Ingemar lantegitik gertu, Atallu eta Zumartegi
industrialdeen elkargunean dago eta N-634aren gainetik pasatzen den oinezko pasabide batek
lotzen du herri-gunearekin.

Paisaiarekiko eragin antropogenikoak
Lurraldean gertatzen diren eta paisaiaren narriadura eragiten duten aldaketak, natura-arrazoiek edo
gizakiaren jarduketak sortuak izan daitezke. Lurraldean gertatzen diren eta paisaia-gatazkak sortzen
dituzten joerak edo aldaketak identifikatzen saiatu beharko da.
Hauek dira lurraldeko dinamiken ondorioz, paisaiek nozitzen dituzten ondorio kaltegarriak: paisaia
baliotsuak desagertzea edo narriatzea, lurraldea zatikatzea, eta kalitate eskaseko paisaia berriak
sortzea. Hauek dira, besteak beste, paisaian gehien egiten diren eta paisaia-inpaktuak sor ditzaketen
alterazioak:
-

Paisaia narriatzea eta zatikatzea ekar dezaketen azpiegiturak ezartzea.

-

Paisaiarekiko arreta gutxiz diseinatutako elementu artifizialak, edota lekuaren izaerarekin
zerikusirik ez duten tramankuluak.

-

Merkataritza edo industria alorreko azalera handiak ezartzea, xede horretarako aproposak ez
diren lekuetan.

-

Ondare-elementu garrantzitsuenak abandonatzea

-

Kalitate gutxiko hirigintza ereduak ezartzea
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-

Jarduera ezberdinak antolamendu irizpiderik gabe, eta beraien arteko uztardurarik gabe
ezartzea

-

Nekazaritza eremuak abandonatzea

Atal honetan, jarduketa antropiko ezberdinek PEParen esparruko paisaian dituen ondorioak aztertu
dira.
Hiriguneen periferietako eremu degradatuak

Oria ibaiaren arroak 145.000 biztanle ditu gaur egun, eta ibai horren ardatzaren bueltan egituratu
da; hala, Beasain, Tolosa, Villabona, Andoain eta Lasarte-Oria hiriguneak garatu dira. Gainera,
komunikazio-bide nabarmena izan da beti. Arroaren behealdeko eremuak antropizatzeak kalte
handia eragin du bere habitatean, ezberdina da populazio gutxiko eta ondo kontserbatutako beste
eremu batzuekin alderatuta, Aralar eta Aizkorri mendiak edota Leitzaran ibaiaren arroa, esate
baterako.
Usurbilgo industria eta hirigunea, udalerriko orografiaren lursail lauak baliatuz garatu dira, eta
orografia hori malkartsua da: iparraldetik Mendizorrotz (415 m) eta Arratzain edo Bordatxo (341 m)
eta hegoaldetik Andatza (562 m) mendien arten, Oria ibaiak ekialdetik mendebaldera zeharkatzen
du udalerria, itsasoratzetik gertu meandro handi eta ibar zabalak osatuz.
Usurbilgo Tradiziozko industrializazioaren adierazgarriak burdinolak eta aingura eta ontzilantegiak
izan ziren; bertako basoetako egur oparotasunaz aprobetxatzen ziren horretarako. Industrializazio
modernoa 1934an Michelin pneumatikoen lantegia kokatu zenean etorri zen; lantegi hau Usurbil eta
Hernani udalerrien artean eraiki zen, orduko Lasarte auzo Hernaniarretik oso urbil. Geroago, 1960ko
hamarkadatik aurrera industrializazio prozesu nabarmen bat hasi zen. Egun, industriak pisu handia
duen sektorea izaten jarraitzen du.
Usurbilgo hirigintza lurraldean garai ezberdinetan zehar emandako asentamenduen ondorioa da. 60.
hamarkada izan zen Usurbilgo herri-gunearen hedapenaren inflexio puntua; izan ere, industriaren
zabalpenaren ondorioz, langileen auzoak azkar hazi ziren. Hala, hamar urtetan Usurbilgo biztanleria
3.122tik 5.519ra iritsi zen.
Oriaren ibai bazterrean zehar eman dira bai hiri hazkundea eta bai garapen industriala, eta horrek
presio nabarmena eragin dio ibai ekosistemaren berezko egiturari eta paisaiari. Hurrengo irudi
sekuentzian hau egiaztatu daiteke:
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1954 ortofotoa. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.

1983 ortofotoa. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.
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2001 ortofotoa. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.

2013 ortofotoa. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa.

Bestalde Oria inguruan badaude lurraldearekin bat ez datozen eraikinak eta hauek eragin oso txarra
dute Oria ibaiaren paisaiaren kalitatean. 60. hamarkada izan zen Usurbilgo herri-gunearen
hedapenaren inflexio puntua; izan ere, industriaren zabalpenaren ondorioz, langileen auzoak azkar
hazi ziren. Hala, hamarurtetan Usurbilgo biztanleria 3.122tik 5.519ra iritsi zen.
Hala, eraikinen adina da Usurbilgo hazkunde ereduaren aztarna. Huetako zenbait etxebizitzek
arriskuak eta uholde arriskuak dituzte eraikinen egoera-hutsuenengatik eta hiri-berrikuntza egokia
ez izateagatik.
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Garai desberdinetan egindako eraikinen irudia. Jatorria Usurbilgo HAPO.

Ibai-dinamikarekin lotuta dauden ingurumen-arriskuak eta sozialak paisaian elementu narriatuak
dira, hala eraikinetan duten eraginagatik nola lurraldean sortu ditzaketen aldaketengatik ere.
Hurrengo irudian ikus daitezke Usurbilgo herrian uholde arrisku handia duten guneak.

Uholde arriskua. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa
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Usurbilen 10 urteko errepika-aldiko uholde arriskua duten orbanak Oria ibaiari lotuak daude. Guztira
262 ha-ko azalera hartzen dute, eta horietarik 205,5 ha lehentasunezko fluxu eremuan daude. Eremu
horiek hartzen duten esparrua ez dago urbanizatua, ibaiaren bi aldeetan dauden nekazaritza-lurrak
dira. 100 eta 500 urte arteko errepika-aldiko uholde arriskua duten lursailetan, aldiz, eremu
urbanizatu batzuk daude: Zelai Handi, Alperro, Osiñalde, Zingirategi, Aintzia eta Atallu industrialdeak,
besteak beste.
Eraikin
narriatuak
uholde
arriskuan dauden guneetan.
Egilea: ARAUDI SLP.

Paisaian eragin txarra duten eraikin
narriatuak. Egilea: ARAUDI SLP
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Ibai ertzeetako eremu degradatuak

Oria ibaiaren arroak antropizazio bortitza jasan du; izan ere, zeharkatzen dituen udalerri guztietako
urbanizazio eta industrialdeek ibaiaren lurraldea murriztu egiten baitute, arroan zuzen-zuzenean
eraginez.
Oria ibaiak, lehen kilometroetan, batez ere basoez osatutako ingurune oso malkartsua zeharkatzen
du. Zegamatik behera, ibaiaren malda nabarmen suabeagoa da, eta ibarra zabaldu egiten da. Horixe
izan da ibaiaren bazterrak mendeetan zehar labore-lurrerako eta bizitegietarako erabili izanaren
arrazoia. Okupazio hori modu ikusgarrian areagotu da azken mendean, industrialde handiak ugaritu
direnean. Seguratik hasita, arroa hirigunez josia dago gaur egun, bakoitza bere jarduera
ekonomikoetarako eremuekin. Hori dela eta, ia-ia etenik gabeko hiri-lerroa osatzen dute Olaberria,
Beasain, Ordizia, Itsasondo, Legorreta, Ikaztegieta, Alegia, Tolosa, Irura, Anoeta, Villabona, Aduna,
Andoain, Lasarte eta Usurbil herriek. Hala ere, badira oraindik okupatu ez diren eta nolabaiteko
landa-izaera mantentzen duten zati batzuk, nahiz eta kasu askotan geroz eta hirigintza-tentsio
handiagoak bizi dituzten. Bizitegirako okupazioak eragin duen panorama horri, bi komunikazioazpiegitura erantsi zaizkio, arroaren ardatz nagusiari zehatz-mehatz eusten diotenak biak ere: N-1
errepidea eta RENFEren Madril-Irun trenbidea. Gaur egun, ibaiaren erdialde-behealdean, dimentsio
dezentea duen eta landa-izaera mantentzen duen zati bakarra Usurbil eta Orioren arteko zatia da.
EAEko Ur Agentziaren sareak hiru estazio dauzka Usurbilen, uraren egoeraren jarraipena egiteko,
honako kokaleku hauetan: Oriaren estuarioan makroalgak kontrolatzeko bi estazio, M-EO10
(Olaberrietako portuaren inguruan) eta M-EO11 (800 m gorago); eta Oria ibaiaren urak
kontrolatzeko ORI606 estazioa (Osiñaldeko industrialdearen parean).
Eskuragarri dauden azken txostenetan jasotako datuen arabera, ORI606 estazioaren egoera
ekologikoa eskasa da. Aitzitik, uren egoera fisiko-kimikoa ona da orokorrean. Eraldaketa
hidromorfologikoei dagokienez, egoera txarra da eta ibaietako uraren kalitatea (IHF indizea),
eskasa. Estazio honen jarraipena egiteari ekin zitzaionetik, 2002an, uren kalitatea eskasa eta txarra
artean egon da beti, aldatzeko inolako joerarik erakutsi gabe, nahiz eta ur zikinen isurketak
zuzentzen ari diren.
Oria ibaiaren urak Usurbilgo partean kalitate txarra izatearen arrazoia, neurri handi batean,
udalerritik gora egiten diren isurketak eta presioak dira, baina udalerrian bertan isurtzen diren
hondakin urek ere eragin nabarmena dute. Horrek, irtenbide bat bilatu beharra ekarri du, PEParen
bitartez, eta betiere paisaia narriatuen edo hondatuen irizpideari jarraituz.
Aurrean dauden irudiak,
adierazgarriak dira.

Oria ibilguan

Zumartegi poligono ondoan egindakoak, honen
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Orian isurketak Usurbilen. Xehetasuna.
Egilea: ARAUDI slp.

Industriaguneetan eremu-degradatuak

Bestalde, Oria ibilguaren inguruak zenbait industrialde ditu eta hauek askotan ibai kalitate
paisajistikoan eragin kaltegarria dute, narriatuak izateagatik baita Oriaren uretara egiten dituzten
isurketengatik ere.
Usurbilek gaur egun 727.188 m2-ko azalera duen jarduera ekonomikoetako lurzoru finkatua du;
hauetatik, gehiena okupatuta dago. Azalera guzti horrez gain, Aginaga auzoan bada etxebizitza
erabilera eta jarduera ekonomikoak nahasten dituen 73.174 m2-ko lurzorua ere.
Industria-erabilerako lurzoru gehiena Usurbilgo bi gunetan kontzentratzen da: betetik,
herrigunearen hegoaldean (Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldea
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industrialdeak) eta bestetik, txikierdi auzoan, Lasarteko mugan (Asteasuain, Elor-azpi eta Zapategi
industrialdeak).
Aipatzekoa da lurzoru industrialaren zati handi bat zaharkitua, narriatua dagoela; hala, zenbait
lantegi hutsik eta utzita daude (Ugaldean, Zumartegin, Asteasuainen, e.a.)
HAPOk, aurrerapen fasean, gune hauen leheneratzeko beharra jasotzen du haien interes
ekonomikoarengatik baita Oria ibilguan duten eraginagatik ere.
Industrialde horietako asko, ibai bazterrean dauden eta herritarrek pasealeku gisa erabiltzen
dituzten komunikazio-bideek zeharkatzen dituzte. Pasealekuek, oinezkoenak zenbaitetan eta
ibilgailuenak normalean, paisaia arloko gatazka ugari erakusten dute narriatuak dauden industrialde
horietan zehar:
-

Eremu degradatuak, lurraldean inpaktuak eragiten dituzten elementuekin

-

Elementu desegokiek eragindako intrusio bisualak lurraldean

-

Natur balioen degradazioa eta espezie oportunisten presentzia, baita espezie inbaditzaileena
ere, eremu urrakorren erabilera desegokiak eragindako presioaren ondorioz.

-

Eraikinak paisaian behar bezala ez txertatu izana.

-

Orube abandonatuak, paisaiaren ikuspegitik balio eskasa edo hutsala dutenak

Aurrean atxikitzen diren irudietan ikus daitezke Usurbilgo industriaguneek dituzten Oriaren
paisaietan eragin-paisajistikoak.
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Oriaren ibilguan Usurbilen industriaguneetan elementu narriatuak eta eragin bisualak. Egilea: ARAUDI slp.
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Azpiegituren eraginpean dauden eremuak

KOMUNIKAZIO BIDEAK
Errepideek aldatu egin dute paisaia, elkarren artean erlazio bikoitza dagoelarik: batetik, paisaiaren
funtsezko osagaia da kanpotik begiratuta; bizitegi, merkataritza eta industria jarduerak, baita landa
izaerakoak ere, era bateko edo besteko errepide sistemaren inguruan egituratzen dira, eta horrek
ezaugarri jakin batzuk ematen dizkio paisaiari. Bestetik, jende gehienak errepidetik hautematen ditu
lurraldea eta paisaia. Lurraldea, geroz eta gehiago, automobiletik ezagutu eta gozatzen da; hau da,
automobiletik begiratzen da, errepidetik alegia.
Errepideak paisaian eragiten dituen bi interferentzia horietan lehendabizikoaz jabetzen gara batik
bat: errepideak paisaian duen eraginaz. Hain zuzen ere, errepideak paisaiarekiko erasotzat jotzen
ditugu ia beti.
AP-8 eta AP-1 autobideek Usurbilgo udalerria zeharkatzen dute eta GI-20 errepidea hirigunetik urrun
pasatzen da. GI-3831 errepideak N-634 errepidea Lasarterekin konektatzen du Txikierdi auzoan.
Bukatzeko N-634 errepideak Usurbil eta Donostia Oriorekin komunikatzen ditu hiri-lurra alde batetik
bestera zeharkatuz. Usurbilgo auzoen eta industriaguneen arteko komunikazioak N-634 errepidetik
egiten dira.

PEP eremuan dauden azpiegiturak. Iturria: Geoeuskadi. Elaborazio propioa

Udalerriaren topografia dela eta, hainbat garraio-azpiegitura iragaiten dira Oriaren ibai bazterretik:
N-634 errepidea eta Euskotren-en trenbidea. Esparruaren zenbait eremutan afekzio aipagarriak
eragiten zaizkio ibaiari, baita arriskuak sortu ere paisaia hori erabili eta gozatzerakoan. Bestetik,
esparruaren zenbait eremutan, Ugaldea poligonoan esaterako, komunikazio-bideak hesi fisiko bat
dira, eta eragin kaltegarria dute PEParen esparruko paisaia-osaketan.
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Oria-ibilbidean oinezkoentzako arriskuak
eta errepideen eraginak

Oria- ibilbidean Euskotren bideko eragin paisajistikoa

Azpiegituren eragin paisajistikoa

Trenbideko eragin paisajistikoa, barrera efektua

Trenbide-pasagunean arriskuak.

Azpiegiturekin lotutako paisaian eragina duten elementuak
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Oria ibaiaren inguruneko paisaiarekin bat ez datozen elementuak PEPean jorratu beharko dira.
Horretarako, eragin handiena duten eremuak aztertuko dira, eta inpaktuak minimizatzearekin batera
herritarrak ibai ingurunera gehiago hurbilduko dituzten irtenbideak proposatu.
Bide azpiegiturak esparruko hainbat puntutan inpaktu-iturri diren arren, esan behar dugu N-634
errepidea ibilbide egokia dela Oria ibaia Usurbilgo zatian begiratzeko ere.
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3.2.3 Ingurune kulturala
Usurbilgo udalerrian eta Oriako ibaiertzari lotuta kultura intereseko ondare arkeologikoa eta
arktektonikoa aurkitu daiteke. Bestalde, ibai eremuan izan diren antzinako ohiturekin eta lanbide
tradizionalekin lotutako antropologiko interesa duten ondasunak aipagarriak dira.

Interes-kulturaleko ondasun higiezinak

Kultura intereseko ondasun higiezinak

Irudian kultura intereseko ondasun higiezinak azaltzen dira, hala baserriak nola eraikin industrialak,
azpiegiturak eta ekipamenduak ere frontoiak eta erlijiozko eraikinak bezala…
I. Ondare arkitektonikoa
1. Kategoría. Monumentuak eta Monumentu Multzoak
1.a. Monumentu izendapenaz, Kalifikatutako Ondasun Kulturalen Zerrendan eta Euskal Kultur
Ondarearen Zerrenda Orokorrean, Kultura Ondasun gisa sartuak edo espedientea irekia duten
ondasun higiezinak.
Kategoria honetan honako ondasun higiezinak sartzen dira:
Aginaga:
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Arrillagaaundi baserria
Elizalde:
Atxega baserria
1.b. Monumentu Multzoen barruan dauden Ondasunak, Kalifikatutako Ondasun Kulturalen
Zerrendan eta Euskal Kultur Ondarearen Zerrenda Orokorrean.
Kategoria honetan honako ondasunak sartzen dira:
Donejakue Bidea (EHAA 2012-1-27) eta honen inguruko ondorengo elementua.
Zugastiko bidea (Kalifikatua. Abiarazia)
Zugasti baserriko galtzada (Kalifikatua. Abiarazia)
Zuasti baserria (Oinarrizko babesa. Abiarazia. Kalifikatua)
Lertxundi baserria (Babes ertaina. Abiarazia.)
2. Kategoria. Inbentariatuak izateko proposatuak edo lehentasunezko interesa duten ondasun
higiezinak
2.a. Monumentu izendapenaz, Euskal Kultur Ondarearen Zerrenda Orokorrean, Kultura Ondasun gisa
sartzeko proposatuak izan diren ondasun higiezinak. Kategoria honetan honako higiezinak sartzen
dira (monumentu bezala izendatzeko proposatutako ondasunak *batez markatzen dira):
Aginaga:
Sariaundi baserria
Etxebeste baserria*
Elizalde:
Kaparotz baserria*
Kalezar:
Bizkarra baserria*
Urdaiaga:
Aldatxa baserria*
Iparragirre baserria*
Lartzandieta baserria
Urteaga baserria*
Zubieta:
Lertxundi baserria
2.b. Lehentasunezko interesa duten ondasun higiezinak.
Kategoria honetan honako higiezinak sartzen dira:
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Aginaga:
Arrillagatxiki baserria (aurriak)
Gazteluko errota (Gaztelutxo)
Mapilerreka baserria
Mutiozabal baserria
Asisko San Frantzisko eliza zaharra eta pilotalekua
Sariagoikoetxea (Goikoetxea) baserria
Urruzmendi baserria
Elizalde:
Trenbideko zubia
Urtetako tolarea (aurriak)
Usurbilgo tren geltokia
Zorroza zubia
Kalezar:

Troia baserria*.
Urdaiaga:
Bekoerrota (Torreko errota edo Zatarain errota)
Illunbe baserria
Illunbeko tolarea (baserriaren eranskina)
Oako San Esteban ermita
Zubieta:
Santiago eliza (Usurbil-Donostia)
Zugasti baserria
3. Kategoria. Herri mailako interesa duten beste ondasun higiezinak
Batez ere bere interesa elementu bakanetan, fatxaden osaketetan eta aldameneko eraikuntzekin duten
harremanean, edo guztiaren itxura homogeneoan datzan ondasun higiezinak, eta oinarrian, ingurune balioa
egozten zaie.
Kategoria honetan honako higiezinak sartzen dira:
Aginaga:
Apaizetxea
Etxeberri baserria
Galardigoikoa edo Etxezar (aurriak)
Galardiazpikoa baserria
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Gaztelu baserria
Intxaurreta baserria (hegoaldeko etxebizitza)
Mitxelkoenea baserria
Soroaetxeberri baserria
Urdairaaundi baserria
Uriberri (Mapiluriberri) baserria
Kalezar:
Arponaritxiki edo Zarraenea
Eskribanea (Tranpanea) etxea
Errebaltxiki etxea
Etxeberri etxea
Iartza baserria
Kastorenea edo Erreroarena etxea
Maskolaitz baserria
Patronaenea etxea
Portalea etxea
Saizar baserria
Ugarte baserria
Ugarteberri baserria
Usaskueaundi baserria (Usaskuezar)
Txikierdi:
Asteasuainerrota, presa eta kanalak
Babilonia baserria
Itxaskue baserria
Asteasuainzar (Zabalonea-Txulonea) baserria
Urdaiaga:
Aginagako tren geltokia (Txokoalde)
Aialdeneberri baserria
Aialdenezar baserria
Atxeganea (Artzaienea) baserria
Berraiartzabarrena baserria
Berraiartzabitartea baserria*
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Berraiartzagoiena baserria*
Ermotegiaundi baserria (hegoaldeko etxebizitza)
Gilisagastiaundi baserria
Goikoerrota
Torrea (Urdaiaga) jauregia eta lorategia
Igartzazabal baserria
Irigoiendegi baserria
Itzao baserria
Portu baserria
Txanka errota
Zabalea baserria (mendebaldeko etxebizitza)
Zubieta:
Aliriko zubia
Alamandegizar baserria
Amirigoia baserria
Barazar baserria
Barrenetxebekoa baserria
Etxeberriaga baserria
Lizarraga baserria
Txakurtxulo etxea

Ondasun garrantzitsuen deskribapena
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Arrillaga Haundi baserria

Eraikina trinkoa da, oina laukizuzena du, eta bi solairu eta ganbara ditu. Alboetatik ez dauka altuera bera, terrenoa
ere halakoxea baita: hegoaldeko fatxadatik iparraldekora alde handia dago. Gaur egun, beheko eta lehenengo
solairuek zuzeneko sarbidea dute. Baserriak harri-hormak ditu, eta egurrezko egitura fatxadetako bitan. Hiru izkina
harlanduz eginda daude eta ate-leihoetako batzuk ere koadroa halakoxea dute. Teilatua hiru isuritakoa eta teila
zeramikoa.
Fatxada nagusia hegoaldera du baserriak. Hareharrizko zutabe batzuen gainean dago eta, zutabe horien azpian,
aparailu gotikoko harrizko horma. Honenbestez, galeria bat daukagu, bailara aldera begira. Gaur egun zati batean
itxita dago. Fatxadako egurrezko egiturari eusten dioten habeak harrizko lau zutabeen eta mendebaldeko horma
gainean daude (horma horrek ixten du galeriako ezker aldea). Goiko solairuetan egurrezko egitura dago, errebokoz
estalita gaur egun, baina egitura hori hortxe dago, simetrikoa da, eta, piezetan, goitik beherakoa gehien bat, nahiz
eta batzuk diagonalak diren. Fatxada hori itsasadarrera begira dago, teilatuko isurietako bat dauka gainetik eta
teilatuko hegalak egurrezko euskarriak. Ate-leihoak egurrez landuta daude, eta, lehenengo solairuan, eskuineko
zuloak erlaitz txiki bat dauka, moldurak eta guzti.
Gaur egun, fatxada desitxuratuta dago, alde batetik, galeria itxita dagoelako zati batean, eta, horrek, egurrezko
egitura estali egiten du, eta, beste alde batetik, galeriako harrizko zutabeen azpiko hormari txabola bat erantsi
diotelako.
Iparraldeko fatxada baserri atzeko aldekoa da. Lurrari loturik dago, eta lehenengo solairura zuzenean sartzeko bidea
ematen du. Fatxada osoa harri-horma da, baina ate-leihoetako koadroak harlanduz eginda daude. Lehenengo
solairuan halako hiru daude, eta ganbara parean beste hiru. Lehenengo solairuan badira beste bi bao eta ate
gidaridun bat, belartegira eramaten duena (beranduago egindakoak dira). Hormako erpina itxi gabe dago. Horko
pieza bat buruz beherako urkila itxurakoa da eta aurpegi bat dauka landuta. Itxuraz, untzi baten brankako maskaroia
dirudi. 1740. urtea dauka inskribaturik eta gainean daraman gailur-makilaren buruak erroilu eta lokarri modura
apaindurik dago, barroko erara. Estalkiari eusten dioten beste euskarriak ere horrelaxe daude apainduta.
Kanpotik begiratuta, mendebaldeko fatxada estalita dago zati batean, hormigoi-blokez egindako eranskinak direlaeta. Fatxadako aparailua nahiko erregularra da, harlanduz egina zati batean. Ate-leihoak harlanduz eginda daude
solairu guztietan. Gezileiho bat eta bi ate ateburudun dira azpimarragarrienak (biak ere beheko solairuan). Eranskinen
barrutik begiratu behar, beheko solairua ikusi nahi izatera.
Ekialdeko fatxadan, ikuilurako bi sarbide eta hainbat bao han eta hemen eginak. Beheko solairua harrihormaz eginda
dago. Haren gainean, paramentu bat, erreboko azpian gaur egun. Zutoin bertikalak ditu, goiko aldean lira itxurako
besoak dituztenak.
Baserri barruko banaketa dela-eta, beheko solairuan sukaldea eta ikuilua ditu. Lehen solairuan bizitokia dago.
Ekialdeko fatxadaren parez pare pasilo bat dago eta haren alde bietara daude: kanpo aldera begira, gela nagusiak
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(jantokia, logela nagusiak); eta, barrualdera begira, logelak. Lehen solairuko zatirik handiena lastategia da. Egitura
begi aurrean du: paregabea da, barrokoa, lodiera ederreko zutoinak, lira itxurako besoak eta, gainean, soliboak
eusten dioten habe nagusiak. Egurrezko ataletan garbi-garbi ageri dira zenbaki-arrastoak. Zurgintzako pieza guztiek
zeramaten zenbaki bat, egitura errazago lotzeko eta egurrak pasadore bidez errazago lotzeko. Aipagarria eskailera,
ederra oso, egurrezko balaustre eta zutabexka torneatuak dituena, boletan amaituak. Ganbararen laurden bat aparte
itxita dago, baratzeko produktuak gordetzeko. Hor, teilatupe horretan ikusiko dugu, inon baino argiago, egitura
barroko paregabea. Begi aurrean baitugu egitura konplexua: hainbat zutoin, lira itxurako jabaloi eta habe, gapirio eta
uhalek eutsita.
Barrutik, lau hormartetan banaturik dago. Beheko oina egituratzeko eta egokitzeko osagai guztiak hormak eta
harrizko zutabeak dira. Goiko oinetan, berriz, zutikoak dira, egituran, nagusi, eta zutiko horiek eutsita, jazenak eta
egurrezko soliboak.

Atxega jauregia

Jauregi itxurako eraikin isolatu hau, hirigunetik kanpo lekutzen da. Planta errektangularra eta hiru altuera; lau isurkiko
estaldura. Atzeko fatxadari erantsiriko gorputz errektangularra. Fatxada nagusian, lehenengo plantari bide ematen
dion bi tramuko eskailera. Eskantzu, kofaguneen inguru, inposta eta erlaitzetan silarriz entokaturiko manposteriako
hormak. Fatxada nagusiaren goikaldeko erdialdean, armarri handia.
Atxegatarren leinua, Ertaroan, Usurbilgo leinurik nagusiena eta Ganbotarren aldeko Ahaide Nagusietariko bat izan
zen.
Familia honen jatorrizko sortetxeari dagokionean, bertsio desberdinak ematen dira.
Egungo eraikina, seguruenik, XVIII. mendean egin zen.
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Zuasti baserria

Portalea etxea

Troia baserria

Zorrotza zubia

Ermotegiaundi baserria

Aldatxa baserria
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Sariaundi baserria

Etxebeste baserria (orain)

Etxebeste baserria (zaharra)

Kaparotz baserria

Iparragirre baserria

Lartzandieta baserria

DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-89-

Urteaga baseerria

Lertxundi baserria

Arrillagatxiki baserria (aurriak)

Gazteluko errota

Mapilerreka baserrria

Mutiozabal baserria
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Asisko San Frantzisko eliza

Sariagoikoetxea baserria

Urruzmendi baserria

Trenbide zubia
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Tren geltokia

Zorrotza zubia

Zatarain-errota

Ilunbe baserria

Santiago-eliza
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Zugasti baserria

Galardiazpikoa baserria

Gaztelu baserria

Soroaetxeberri baserria

Uriberri baserria

Eskribanea etxea
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Errebaltxiki etxea

Iartza baserria

Kastrorenea etxea

Patronaenea etxea

Portalea etxea

Saizar baserria

C
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Ugarte baserria

Asteasuainerrota, presa eta kanalak

Babilonia baserria

Itxaskue baserria

Aginagako tren geltokia

Aialdenezar baserria
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Atxeganea baserria

Berraiartzabarrena baserria

Berraiartzagoiena baserria

Ermotegiaundi baserria

Torrea (Urdaiaga) jauregia eta lorategia

Irigoiendegi baserria
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Itzao baserria

Portu baserria

Zabalea baserria

Aliri zubia

Alamandegizar baserria

Amirigoia baserria
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Barazar baserria

Barrenetxebekoa baserria

Etxeberriaga baserria

Lizarraga baserria

Txakurtxulo etxea
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Eremu eta elementu arkeologikoak.

Gune eta elementu arkeologikoak

Goiko irudian jasotezen dira Eusko Jaurlaritzaren Inbentarioaren arabera babesa duten elementu
arkeologiko guztiak. Oriaren ibaiertzetan interesa duten guneak ikus daitezke, burdinolak eta
errotak. Ondasun kultural hauek herrialdeko aintzinako lanbideekin lotuta daude eta hauek, era
berean, Oria ibaiaren paisaia kulturala Usurbilen osatzen dute.
Aginaga:
Mapil untzitegiaren gune arkeologikoa: Mapil baserria, Uriberri eta Uriberritxiki etxeak,
Mapilerreka baserria eta inguruko guneak.
Sarikolako eremu arkeologikoa (Usurbil-Orio).
Zokoetako ontziolako eremu arkeologikoa
Elizalde:
San Salbatore elizako eremu arkeologikoa
Kalezar:
Kalezarko gune historikoaren eremu arkeologikoa (Erdi Aroko Belmonte hiribildua).
Urdaiaga:
Irigaingo aire zabaleko historriaurreko aztarnategia
Urdaiaga jauregiko burdinolako eremu arkeologikoa:
Urdaiaga baserria, Goikoerrota, Txanka errota, urtegi, ubide eta anteparak.
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Usurbilen Oria ibaiarekin lotura duen ondasuna
Noaua! Kultur Elkartearen proposamen baten haritik, Alkartasuna Usurbilgo Baserritarren
Kooperatibaren eta Usurbilgo Udalaren laguntzarekin argitaratu zen Usurbilgo Baserriak eta
Baserritarrak. Josu Tellabidek osatutako liburu mardul harek Usurbilgo historia biziaren azken
mendeak hurbiletik ezagutzeko aukera eskuera jarri zigun.
Alkartasuna Usurbilgo Baserritarren Kooperatibak 100 urte bete zuenean baserrietako lehengo
liburu hura osatuko zuen beste bat egiteko asmoa azaldu zuen: herri barruti osoan, erribera, mendi,
erreka eta abarretan, sakabanatuta dagoen ondarea bildu eta agertuko zuen liburua. Asmo berri honi
gogoz eutsi zioten Noaua! Kultur Elkarteak eta Usurbilgo Udalak. Liburuaren eginkizuna, aurrekoa
burutu zuen Josu Tellabide berari eskaini zitzaion eta Asier Agirresaroberekin batera gauzatu du,
makina bat herritarren laguntzari esker.
Atal hau egiteko Josu Tellabidek eta Asier Agirresarobek idatzitako “Usurbilgo ondarea ezagutzen”
liburuaz baliatu gara.
Langintza zaharrei loturiko ondasuna

Oriaren zehar langintza desberdinak egon ziren eta hauek arrasto ugari utzi dizkigute PEPren
eremuan, adibidez:.
-

Harrobiak: Aginaga, Arrillagaundi, Sariola

-

Karobiak Sariakola, Saria, Lertxundi, Lartzandieta, Kaparotz, Goiaran, Artutxa

-

Teileriak Tellegindegi, Zubieta

-

Ferratokiak: Sariagoikoetxea, Arrillagaundi, Olarri, Altzondo, Egiluzeaundi
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HARROBIAK
Aginaga

Sariola

KAROBIAK
Sariakola

Saria

Lertxundi

Lartzandieta
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Kaparotz

Goiaran

Artutxa

TEILERIAK
Uriberri
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FERRATOKIAK
Sariagoikoetxea

Daldagorri

Olarri

Altzondo
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Urarekin loturiko giza jardueraren ondasuna

Mendez mende, gizakiok funtzio anitz eman dizkiogu urari eta, ondorioz, paisaia erabat aldatuta
dago ibai ekosistemekin loturikio udalerrietan. Usurbilen ondasun hau hurrengo jardueretan biltzen
da:
- Burdinolak
- Errotak
- Ontziolak
- Industriarentzako azpiegiturak
- Zentral hidroelektrikoak
- Gobaralekuak
- Baserrietako gobaralekuak
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BURDINOLAK
Goikoerrota

Sariakola

ERROTAK
Aizpuruko errota

Irurubieta

Errotaberri

Asteasuainerrota
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Lasao

Bekoerrota

Gazteluerrota (Gaztelutxo)

ONTZIOLAK
Urdaiaga

Arruarte
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Mapil

INDUSTRIARENTZAKO AZPIEGITURAK
Sariaklako jute lantegia

Erroizpeko zetaola

Erroizpeko arrain haztegia (amuarrainak)
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ZENTRAL HIDROELEKTRIKOAK
Sariakolako zentrala

Bekoerrota

Txokoaldeko zentrala

Errotaberri

Orbeldiko zentrala

Asteasuain
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GOBARALEKUAK
Zumai

Txokoalde

San Esteban

Santuenea

Buztintzulo

Kalezar
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Puntapax

Txikierdi

GOBARALEKUAK BASERRIETAN
Saria (Aginaga)

Sariakola (Aginaga)

Ilunbe (Urdaiaga)

Aginagako geltokia (Urdaiaga)
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Amidibea (Zubieta)

Arbitza (Zubieta)

Artzabaleta (Zubieta)

Lertxundi (Zubieta)

Lertxundi 2 (Zubieta)

Zuasti (Zubieta)
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Troia (Kalezar)

Aliri (Zubieta)

Goiaran (Zubieta)
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Oria ibaiaren inguruko jarduerekin loturiko ondasuna

Atal honetan ibaia zeharkatzeko eta ibiltzeko erabili izan ziren azpiegiturak jasotzen dira.
Antzina, ibaia zen auzo arteko eta herri arteko banaketa egiten zuena edo mugalerroa. Bi aldeetako
biztanleek zaila edota korapilatsua suertatzen zitzaien ur emari handiko ibai bat zeharkatzea. Egoera
hau konpontzeko azpiegitura desberdinak egin ziren, besteak beste: .
-

Ibiak

-

Zubiak

-

Alune edo altokiak

-

Kaiak edo portuak

-

Kableak

Ibaia zeharkatzeko azpiegitura hauetaz gain, angual biberoak eta zanpiurak ere aurkitu zitezkeen
ibaiarekin lotuta.

DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-114-

Azpiegitura batzuk PEP eremutik ikusgarriak dira eta haien erabilerako leheneratu daitezke. Honela
Oriako ibaiertzak zeharkatzeko modu berria sortuz. Interes handiko kultura ondarea da eta honekin
jendeak Oriaren erabilera eta ohiturak ezagutu ahal izango ditut. Oria ibaiaren PEPk Usurbilen, bere
helburuen artean hauetako azpiegitura batzuk balioztatzea eta berritzea izango dira.

Kableak Oria ibaian.
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ZUBIAK
Hipodromoa

Aliri

Troia

Bizkartxo

Zorrotz

Sañarriene
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Galardi

Altzonaz

Etxebeste

Mapilerreka

Sariakola
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ALUNEAK EDO ALTOKIAK
Itzao

Sariakola (5 daude egoera tamalgarrian)

Saria y Gomentza (egoera kaskarrean)

Intxaurreta (alune zaharrak, flotadoreak eta
sistema berriak nahasian)

Mapil (hiru daude eta hainbat ala)

Ezpaldi (Izagirreren pantalana)
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Lastaola ingurukoa (5 daude

Txokoaldeko zubiaren inguruko aluneak (4
aluneak daude)

KABLEAK
Intxaurreta

Iturrarte irlara Txikierditik

Iturrarte irlara Zubietatik

Biribillondo
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Edateko urarekin loturiko ondasuna

Edozein herritako ur horniduraren hastapenak erreka eta iturburuak izan ziren, eta bertatik asetzen
ziren egarri eta garbiketarako behar guztiak. Baina ulertzekoa denez, erreketako ura ez zen luzera
edangarria, eta lehorte garaian, gainera, iturburuak agortu eta errekek ez zeramaten urik. Horri
guztiari gehitu behar zaio herriko hainbat baserrik urrun edota behean dutela gertueneko erreka.
Balde, marmita edo gurdia bete barrikekin ur bila hamaika buelta egindakoak, ziur, ugari izan zirela.
Ur hornidura arazoa konpondu edo gutxienez egoera hobetzeko, XX. Mendearen hirugarren
hamarkadatik aurrera hainbat sistema eraiki edo martxan jarri zituzten ordurako ura etxean ez zuten
usurbildarrek. Oria ibaiaren eskuinaldekoek, pozaderak edo arietea erabili zuten ura etxeraino
bertaraino eramateko. Zubietako erriberakoek, aldiz, putzu artesiarrak zulatu zituzten.
Urdaiagakoek, azkenik, Andatzatik behera datozen urak bideratu zituzten etxeraino edo gertuko
iturriraino.
Ondare hori aurkitu daiteke PEParen esparruan ere, horren artean:
-

Iturri eta iturburuak

-

Pozaderak

-

Arieteak

-

Putzuak
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ITURRI ETA ITURBURUAK
Iturralde (Zubieta)

Zubietako iturria

Txarako iturria

Kalezarko iturria

Amidi

Altzondoko iturria
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Galardiko iturria

Torreko iturria

Sekulaputzu

Illunbeko iturria

Itzaoko iturria
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PUTZUAK
Alamandegizar

Aliri

Barazar

Etxeberritxiki

Iruinberri

Soroarte

DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN

-123-

Oriako ibaiontzi tradizionalak

Erdi Arotik hasi eta duela hamarkada gutxira arte, Oria inguruko biztanleek hainbat jarduera egin
dituzte ibai habitat honetan; esate baterako, arrantza, pertsonen edota ganaduaren eta abarren
garraioa, burdinolen ustiapen tradizionala eta ur errotak. Horrek guztiak martxa handiko ibaia
bilakatu zuen Oria ibaia. Eta ontzik ibaian gora eta behera zuten trafiko handi hura gaur egun
desagertua den arren, oraindik ere ontzi
batzuk ikus daitezke han-hemenka (ontzi
motordun
modernoak
gehienbat),
aisialdiko jardueretan eta kirol arrantzan.
Ibaibide hau era guztietako lanak egiteko
erabiltzen zen; eta lan bakoitzak, bere
helburuari
moldatutako
ibaiontzia
eskatzen zuen. Hori horrela, hiru ontzi
mota zeuden: txanberga, txanela eta
gabarra. Ondoko irudian, Oriako ontzi
tradizional bat ikus daiteke (egin berria).
Garai bateko erara egin den eraikuntza eta bere egitura kultur legatu bat da, Usurbilen Oria
ibaiarekin estu-estu lotutzat mantendu behar den ondarea.
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Angularen arrantza

Oria ibaia, zati honetan, ezin da ulertu angularen arrantzari lotu gabe, hau da, kultura tradizionalari
eta ibai paisaiari hain lotua dagoen arte hori kontuan hartu gabe. Erabili izan diren arrantza-tresnak
eta teknikak kultur balio bat dira berez, Usurbilgo partean Oria ibaiaren PEPan jasoko den balioa,
ahal dela herritarren gozamenerako eskuragarri jarrita.
Era berean, angula-haztegiak ere ibaiarekin zerikusia duten kultur ondarea dira, hain ezaugarriak
dituzten azpiegitura eta eraikinekin.
Askorentzat zaletasun, batzuentzat lanbide, angularen munduak gure herriko paisaian utzi dizkigun
aztarnak nabarmenak dira:
-

Bibero edo angula-deposituak: Udalerriko edozein erreka-zoko edo bazterretan aurki
dezakegu baten bat. Tamaina guztietakoak daude, angula harrapatzaile txikiek izan ohi
dituztenetik, erreka-zoko osoa ustiatzera iristen diren angula komertzianteen instalakuntza
handietaraino. Errioko ur kutsatuetan egun batzuetan egotearen ondorioz hartu duten
zapore desatsegina kentzeko erabiltzen dira deposituak.

-

Kalatokiak.

Zabaltxipiko angula biberoa

Anguletarako lehorreko kalatokia

ANGULARIAK
Angulariarena ez da bete-beteko dedikazioa behar duen lanbidea; izan ere, udazken eta neguan
bakarrik egiten da eta gainera lanbide ezberdinetako pertsonak jarduten dira gau eta ordu libreetan.
XIX. mendeaz geroztik, ibaiertzeko baserritar gehienak horretan jarduten ziren, eta XX. mende
erdialdetik aurrera baxurako arrantzale batzuk ere horretan hasi ziren, angulak iristen ziren garaian
kostako arrantzaldia bukatu berri zutenez.
1970eko hamarkadatik aurrera handitu zen angulari kopurua, batez ere estimu gastronomikoa
handitu zelako eta jatetxeetan luxuzko platertzat hartzen hasi zelako, eta, ondorioz, merkatuan
prezio askoz ere altuagoak lortzen zituelako. Angulen garestitzean ere zerikusi handia izan zuen garai
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hartako Gipuzkoako ibaietako kutsadurak, angula kopurua gutxitu eta beraz arrantzak ere gutxitu
egin baitziren.
Hasiera batean, linazi-oliotan bustitako arropa janzten zuten, urak irrista egin zezan eta burua
txapela eta marregazko zaku batekin babesten zuten. Argitzeko bi kandelako eskuargia edo
karburozko kriseilua erabiltzen zuten.

Ibai erdian ainguratutako ontzian angulak harrapatzen, Aginagan

ARRANTZA APARAGAILUAK ETA TRESNAK
XIX. mendeaz geroztik hainbat sistema ezberdin erabili dira gure ibaietan angulak edo txitxardinak
arrantzatzeko. Bi arrantza mota daude nagusiki: ontzikoa eta lehorrekoa.
Ontziko arrantzan ere bi mota ezberdin nagusitzen dira: ontzia ainguratuta dagoela edo ontzia
martxan dagoela arrantzatzea.
Lehorreko arrantzaleak kai, malekoi eta nasa edo kalalekuetan jartzen dira. Kalaleku edo kalatokiak
ibaiertzetan bertatik arrantza egiteko apropos eraikitako harri-lubeta txiki batzuk dira. Haiek
erabiltzeko eskubideak marinako laguntzaile-bulegoetan erregistratzen ziren eta gurasoengandik
seme-alabengana pasatzen ziren.
-

BAIAK: Zurezko armazoi biribila da, 40 edo 50
milimetrotako zabalerarekin eta gutxi gorabehera
1,20 edo 1,40 metro diametrokoa. Bere perimetro
guztian sare metalikoa oso fina eramaten du
barruan, zabalera txikiagoko beste zurezko
armazoi batekin tenkatuta eta lotuta dagoena,
antzina sarea zaku-oihala besterik zen. Baiari
zurezko kirten bat jartzen zaio, 40 mm
diametrokoa eta 3 edo 4 metro luzekoa; baiari
lotutako kirten zatia erditik irekita dago Y forman,
horren adarretan armazoia sartzen zaio eta iltzez
josi egiten da. Deskribapen horiek tradiziozko baiarenak dira, ibaiertzean lotutako kalaleku
edo txanelaetatik arrantzaleak erabiltzen dituena. Uretan sartzerakoan bi eskuz mugitzen du,
korrontearen kontra angulak harrapatzeko. Ibai erdian zegoen arrantza egiteko ontzitik
erabiltzen ziren baiak handiagoak ziren, 1,50 edo 1,60 metro diametrokoa eta kirtena 6 edo
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7 metro luzekoa. Angulariek erabiltzen zituzten brankatik poparaino karrete, molinete edo
aitzur deritzonaren laguntzarekin.
-

SALABARDOA: Salabardoa oraindik ere kai, malekoi eta ibai-ahoetan angula harrapatzeko
erabiltzen den arrantza tresna da. 0,90 edo 1,10 metro diametroko metalezko uztaia da, eta
poltsa formako nylonezko sarea darama inguruan josita. Sare hori bibiko batekin lotuta dago,
hau da, hainbat adar dituen soka eta elementu birakor batekin. Salabardoa, behin uretan
sartu eta gero, ibai ertzean uraren korrontearen kontra eramaten zen herrestan. Kasu
gehienetan eskuargia ez zen beharrezkoa, aipatutako kai eta malekoietan zegoen argitasunaz
baliatzen zirelako.

-

KANDILA: Eskuargia edo kandila angulariek angulak
harrapatzerakoan erabiltzen zuten argiztapen sistema zen.
Latorri, zink edo letoizko egitura karratua zuen, gutxi gorabehera 0,30 x 0,30 x 0,40 m ingurukoa, eta lau aurpegi zituen:
kristalezko hiru, bi finko eta hirugarren bat birakorra, atearen
funtzioa betetzen zuena. Laugarren aurpegia txapazkoa zen, eta
mastarako euskarria zeukan. Sabaia ere txapazkoa zen, piramide
formakoa, arnasbide-zulo batzuekin eta lorozko zirrindola bat
zuen euskarri gisa. Txapa lodiagoko oinarrian kandela pare bat
eta karburozko kriseilua jartzen ziren, beti ordezko sistema bat
izateko. Eskuargi horiek normalean linterna-egile artisauek
egiten zituzten.

-

ANGULA ASKA/AZPILA: Arrantzarako ezinbestekoa den beste
tresna bat harrapatutako angulak gordetzeko ontzia da. Azpila
edo angula aska egurrezko kutxa bat da, diametro
angeluzuzena du eta sakoneran alderantzikatuko piramide
forma du, 0,80 x 0,45 eta 0,30 metro ingurukoa. Puntan
irekidura txiki bat du, sare oso trinko batekin estalia dagoena,
ura pasatzen utzi baina angulek ihes egin ez dezaten. Goiko
aldean, kutxak euskarri gisa zeharraga bat dauka, garraiatu
ahal izateko. Zeharraga horren azpian euskarri errektangeluar
desmuntagarri bat dauka, eta gainean oso sare fina josita,
zetabe antzekoa dena. Angulak bertatik iragazi eta kutxan
sartzen dira, baina era berean baian sartu eta angulekin
nahasten diren hondakinak kutxatik kanpo geratzen dira.
Angula askaren neurriak oso desberdinak izan daitezke, eskuz edo ontziz garraiatu behar
direnekoaren araberakoak.
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-

TXANELA: Betidanik, ontzi mota hauek erabili izan dira angula
arrantzatzeko: “txanela” Deba eta Urola ibaietan, eta “ala” Oria
ibaian. “Txanela” oso ohikoa zen gure ibaietan; batez ere
arrantzarako erabiltzen zen eta, noizean behin, ibaiaren alde
batetik bestera garraio-lanak egiteko. Oraindik ere bat edo
beste ikus daitezke, gure baserrietako erriberetan hesolei
lotuak. Zurezko itsasontzia da, 5 edo 6 metroko luzera, 1,50
edo 1,60 metroko erruna eta 0,50 edo 0,55 metroko
garaierakoa. Hondoa laua izaten du, branka bular antzekoa eta
popa zabal eta laua. Normalean breaz edo galipot beltzez
pintatzen ziren. Oria ibaian ohikoagoak dira “ala” izeneko
ontziak. Zurez eginak eta “txanela” baino handiagoak: 8 edo 9
metroko luzera, hondoa laua eta popa zabal eta laua. Branka
bularrik gabekoa izaten dute, zapala eta puntazorrotza, koilara
tankerakoa, hondartzetan eta lohikatzetan aurrez atrakatu
ahal izateko.

USADIOZKO ARRANTZA METODOAK
Ibai erdian, atoian, ainguratutako ontzietan
arrantza honela egiten zen: arrantzaleak baia
ontziaren brankatik sartzen zuen uretan, ahal
zen sakonera handienera jarri eta bertikalean
poparaino eramaten zuen soka tenka baten
laguntzaz. Azken hori, beste arrantzale batek
eragiten zion txirrika batek jasotzen zuen,
bibieta eta polea baten bidez. Baia uretatik
ateratzerakoan, eskuargiaren laguntzarekin
angulak harrapatu ote ziren begiratzen zuten.
Kalada ona baldin bazen, baia azpileko
zetabean edo angula askan irauli eta angulak bertan gordetzen ziren. Eragiketa hori behin eta berriz
errepikatzen zen angulak harrapatzen ziren bitartean, eta hala ez bazen, lekuz aldatzen ziren.
Ibaiertzetan ainguratutako ontzietan, txirrikari kez zegoenez, baia kalalekutik eskuz eta pultsuan
eramaten zuten herrestan, gero uretatik atera eta lehen azaldutako prozedura jarraitzen zuten
angulak biltzeko. Gutxi bada ere, arrantza sistema hori oraindik Deba, Urola eta Oria ibaietan
erabiltzen da.
ARRASTREKO ARRANTZA SISTEMA
Gaur egun erabiltzen den prozedura, aurrera martxan doan motorrezko ontziak bi baia, bata
brankan eta bestea popan, uretan herrestatzen ditu. Baiak nahi den sakoneran jartzen dira eta
kirtenak popatik gertu dauden euskarri batzuetan finkatzen dira soka baten bitartez, edo bestela
eskuekin eusten dira. Baia bakoitzak bi bibiko ditu sokaz euskarri bati lotuta euskarri horrek uztarri
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izena du eta ontziaren brankan dago kokatuta. Baiaren bibikora lotuta dagoen beste sokak baia
txirrika eta motordun jiragora baten bitartez ur azalera ateratzeko balio du. Behin ur azalean
dagoenean angulak harrapatu diren begiratzen da, eta hala bada, angulak askan gordetzen dira.
ARRANTZA ORIA IBAIAN
Aspaldi batean, angulak Oria ibian gora Usurbilgo Ingemar presaraino iristen ziren, hau da, bokaletik
ia 10 kilometrotara. Gaur egun, ibai bokaletik askoz ere gertuago aritzen dira arrantzan, batzuetan
Orio bertako barran eta baita itsasoan bertan ere. Ibaiko uraren kutsadura, batez ere paper-fabrikek
isurtzen zituzten lixibek sortutakoa, oso kaltegarria izatera iritsi zen, eta horregatik angulak
ihauterietan bakarrik arrantzatzen ziren, Tolosako paper-fabrikek "festa hartzen zutenean". Urte
batzuk pasa ondoren, isurketak debekatu egin ziren eta gaur egun askoz ere bizi gehiago dago Oria
ibaian.
1980ko hamarkadan sakonera gutxiagora arrantzatzen zen, urak baiaren diametroa justu estaltzeko
moduan. Gaur egun, berriz, ibaiko ura garbiagoa denez, sakonera handiagora arrantzatzen da, 4 edo
5 metrora eta batzutan baita 7 metrora ere. Oria ibaian, bokaletik urrun eta sakonera handira
arrantzatzen dutenean izaten dituzten arazoetako bat da, ibai hondoa paper-fabrikek isuritako
hondakinez beteta dagoela, txalupa motordunen helizeek hondakin horiek harrotzen dituzte
baiaren sarea buxatuz, eta horregatik sarea etengabe garbitu behar da. Hego haize egunak azalean,
hau da, sakonera gutxiagora arrantzatzeko hobeak omen direla ere ziurtatzen du, angulak ur azalera
hurbiltzen direlako.
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3.2.4 Soinu-paisaiak
Sarrera
Paisaia ikusmenarekin lotu izan da beti; baina entzumena, usaimena, dastamena eta ukimena ere
ikusmena bezain erabakigarriak edo erabakigarriagoak izan daitezke paisaia jakin bat hautemateko
eta bizitzeko unean. Leku bateko soinuak leku horren nortasuna eratzen du, eta paisaiaren
funtsezko dimentsioa da.
Baso batek, plaza batek edo jai batek berariazko soinuak dituzte, leku horiek definitu eta antzeko
beste ingurune batzuetatik bereizten dituztenak. Esan daiteke, soinu-paisaia (edo soinu-ingurunea)
paisaia jakin batek une jakin batean duen soinua dela. Paisaiak etengabe eboluzionatzen duen
bezalaxe, soinu-paisaiak ere denboraren joanean aldatu egiten dira; eta zenbaitetan, une
errepikaezin baten isla izaten dira.
Esan liteke soinu-paisaia berori osatzen duten soinu-iturri ezberdinen batura dela, iturri horien
kopurua eta jatorria edozein delarik ere, eta jatorriz naturalak edo artifizialak izan. Hastapeneko
denbora haietan, ingurune ezberdinek beren natur funtsa izango zuten ezbairik gabe, gizakiaren
esku-hartzetik etorritako ezerekin zerikusirik ez zuten soinu-iturriez osatutako esentzia; besteak
beste haizeak, itsasoak, euriak, tximistak edota animaliek sortutako soinuez osatutako soinupaisaiak izango ziren. Gizakiaren esku-hartzerik izan ez balitz, soinu-paisaia horiek gaur egun batere
aldatu gabe jarraituko zuketen ziurrenik; eta paisaia horren nahastea izango litzateke, anitza eta
berezia berau, benetan naturala edo jatorrizkoa den soinu-ingurunearen berariazko ezaugarria.
Baina gizakia ere beste soinu-iturri natural bat da; izan ere, gizakiaren soinu natural-naturalak eta
inguruneko gainerako soinu-iturri naturalak batera osatzen duten soinu-paisaia, soinu-ingurune
naturalaren osagai gisa definitu bailiteke lasai asko.
Esan liteke soinu-paisaia baten eduki orok informazio esanguratsu erantsia daramala, bai
erreferentzia-iturriei dagokienez eta bai iturri horiek batzen dituen inguruneari dagokionez ere. Eta
horrela, soinu-paisaia esanahien eta adierazleen globalizatzaile dinamiko bihurtzen da, berori
osatzen duten elementu guztiei buruzko informazioa etengabe emanez. Horrela bada, ez da soilsoilik maiztasunetan eta mailetan oinarritutako kualitate akustikoen batura bat; horrez gain, leku
jakin baten erredakzio soinuduna da, eta erredakzio horrek informazio baliotsua ematen digu leku
horren inguruari, jarduerari, hala nola bertan bizi direnei eta biztanle horien erlazionatzeko moduari
buruz; eta jakina, leku horri bizia ematen dion naturari berari buruz. Datu esanguratsu horiez
osatutako nahasteak nortasun propio eta dinamikoa eratzen du denboran, erraz ezagutu eta
definitu daitekeen nortasuna; hain zuzen ere, pertzepzio soilaz haratago doan nortasuna, bizitzeko
moduarekin eta kulturarekin zerikusia duten sentsazioak sortzen dituzten hainbat eta hainbat
baliorekin sintonizatuz.
Laburbilduz
• Soinu-paisaia identifikazio soziokulturalerako elementu bat da, ezbairik gabe. Gizartearen,
beronen jardueraren eta ingurunearen ezaugarriak deskribatzen ditu.
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• Kultur ondaretzat hartu behar litzateke, eta herritarrei azaldu, adierazten duen jakintzaren,
errekonozimenduaren eta aldaketa sozialen azterketaren mesedetan.
• Gizartea kontzientziatu egin behar da ekosistema soinudunak errespetatzearen eta zaintzearen
garrantziaz. Hezkuntza da prebentzio-neurririk hoberenetako bat.
• Soinu-paisaia oro, ingurunearen idiosinkrasiarekin bat datorren jatorri naturalean oinarritua dago,
eta oinarri hori errespetatu egin behar da, ahal den neurrian.
• Ondo kudeatutako soinu-paisaiak, bere soinu-iturri guztien nahaste orekatua eta identifikatzeko
modua ahalbidetu behar luke, argi eta garbi inbaditzaileak diren eta iraunkorrak diren soinu guztiak
saihestuz.

Paisaiarako Ekintza Planaren soinu-paisaiak
Agiri honen helburua ez da planaren esparrua ezaugarri egiten duten soinu ezberdinen azterketa
tekniko edo zorrotza egitea, baizik eta berariazkoak izan ditzakeen eta paisaiaren pertzepzioa
zehazten duten soinu-mota ezberdinak nolabait jasotzea.
Deskripzio horiek oinarritzat hartuta, esparru honetako soinuen mapa sortzeko aukera egon liteke,
eta mapa horrek, Oria ibaiak Usurbilgo parean dituen soinu-paisaiak erakutsiko lituzke.
Deskripzio hori egiteko, esparruko soinuak honela sailka daitezke:
-

Naturakoak: ura, haizea, fauna, landaretza.

-

Hiritarrak: komunikazio bideak, trenak, automobilak, industri soinuak, obrak.

-

Antropikoak/Gizakiarenak: ahotsak, baserriko berariazko paisaia gizatiartuak: landa-lanak,
artaldeak, baserriko animaliak (oiloak, ahateak, antzarak, ...)

-

Historikoak: esparruan lehen baziren eta berreskura daitezkeen antzinako lanbide eta
industriei lotutakoak. Identitarioak dira esparruko kultur ondarearen zati dira.

Diagnostiko honetan, paisaiaren ekintza planak Oria ibaiak Usurbilen eragiten dituen soinu-paisaiak
kurritzeko aukera planteatzen da, hasi gaur egun badauden eta oraingo paisaiaren azken
pertzepzioa zehazten duten paisaietatik, eta Oriaren berariazko paisaiek bere garaian eratu zituzten
eta kultur nortasunaren zati diren paisaia historiko haietaraino.
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4

PARTAIDETZA-DIAGNOSTIKOA
Paisaiako osagai subjektiboa

Diagnostiko teknikoarekin batera, ARAUDI S.L.P enpresak partaidetza- diagnostikoa egin zuen.
Diagnostiko horretan paisaiaren pertzepzioa ebaluatu zen eta “Paisaiako osagai subjektiboa” izena
eman zitzaion.
Herritarrek parte hartzeko prozesu jakin baten bidez egin zen. Prozesu horretan herritarrek arazoen
ebazpenean parte hartu ahal izan zuten, ikuspegi, ezagutza eta baliabideak elkarbanatuz eta
erabakiak hartzerakoan erantzukizuna izanez.
Paisaiarako Ekintza Plana ez zen gauzatuko lurraldeko agente, erakunde eta orokorrean herritar
guztiek ordezkatutako interes ezberdinen arteko akordiorik gabe; eta lurraldean eragin dezakete.
eta
Herritarren parte hartzea baliabide desberdinen bidez identifikatu zen. Horrela herritarrek ingurune
balioen zehaztapenean eta paisaiaren ikuspuntutik bizi kalitatea hobetzeko ekintzak
proposatzerakoan esku hartzeko aukera izan zuten.
Herritarren parte hartze prozesua lau fase ezberdinetan egituratu da: 1.- Parte-hartze informala, 2.Paisaian eragina duten agenteei egindako elkarrizketak, 3.- Herritarrei egindako galdeketak eta 4.Herritarrek parte hartu ahal izan duten tailerrak.
Usurbilen, Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planarekin zerikusia duten herritarren xede eta
intentzioak jasotzea izan da prozesu osoaren helburua.

4.1.- Parte hartze informala
Paisaiarako Ekintza Planean formalizatutako parte hartze mekanismoak prozesu informalekin
tartekatu dira; hau da, planean helburu zehatzak txertatzeko, tekniko nahiz herritarrekin egindako
bilerekin.
Bilerak gai jakin batzuen inguruan hausnartu eta lankidetzarako protokoloen sareak eraikitzeko
helburuarekin egin dira.
Legeak ezarritakotik urrunduz, garrantzitsua izan da komunikazio bide guztiak identifikatu eta
baliatzea: formalak nahiz informalak, batzuek besteak ordezkatu gabe.
Esan beharra dago, eremu informalean parte hartzea bultzatzeko ez dagoela orokortu daitekeen
formularik, badaude, ordea, esperientzia interesgarri asko hobekuntzarako elementuak
ahalbidetzen dizkigutenak.
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Testuinguru horretan, Usurbilgo Paisaiarako Ekintza Planak hasieratik erabaki zuen lehenengo
pausuetatik hasita parte hartze mekanismoak barneratzea: Planaren irudi korporatiboaren diseinua
eta PEParen Microsite bat sortzea.

4.1.1.- Paisaiarako Ekintza Planaren irudi korporatiboa
Komunikazio estrategia bat bilatzea izan zen lehenengo pausuetako bat Planaren lehenengo
faseetatik Usurbilgo herritarren inplikazioa lortzeko.
Horregatik, Udalak ARAUDIren laguntza teknikoarekin PEParen irudiaren programa diseinatzeari
ekin zion. Programa udalerriko paisaiaren irudia eta herri, eskualde, nazio eta ingurune
internazionalean duen erakargarritasuna hobetzeko zenbait mezu modu koherente eta
eraginkorrean kanpora proiektatzeko egin zen.
Horretarako, prozesuaren karakterizazio programa bat definitzea proposatu zen. Logotipoak,
anagramak, oinarrizko tipografiak, tipografia osagarriak, kolore korporatiboek eta aplikazioek
osatuko zutena. Aplikazio horiek lurraldearen, orokorrean bere fazeta ezberdinen eta kalitate eta
jasangarritasun konpromisoaren irakurgarritasun argia ahalbidetzen duten elementuak edukiko
zituzten.
Prozesuaren irudi bisuala esanahi multzo batean bilakatu zen eta horren bidez estrategia bat
ezagutarazi nahi izan zen. Horrela, Paisaiarako Ekintza Planaren helburu den lurraldeari buruzko
pentsaeren, ideien, sentimenduen eta irudipen positiboen emaitza deskribatu, gogoratu eta
erlazionatu dezan lortu nahi da.
Hala, izaeraren diseinuaren zenbait proposamen egin ziren; modu informalean eztabaidatu ziren eta
prozesu horretatik PEParen behin betiko irudia zehaztu zen.
Aurretik aipatutako prozesuen ondorioz, bi logotipo bereizi ziren (euskaraz eta gaztelaniaz) eta,
ordutik, Planaren garapen osoan ikus ditzakegu.
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4.1.2.- Paisaiarako Ekintza Planaren Microsite-a
PEParen Microsite-a diseinatzerakoan ere parte hartzeko prozedura informalak baliatu ziren.
Microsite bat, gaztelaniaz Micrositio, Micropágina, Minisite edo Weblet izenez ezaguna, orrialde bat
edo web orrialde multzo bat da eta web orrialde nagusi baten informazioa edota funtzionaltasuna
hedatzea du helburu; kasu honetan, Udalaren web orrialdearena.
Microsite honen ezaugarrietako bat (http://araudi.wix.com/pep-usurbil helebideduna) zera da:
Udalaren web orrialdearekin lotura izan arren, loturatik kentzea hautazkoa izatea; ondorioz, web
orrialde ofizialetik kanpo autonomia eduki dezake eta aldi baterako helburu batetik bereizi.
Microsite horren eta web orrialde nagusiaren arteko ezberdintasun nagusia funtzio zehatz nagusi
bat izatea da: Usurbilen Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Plana.
Horrela, microsite-aren helburua PEParen egoeraren eta jarraipenaren berri ematea da.
Prozesuaren hasieratik jakintzat ematen du Usurbilgo Udalak Paisaiarako Ekintza Planaren parte
hartze prozesuak duen garrantzia. Ondorioz, interneten eta sare sozialetan modu iraunkor eta
dinamikoan plana bultzatuko duen euskarria edukitzea beharrezkoa da, hedabide tradizionaleko
euskarriak izateaz gain.
Tresna horren abantaila konpetitiboak nabarmenak dira. Gainera, parte hartze prozesua ikaragarri
errazten du.
Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planaren microsite-ak Usurbilen honako egitura eta eduki hauek
ditu:
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1

2
4

5
3

6
7
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1

2
3

BISITEN ZENBATZAILEA

PLANAREN LOGOTIPOA

ALBISTEEN BLOGEKO BARRA
Paisaiarako Ekintza Planean garatzen diren ekintzen arabera eguneratzen
doan albisteen bloga bisitatu ahalko duzu.
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4

PAISAIARAKO
INFORMAZIOA

EKINTZA

PLANAREN

JATORRIARI

BURUZKO

Ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuko paisaia-antolaketarako tresnei buruzko
kapituluak jasotzen ditu: Zer da Paisaiarako Ekintza Plan bat? eta Paisaiarako
Ekintza Planaren oinarrizko edukia?
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5

PARTE HARTZE PROZESUARI BURUZKO INFORMAZIOA
Parte hartze prozesuak izan duen garapena osotasunean azaltzen duen gunera
sartu zaitezke.
Eremu honetan udalerriko paisaian inplikaturik dauden agenteei egindako
elkarrizketen eredua deskargatu ahal izango da, baita prozesu guztiaren
emaitzen laburpena ere: herritarrei egindako galdetegia nahiz prozesuaren
emaitzen laburpena eta parte hartze tailerren garapena.
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6

ELEMENTU OSAGARRIAK ETA PARTE HARTZE INFORMALA
Udalerriko paisaiaren pertzepziorako osagarriak diren elementuetarako
sarbidea ematen du: argazki bilduma historikoetarako, baita parte hartze
prozesu informaletarako ere (testigantza interesgarriei buruzko bideoak eta
audioak).
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7

PLANEKO DOKUMENTUEN DESKARGA
Planeko dokumentu guztiak deskargatzea ahalbidetzen du: Diagnostikoa,
Paisaiako Unitateak, Planaren helburuak eta jarduketak.
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4.2.- Paisaian
elkarrizketak

eragina

duten

agenteei

sakonean

egindako

Parte hartze prozesuko fasean zehar agenteen (instituzioen, erakundeen eta paisaiaren
antolamendu eta kudeaketan eragina duten herritarren) lagin adierazgarri batek parte hartu zuen
sakonean egindako elkarrizketetan.
Elkarrizketak irekiak eta malguak izan ziren. Helburu nagusia paisaian eragina duten agenteen
inguruneari buruzko pertzepzioa jasotzea izan zen, lehenengo pertsonan.
Horrela, galdera sorta baten bidez agenteek paisaia- unitate batzuk proposatu zituzten eta
proposamen horiek diagnostiko teknikoarekin batera dokumentu honetan dagoen azken
proposamena egiteko baliagarriak izan dira. Bestalde, beste metodo batzuk baliatuz aztertzea zaila
izango zen edo; ukiezinak diren paisaiako baloreak, aspektu identitario eta sinbolikoak esaterako,
identifikatzea ahalbidetu duten galderak egin zitzaizkien.
Elkarrizketek konfiantza nahikoa sorrarazteko balio izan zuten eta hala, paisaiarekiko bizipen
pertsonalak azaleratu ahal izan ziren. Bestetik, paisaiaren ebaluaziorako, paisaia-kalitateari buruzko
helburuak zehazteko eta jarduketa neurri eta proposamenak ezartzeko agenteek informazioa
ahalbidetzea erraztu dute elkarrizketek.
Agenteek egindako ekarpenetatik abiatuz, gizarteak paisaiari buruz duen pertzepzioa osatu ahal izan
da.

4.2.1.- Agenteei egindako elkarrizketen eredua
Jarraian datozen orrialdeetan, aukeratutako agenteen ebaluaketarako elkarrizketatzaileak
baliatutako txantiloi eredua atxikitu da.
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AGENTEEI ETA HIRITARREI ZUZENDUTAKO ELKARRIZKETAK
Xedea eta helburuak
Parte-hartzeko Tresnaren bidez zehazten zen bezala, prozesu honen barruan agenteei eta
hiritarrei zuzendutako elkarrizketak ezinbestekotzat jotzen dira. Udalerriko lurraldean eman
diren paisaiaren garapen prozesuen inguruko informazioa lortzeko, agenteei erdi-egituratua eta
irekia den elkarrizketa eredu zehatz bat, luzatuko zaie. Lehenago aipatu izan den antzera, partehartzeko lehendabiziko mailaren barruan kokatuko litzateke elkarrizketa. Honi esker lurralde
honetan bizi diren biztanleen pertzepzioak, eskarmentuak eta ideia nagusiak jaso daitezke.
Populazioaren inplikazioa bide ezberdinetatik saiatuko da lortzen, hala nola: inkestak, partehartze tailerrak, web orrialdearen bidezko kontsultak eta abar.
Lehenago zehaztu diren prozedurekin eta metodologiekin lorturiko informazioaren bidez, plana
bera jarraitzeko osatuko diren udal-komisioak, mahai tematikoak baita “Paisaiaren
Hitzarmenaren” inguruko mahaia bultzatuko baita aurrera eramango da. (Parte-hartzearen
bigarren maila).
Galdetegi hau bi zati ezberdinetan banatuta dago. Lehendabizikoaren galderen bitartez, Usurbilgo
udalbarrutiko paisaia orokorra ebaluatzen da. Bigarren zatikoak, ordea, Paisaia Ekintza Plana
beraren sektoretan oinarritzen dira.

Agenteei zuzendutako elkarrizketak
LEHENDABIZIKO ZATIA
1

Zer datorkizu burura paisaia hitza aipatzen dizudanean?

2
Usurbilgo paisaia besteekin alderatura ezberdina egiten duen berezitasunaren bat
azpimarratuko zenuke?
3

Baietz esan bazenu, berezitasun edota ezberdintasun hori zertan datzan esango zenidake?

4

Gogoratzeko gai zaren heinean, Usurbilgo paisaia aldatu egin dela onartuko zenuke?

5
Baietz esan bazenu, modu labur baten bidez, aldaketa hori zertan datzan esango al
zenidake?
6

Baietz esan bazenu, aldaketa positibotzat, negatibotzat edo axolagabetzat joko zenuke?
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7

Baietz esan bazenu, lau lerrotan aldaketaren arrazoiak azalduko zenituzke?

8

Orain, orokorrean hitz eginda, paisaiak denboran zehar aldatzen doazela esango zenuke?

9
Paisaiak aldatzen joaten direla onartuko bazenu, aldaketa hauek ukaezinak edota kontrola
ezin daitezkeela esango zenuke edo, alderantziz, aldaketa hauek kontrolpean izateko gizartea
bera adi egon beharko litzatekeela?
10
Paisaiak aldatzen doazela onartu baduzu, mesedez, aipatu zure aburuz zer nolako
jarduerek eta baldintzek eragiten dituzte aldaketa hauek
11
Usurbilgo paisaiari buruz, gaur egun den bezala gustatzen al zaizu edo zerbait aldatuko
zenuke?
12

Zerbait aldatu nahi izango bazenu, zer aldatuko zenuke?

13
Usurbilgo paisaiaren batek espresuki erakartzen zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea
bera eta erakarketa horren arrazoiak esango al dizkidazu?
14
Usurbilgo paisaiaren batek espresuki nazkatu egiten zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea
bera eta nazketa horren arrazoiak esango al dizkidazu?
15
Usurbilgo paisaia mehatxatu dezakeen jarduerak edota egoeraren batek azpimarratuko
zenuke?
16
Usurbilgo biztanlea bezala, udalerriko paisaiari eragiten dizkien aldeei buruz erabakiak
hartzeko garaian, zure iritzia kontuan hartu beharko dela pentsatzen duzu?
17
Usurbilgo udalbarrutiaren barruan ailegatzeko zailtasunak aurkezten dituzten sektoreek
edota paisaiek azaldu beharko bazenitu, zeintzuk izango lirateke?
18
Usurbilgo udalbarrutiaren barruan emakumerentzat zailtasunak edo oztopoak edota
arazoak azal ditzaketen zer nolako sektore edota paisaiak azpimarratuko zenituzke?
19
Usurbilgo udalbarrutiari buruz duzun ezagupena edota iritzia etorkizunean eta toki
berdinari buruz hartuko diren erabakietan, aberasgarria edota lagungarria suerta daitezkeela uzte
duzu?
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BIGARREN ZATIA / SEGUNDA PARTE
Usurbil-eko Udalaren eta Ekintza Planaren ardura duen taldearen artean, udalerriko paisaiaren
diagnostiko bat osatu da. Ondoren, aipaturiko ikerketatik lortu diren lehendabiziko emaitzak eta
proposamenak erakutsiko zaizkizu. Balora ezazu, mesedez, zure iritziaren bitartez eta honako
eskala erabiliz: 1-tetik 7-ra arte. Puntuazio baxuenak (1) zure erabateko desadostasunarekin bat
etorriko litzateke eta puntuazio altuenak (7) zure guztizko baieztapenarekin kontatzen duela,
esango luke.
Hainbat tresnen eta metodologien bidez, hala nola: horretarako osatuko den Web-orri bat,
populazioari egingo zaizkion inkesta zuzenak, nahiko adierazgarriak diren udalbarrutiko toki
batzuetan utziko diren inkestak… Usurbilgo populazioak gai hori buruz duen iritzia jaso nahiko
genuke. Prozesu hau xinpleago eta errazago egiteko asmoarekin, galdetegia sei galderen batean
murriztuko da. Galdera horiek zenbait aspektuetan oinarrituko dira, hala nola: balorazio
baiezkorra aurkezten dituzten aspektuak, elementuak edota paisaiaren kokapenak, balore
historiko-kulturalak metatzen dituztenak, arazoak aurkezten dituztenak, populazioaren iritzi
ezezkorra aurkezten dituztenak eta, orokorrean, populazio berarentzat, paisaiaren kalitatearen
hobekuntzarako egokiak suerta daitezkeen proposamenak. Horretarako, tokiko ezagupena eta
iritzia guztiz beharrezkotzat jotzen dira.

Lehentasuna izan dezaketen zonaldeen zehaztapenak
Lehendabiziko zatian, diagnostikoaren bidez detektatutako paisaiaren degradazio-arazo
puntualak edota orokorragoak aurkezten dituzten zonaldeei buruz, zure iritzia eskatuko dizugu.
Banan bana aipatu eta zer puntutaraino degradazio prozesu horiekin ados zauden ala ez,
galdetuko dizugu.
Jarraian, naturaltasun maila altuagoa jasotzen dutenei buruz eta positiboagoak diren paisaiei
buruz galdetuko dizuegu.
o Degradatuak edo kaltetuak suertatu diren zonaldeak (hiri-periferian aurkitzen
direnak; landa eta hiriaren artean aurkitzen direnak, industrigune eta ibairen
artekoak…)




Asteasuain, Elorrazpi eta Zapategiko Industri-poligonoak (Txikierdiko
auzoan, Lasartearekin muga egiten)
1
2
3
4
5
6
7
Aginagako auzoko industrigune eta etxebizitzak.
1

2

3

4

5

6

7
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Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldeako industripoligonoak (Usurbilko zentroa inguratzen duten zonaldeek).
2

3

4

5

6

7

_____________:  1
_____________:  1
_____________:  1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6



1
Besteak:

7
7
7

o Azpiegiturekin lotzen diren nahiko afektatuak dauden zonaldeak.


N-634 errepidearekin lotuta dagoena
7



1
2
3
4
5
6
Euskotreneko trazadoarekin lotzen direnak.



1
Besteak:

2

3

4

5

6

7

_____________:  1
_____________:  1
_____________:  1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

o Bereziak, ahulak edo oso adierazgarriak izan daitezken zonaldeak eta horretarako
arrarotzat edota mehatxutzat jo daitezkeen paisaiak.


Ibai-ertzetako basoak.
5

6

7



1
2
3
4
Ibai-ertzetako landa-paisaiak.



1
Besteak:

2

3

4

5

6

7

_____________:  1
_____________:  1
_____________:  1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7
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o Populazioarentzat oso ikusgarriak izan daitezkeen zonaldeak.


Usurbilgo Herritik eta beste auzoetatik ikusten den ibaiaren ibilbidea.
1



2

3

4

5

6

7

N-634 errepidetik ikusten diren ibaiaren ertzak.
1

2

3

4

5

6



Euskotrenetik ikusten diren ibaiaren ertzak.



1
Besteak:

7

2

3

4

5

6

7

_____________:  1
_____________:  1
_____________:  1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Ahalmenezko Ekintza proposamenak.


Asteasuain, Elorrazpi eta Zapategiko Industri-poligonoak (Txikierdiko auzoan,
Lasartearekin muga egiten)


Ibai-ertzeko esparrua berreskuratu.
7



1
2
3
4
5
6
Artifizializatuak dauden esparruak naturalizatu
6

7



1
2
3
4
5
Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu.



1
Besteak:

2

_________:
_________:
_________:


3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6

7

6
6
6

7
7
7

Aginagako auzoko industrigune eta etxebizitzak.


Ibai-ertzeko esparruetara sarrerak osatu.
1

2

3

4

5
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Ibai-ertzeko esparrutik bidegorria eraiki.



1
2
3
4
5
Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu.



1
2
3
4
5
6
7
Ibai-ertzetan dagoen ondarea berreskuratu eta indarrean jarri.



1
Besteak:

2

_________:
_________:
_________:


7

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldeako industripoligonoak (Usurbilko zentroa inguratzen duten zonaldeek)


Ibai-ertzeko esparrua berreskuratu.



1
2
3
4
5
6
7
Artifizializatuak dauden esparruak naturalizatu.
6

7



1
2
3
4
5
Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu

7



1
2
3
4
5
6
Ibai-ertzeko esparrutik bidegorria eraiki.



1
Besteak:

2

_________:
_________:
_________:


6

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

N-634 errepidearekin lotuta dagoena.


Inpaktuak arintzeko neurriak jarri.



1
2
3
4
5
6
7
Ibaia ondo eta patxadaz ikusteko paisaia-begiratokiak jarri.
1

2

3

4

5

6

7
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Mendia eta ibaiaren arteko lotura edota korridore ekologikoak ezarri.



1
Besteak:

2

_________:
_________:
_________:




4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Euskotreneko trazadoarekin lotzen direnak.


Mendia eta ibaiaren arteko lotura edota korridore ekologikoak ezarri.



1
Besteak:

2

_________:
_________:
_________:


3

3

4

5

6

7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Ibai-ertzetako basoak.


Bertoko espezieak bultzatu eta birlandatu.
6

7



1
2
3
4
5
Kanpoko espezieak desagertarazi.



1
Besteak:

2

3

4

5

6

7

________:  1
________:  1
________:  1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Ibai-ertzetako landa-paisaiak.


Nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotuak dauden jarduerak bultzatu
eta mantendu.



1
2
3
4
5
6
7
Lehenago naturalagoak ziren esparruak errekuperatu.



Bidesarea trinkoagoa bihurtu eta sarrera gehiago osatu.
1

2

3

4

5

6

7
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Besteak:
_________:
_________:
_________:



2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Usurbilgo Herritik eta beste Auzoetatik ikusten den ibaiaren ibilbidea.


Paisaia-begiratokiak ezarri



1
2
3
4
5
6
7
Ibai-ertzeko esparruetatik doan eta herria eta auzoak lotzen dituen
bidegorri bat eraiki.



Besteak:
_________:
_________:
_________:



1
1
1

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

N-634 errepidetik ikusten diren ibaiaren ertzak.


Errepide bera izkutatzeko, ondoan pantaila begetalak eta bisualak ezarri.



1
2
3
4
5
6
7
Errepidearen ondoan dagoen landaredia moztu edo bere neurrian
mantendu ikus dadila



Besteak:
_________:
_________:
_________:

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7
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Euskotrenetik ikusten diren ibaiaren ertzak


Trenbidea bera izkutatzeko, ondoan pantaila begetalak eta bisualak ezarri



1
2
3
4
5
6
7
Trenbidearen ondoan dagoen landaredia moztu edo bere neurrian
mantendu ikus dadila



Besteak:
_________:
_________:
_________:

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

20 Usurbilgo gaurko eta etorkizuneko paisaiari buruz edota honen inguruan babesteko eta
hobetzeko beharrezkoak izango liratekeen neurriei buruz, zeozer esango zenuke?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Jaiotze data:
Sexua:
Ogibidea:
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4.2.2.- Agenteei egindako elkarrizketen balorazioa
Aukeratutako agenteekin egindako prozesu osoa kodifikatu eta estadistikoki tratatu zen, ondoren
laburpena azalduko zuen informe bat egiteko. Informe horrek ondorengo kapituluetan egindako
ekarpenak eta Ekintza Planeko proposamenak barneratzea ahalbidetuko zuen.
Aukeratutako agenteei egindako elkarrizketa prozesutik eratorritako emaitzen laburpena atxikitu
da jarraian.
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AGENTEEI ETA HIRITARREI ZUZENDUTAKO ELKARRIZKETAK
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EMAITZAK
(galderaz galdera antolatuta)
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1. Zer datorkizu burura “paisaia” hitza aipatzen dizudanean?
Gehien errepikatzen diren kontzeptuak ingurugiroarekin lotura handia dutenak, hala nola:
mendia, zuhaitzak, natura, Oria ibaia bera, erliebea, biodibertsitatea eta abar. Hala ere,
erantzunen artean dikotomia argi bat ikusten da. Alde batetik nahiko ondo kontserbatu dena eta
bestalde, azken urteotan urbanizazio eta industrializazioaren ondorioz “galdu” egin dena. Dena
den, batzuetan, gizakiaren eragina ez da ezezkorra bezala jo baizik eta alderantziz. Izan ere,
batzuek ondare kulturala, arkitektonikoa eta industriala ere positibotzat jotzen baitute.
Bestetik, landa gunea ere paisaia positibo bezala onartzen da orokorrean.
2. Usurbilgo paisaia besteekin alderatura ezberdina egiten duen berezitasunen bat azpimarratuko
zenuke?
Galdera honen erantzunak bi norabidetan mugitu dira. 7 izan dira ezetz erantzun dutenak eta
gainontzeko guztiek (13 pertsonek) baietz erantzun dute. Azken hauen bitartez jakin dugu
Usurbilgo paisaiari zerk ematen dion orijinaltasuna: Oria ibaiak berak eta honen ondoan zabaltzen
den lautadak, meandroek, “mariskoek”, txitxardinek, eta abarrek. Bereizteko ezaugarrien artean
ere agenteek zera aipatzen edota azpimarratzen dute: Herri gune banaketa, Usurbilgo kaskoa,
landa eremu zabalak, bertan ekoizten diren produktuak, ondo kontserbatuak dauden esparruak,
Andatza, beste mendiak, etab.
Ezetz erantzun dutenen artean, Usurbilgo paisaia beste herri eta Euskal Herriko bazterrekin
alderatuta, azken aldiotan izugarrizko transformazioa jasaten ari dela diote batzuek. Aldaketa
horiek txarrerako dinamika suposatu dute, orokorrean paisaia banalizatzen edota gehiegi
homogeneizatzen ari delako.
2. Baietz erantzun baduzu, esango al zenidake berezitasun edota ezberdintasun horrek
zertan datzan?
Lehen aipatu bezala, Usurbilgo paisaiari orijinaltasun puntua ematen dien elementuak honako
hauek dira: Oria ibaia, Andatza edota Irisasi mendia; bertoko baserriak eta landa paisaiak; kale
zaharretako egitura berezia, auzoen zabalkuntza, Oria ibaiaren ertzetako landaredia; eta,
orokorrean, Oria ibaiarekin erlazionaturiko hainbat ohitura, antzinako eraikuntzak eta abar.
Alderdi positiboen artean ere, dikotomia argia ikusten da Andatza eta Oria ibaiaren artean. Hala
ere, Oria ibaiak aipamen gehiago jaso ditu.
Ezetz erantzun dutenen artean gehien errepikatzen den erantzuna paisaiaren banalizazioa izan
da. Batez ere, garapen industrialarekin lotzen dena.
3. Gogoratzen duzunaren arabera, Usurbilgo paisaia aldatu egin dela esango zenuke?
Erantzunetan ez dago zalantza izpirik, guztiek esan baitute paisaia aldatu egin dela. Hala ere, bi
erritmo edota bi aldi ezberdintzen dituzte. XX. mendeko azkeneko erdian eman zen aldaketa
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nagusia: industria guneen eraginez natura, paisaia eta landa-ingurua izugarri kaltetu ziren.
Bestalde, krisia dela eta, garapen negatibo horiek moteldu diren aldia azpimarratzen dute; eta,
are gehiago; eraikita zeuden hainbat eraikuntza erori edota utzi egin dira horrek dakarren
industria- eta herri- paisaiaren kalitatearen galerarekin. Bestetik, herritarrek modu negatiboan
baloratzen dute baserrien inguruan izan diren aldaketak. Horrekin batera, paisaia orokorraren
kalitatea izugarri jaitsi dela eta ondare kulturala, arkitektonikoa, etnografikoa eta immateriala
ikaragarri galdu direla diote.
5. Baietz erantzun baduzu, aldaketak zertan datzan esango al zenidake labur-labur?
Galderarekiko, orokorrean bi motatako erantzun oso ezberdinak egon direla esan beharko
genuke. Alde batetik, jasotako erantzun gehienak negatiboak izan dira, Usurbilgo paisaia okerrera
joan dela esaten baitute gehienek. Oso gutxi izan dira galdera honi erantzun positiboa eman
diotenak. Hala ere, bakarren batek esan du azken urteotan ahaleginak egin direla zuhaitz gehiago
landatzen, hiri-paisaiak eta abar hobetzen. Ibaiak berak duen dinamika (uholdeak, itsasoaren
eragina) positibotzat jo ditu. Horrela, ibaiak bere kabuz bazterrak eta paisaia bera aldatu ditu.
Bestalde iritzi negatiboen artean hiru bektore ezberdin ikusten dira: alde batetik garapen
urbanoak eta batez ere industrialak, paisaia suntsitu egin duela; kutsadura dezente ekarri duela
ere esaten dute. Bestalde, landa paisaiatan nahiko negatiboak diren aldaketak eman dira. Alde
batetik, baso guneetan kanpoko espezieak sartu ziren bere garaian, eta gaur egun paisaia hori
aski homogeneo eta kalitate gutxikoa bihurtu da. Bestalde, hainbat baserri galdu egin dira eta
horrek ondorengoa ekarri du; laborantza mota ezberdinak galdu edota gutxitzea, gelditzen diren
baratzetan monolaborantza batera joatea, non nagusia den laborantza mota piperretakoa den.
Ondare arkitektonikoa ere galdu egin da. Eta bukatzeko, Oria ibaiko ertzetan ere nahiko
negatiboak diren aldaketek jarraitzen dute, hala nola: kanpoko espezieen inbasioak,
industrializazioa, garai bateko ohiturak galtzea (arrantza mota batzuk, errotak, etab.).
6. Baietz erantzun baduzu, aldaketa hori positibotzat, negatibotzat edo axolagabetzat joko
zenuke?
Harrigarria bada ere, gehiengoak aldaketa horiek positibotzat hartzen dituzte. Hala ere,
erantzunaren inguruan oharrak egin direnean edota ñabardurak komentatzen hasi direnean,
denetik aipatu dute alde batetik, aldaketa kaltegarriek (industrializazioak, urbanizazioak eta
azpiegitura eraikitze prozesuak eragindakoek) paisaiaren degradazio orokor bat suposatu dutela;
bestalde, ordea, industria, etxebizitza eta azpiegitura horiek hainbat arlo positibo bermatzen
dituzte. Hasteko, horien bitartez bizi kalitateak hobera egin du, kanpoko populazioa erakarri da
Usurbilgo herria handituz, lanpostu gehiago ere sortu dira, ekonomia aldetik jendeak lehen baino
diru gehiago du leku batetik bestera joateko eta mugitzeko erraztasun handiagoa dute. Hala ere,
berriro, azken urteotan, lan baldintzak, etxebizitzen kalitatea eta abar okerrera joan direla
azpimarratu dute.
Horrenbestez, ez dugu ahaztu behar kaltegarriak izan diren aldaketak eman direla aipaturikoaren
ondorioz. Hainbat garapen aurrera eramateko ibai ertzetako tokiak inbaditu eta zementatu egin
dira. Garai bateko bizimodua ere, txarrerako aldatu da. Naturaltasun mailan dezente asko
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nabaritzen dira aldaketa hauek. Garai bateko baso naturalak (bai ibai ertzekoak baita mendien
magalekoak) murriztuz joan dira ikaragarri.
7. Baietz erantzun baduzu, lau lerrotan aldaketaren arrazoiak azalduko zenituzke?
Galdera honen inguruan hainbat ondorio atera daitezke: alde batetik, ibaiko eta Usurbilgo paisaia
artifizial bihurtu da (etxeak, lantegiak, azpiegiturak… direla medio). Hala ere, bizi-kalitatea
dezente hobetu da. Hori bai, azkeneko hamarkadan, agenteek izugarrizko jaitsiera ikusten dute.
Garai batean lortu ziren aurrerapenak ezerezean edota oso murritz gelditu dira. Aldaketa guzti
hauen arrazoiak ekonomikoak izan dira, batez ere. Industrializazioa dela eta baserriko populazioa
baita kanpokoa ere Usurbilgo auzo garrantzitsuenetan bildu zen. Horrek ondorengoa ekarri zuen:
eraikuntza gehiago, landa-paisaiaren abandonua, baserriko ekoizpenaren galera, kutsadura
gehiago eta abar. Bestalde, ordea, bizi-kalitate hobea eta lan egiteko, bizitzeko eta leku batetik
bestera joateko aukera gehiago ekarri zituen. Gainera, industrializazioaren bitartez basoak
(bertokoen espeziakoak) dezente murriztu ziren eta pinudi asko landatu eta garatu ziren, Andatza
eta beste tokietako paisaiak erabat aldatuz.
Agenteek ere industrializazio eta urbanizazio prozesu honen bitartez, kalte handiak eragin direla
pentsatzen dute. Gehiegi eta planifikazio handirik gabe eraiki da. Etorkizunera begira oso muga
zehatzak eta sendoak jarri beharko lirateke. Industria eta etxeak ez ezik paisaia ere inportantea
da eta horri ez zaio behar bezalako indarra edota garrantzia ematen.
Bukatzeko, prozesu naturalei ere utzi behar zaie berezko dinamikak aurrera eramaten eta paisaia
berriak sortzen. Uholde eta abarreko arriskuen bitartez ibaiari zegozkion terrenoak beregain
hartzen ditu berriro. Azkenean, gizakiak berari ez dagozkion terrenoetan eraikitzen ari da, horrek
suposatzen duenarekin.
8. Orain, orokorrean hitz eginda, paisaiak denboran zehar aldatzen doazela esango zenuke?
Denek (% 100ak) baietz erantzun dute inolako zalantzarik gabe. Batzuek beste erremediorik ez
dagoela aitortzen dute. Alde batetik, gizakiaren eskutik dena dinamika ireki batean aurkitzen da.
Gehienetan, okerrerako izaten da, baina badaude adibide batzuk non oso degradatuak zeuden
zonaldeak edo paisaiak errekuperatu egin diren. Bestalde, naturak berak bere erritmoak eta
dinamikak aurkezten ditu. Hori oso nabaria da Oria Ibaiaren ertzetan eta uraren bidean bertan.
Aldaketa hauek, orokorrean positibotzat jotzen dira.
9. Paisaiak aldatzen doazela onartzen baduzu, aldaketa hauek ukaezinak edota kontrola ezin
daitezkeela esango zenuke edo, alderantziz, aldaketa hauek kontrolpean izateko gizartea bera adi
egon beharko litzatekeela?
Gehiengoak bi motatako aldaketak daudela esan du, alde batetik gizakiak edota gizarteak berak
sortutakoak, horiek kontrolpean izan beharko direlarik; eta bestalde, naturak berak sortzen
dituenak, azken hauek kontrolaezinak direlarik.
Gure esku daude gizarteak berak sortutako aldaketa guztiak, gehienak, alegia. Paisaiari begira,
aspektu ekonomikoak ez direla bultzatu beharreko bakarrak aipatzen dute. Alderantziz, horrela
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jarraitu ezkero, denbora motz batean ukaezina izango da paisaiaren guztizko degradazioa.
Oraindik garaiz izango ginateke. Horretarako guztiz beharrezkotzat jotzen diren planifikazio
ezberdinak ondorengo hauek dira: tokikoak (HAPO), eskualdekoak (PTP), orokorragoak (DOT, Ibai
ertzeko planifikazio sektorialak eta abar).
Izadiak berak sortzen dituenen aurka ezin dugu ezer egin. Kontzienteago izan, ikertu, ikasi eta
erne egon baizik.
10. Paisaiak aldatzen doazela onartu baduzu, mesedez, aipatu zure aburuz zer nolako jarduerek
eta baldintzek eragiten dituzten aldaketa hauek.
20tik 14 industriek etxebizitzen eraikuntzak eta azpiegiturak direla paisaia gehien transformatzen
dutenak aipatzen dute. Industriak izugarrizko garrantzia izango luke, honen arabera, ibaiaren urbidean, baina baita ertzetan ematen ari den kutsaduran, hala nola: isurketetan, plastikoen
agerpenean, zikinkerian eta abarretan. Bestalde, zazpi batek zera aipatzen dute: lehendabiziko
sektoreak izugarrizko gaitasuna duela paisaiaren inguruan ematen diren aldaketak kontrolpean
izateko. Alde batetik Andatza inguruan ematen den basoen monolaborantza kaltegarritzat jotzen
da. Denborarekin hori dena aldatzen joan beharko litzateke. Kontuan izanik, gainera, ondoak
sartzen ari direla eta egurraren prezioa dezente asko jaitsi egin dela azken aldiotan. Bestalde,
nekazaritzan ere polilaborantza batera joan beharko litzateke. Honetan ere gehiegi
homogeneizatu egin da.
Gainera, ia denek errauskailua Usurbilgo paisaiaren aurkakoa dela ikusten dute. Batez ere,
herritarren osasunaren aurkako erasotzat jotzen dute.
Horrez gain, nahiz eta paisaiarekin zerikusi handia ez izan, gazteriaren eta langileriaren baldintzak
asko okertu edota okerrera joan direla onartzen da.
Bukatzeko, behin eta berriz aipatu da gizakiak berak eragindako aldaketetan klimak izugarrizko
garrantzia duela.
11. Usurbilgo paisaia gaur egun den bezalakoa gustatzen al zaizu edo zerbait aldatuko zenuke?
Erantzunen artean badaude nahiko ezberdinak izan direnak. Gehiengoari (% 72ari) gaur egun den
bezalakoa gustatzen zaio; ez, ordea, gainontzekoei. Hala ere, paisaiarekin gustura daudenen
artean, gehiengoak (% 91k) zerbait aldatuko luke. Ondorioz, nahiz eta orokorrean nahiko ondo
dagoen, zenbait gauza aldatu beharko lirateke.
12. Zerbait aldatu ahalko bazenu, zer aldatuko zenuke?
Honen bitartez, aurreikusten dira hainbat gauza. Lehendabizikoa, orokorrean, industria guneak
murriztu edo hobetu behar direla onartzen du gehiengoak. Gehienetan, industria-gunean inpaktu
handiko paisaiak topatzen ditugu, baita kutsadura nagusiaren jatorri bezala ere.
Bestalde, etxebizitzen inguruan, orokorrean nahikoa daudela pentsatzen da. Hala ere, batzuek
aldatuko lukete gaur egungo hiri-paisaia, familia bakarreko etxe gehiago ez eraikitzen eta eraikita
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dagoena ere dezente asko aldatzen, hala nola; etxebizitza berriak egiten, baina nahiko zabala den
urbanizazioa erabiliz, enparantza eta esparru libre gehiago izanik, kotxeen zirkulazioa murriztuz,
aparkalekuak gutxituz eta abar. Ibaiaren ertzetan ere aldaketa batzuen beharra aurreikusten da,
hala nola: kanpokoentzat sarrerak murriztu, bertoko lehengo jarduerak errekuperatu, industriaguneak murriztu, erribera zaindu, bertoko espezien basoak zabalduz, paduraren hedapen
handiagoa eskuratu, industriaren bitartez degradatuak suertatu diren paisaiak berreskuratu,
presak desagerrarazi, dinamika naturala berreskuratu eta zaindu eta abar.
Oso harrigarria bada ere, hiru kasutan, aldatu behar denaren ardura guztia erakundeen eskuetan
(gehien bat Udalaren edo politikarien esku) jartzen dute. Hiritarrek aldaketa horiek aurrera
eramateko izan dezaketen ahalmena hutsean kokatuko lukete.
Bukatzeko, errauskailuaren inguruan oso orokorra den pentsamolde bat zabaltzen da: “oraingoz
ez egiteko eta ez kokatzeko garaiz gaudela”, alegia.
13. Usurbilgo paisaiaren batek espresuki erakartzen zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea bera
eta erakarpen horren arrazoiak esango al dizkidazu?
4 kasutan ezezko bat izan dugu. Gainontzeko guztiek baietz esan dute. Hori ez ezik, oso
bestelakoak izan dira bereziak edota erakargarriak bezala aipatu direnak, hala nola: Andatza,
Ugaldea, Usurbilgo kaskoko alde zaharreko kaleak eta eraikuntzak, Oria ibaia, landa-eremuak,
izadia, populazioa bera, Zubietako erribera, Saikola, padurak, San Esteban auzoa, batez ere bere
eliza, etab.
Gehien errepikatzen direnak, orokorrean, Andatza mendia eta Oria ibaia dira.
14. Usurbilgo paisaiaren batek espresuki nazkatu egiten zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea
bera eta nazkatzearen arrazoiak esango al dizkidazu?
Erdiak ezezko erantzuna ematen du. Beste erdiarentzat paisaia batzuk aipatu beharko lirateke:
Usurbilgo sarrera, fabrikengatik, gehiegizko urbanizazioa eta honen bitartez sortutako kaosa,
erriberan dauden zuloak, hainbat industria-gune abandonatuak, ibaiaren zikinkeria, kutsadura,
errauskailua, trantsiziozko auzoak, basoen suntsiketa eta landa-eremuen abandonua.
Gehien errepikatzen diren ideiak: industria-guneak, ibaiaren zikinkeria-kutsadura eta
errauskailua dira.
15. Usurbilgo paisaia mehatxatu dezakeen jarduera edota egoeraren bat azpimarratuko zenuke?
Bost agentek ez dute deus aipatu, gainontzeko guztiek (15ek) bai, ordea. Azken hauen arabera,
mehatxu gehien sortzen duena fabriken kutsadura, plan orokorraren gehiegizko
dimentsionamendua, Zubietako errauskailua, zaborra, mendiko motorrekiko zaletasuna,
baserriaren krisia, laborantza trinkoa, monolaborantza, azpiegitura batzuk eta abar. Hala ere,
gehien errepikatzen direnak: errauskailua eta industrien kutsadura dira.
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16. Usurbilgo biztanle zaren aldetik, udalerriko paisaiako erasandako zonaldeei buruzko
erabakiak hartzerakoan, zure iritzia kontuan hartu beharko litzatekeela pentsatzen duzu?
Lau pertsonentzat erabaki guzti hauek politikarien eskuetan bakarrik egongo lirateke.
Gainontzeko agenteentzat bere iritzia garrantzitsua da eta kontuan izan beharko litzatekeela
azaltzen dute. Bi agentek, hala ere, bere iritziak ezertarako balio ez duela defendatzen dute,
beraien iritzia kontuan hartzen ez delako. Planifikazioari izugarrizko indarra ematen diote. Honek
paisaiari dagokion dena kontrolpean izan beharko luke.
Orokorrean, herritar ororen iritzia kontuan izan beharko litzatekeela pentsatzen du gehiengoak;
era berean, uste dute, ordea, politikariek ez dutela errespetuz tratatzen edota kontuan hartzen
beraien iritzia.
17. Usurbilgo udalbarrutian irisgarritasun arazoak dituzten sektoreak edota paisaiak zehaztu
beharko bazenitu, zeintzuk izango lirateke?
Irisgarritasun aldetik arazoak suertatu ditzaketen sektoreak honako hauek lirateke: aldapak
(igogailuaren beharra), errepidea eta trenbidea (gurutzatzeko zailtasunak), bidegorri sarearen
beharra, kotxez ez dago zailtasunik baina oinez ailegatzeko bai, arazoak izan ditzaketen pertsonei
buruzko kontzientziazio falta (batez ere planifikazioan), ibaiaren ertzetara ailegatzeko
zailtasunak, Aginaga eta beste sektoreetara ailegatzeko sarreren beharra eta abar.
18. Usurbilgo udalbarrutiaren barruan emakumeentzat zailtasunak, oztopoak edota arazoak
eman ditzaketen zer nolako sektore edota paisaiak azpimarratuko zenituzke?
% 34ak emakumeentzat zailtasun handirik edota oztopo gehiegirik ez dagoela pentsatzen du. Hala
ere, oztopo edo zailtasun handien artean argiteriaren falta nagusitzen da. Orokorrean, gizarte
matxista batean bizi garela onartzen dute, horrek dakarrenarekin: Gehienetan ez da emakumeen
beharren arabera planifikatzen edota kudeatzen. Hori bai, paisaiari dagokionez ez legoke,
orokorrean, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko ezberdintasun handiegirik. Irisgarritasun
aldetik adineko emakumeentzat eta seme txikiak dituztenentzat hainbat lekutara iristeko
zailtasunak ere aipatzen dira.
19. Usurbilgo udalbarrutiari buruz duzun ezagupena edota iritzia etorkizunean eta toki berdinari
buruz hartuko diren erabakietan, aberasgarria edota lagungarria suerta daitekeela uste duzu?
Bik ezik, gainontzeko guztiek baietz pentsatzen dute. Etorkizunean parte-hartze prozesuak guztiz
beharrezkoak izango direla.
20. Bukatzeko, Usurbilgo gaurko eta etorkizuneko paisaia babesteko eta hobetzeko beharrezkoak
izango liratekeen neurriei buruz zerbait esango zenuke?
Kontuan hartu beharreko iritziak: erribera ondoan dauden industria birgaitzeko
irizpideak finkatzeko nahia, azpiegiturak hobetzeko proposamena, urbanizazio inguruko
planifikazioetan muga zehatzagoak eta finkoagoak jartzea, Oria ibaiko zikinkeria maizago
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garbitzea, Santuenetik Zubietara doan bidea konpontzea, Andatza eguna berrantolatzea,
zahartuak gelditu diren industria-guneak berrantolatzea beste jarduerentzako, ibai ertzak
ondo babestu eta kontserbatzea, partaidetza gehiago bermatzea, trenbidearen ordez
bidegorri bat osatzea, hirigintzako irizpideak eta planak eguneratzea, tradiziozko paisaiak
mantendu eta bertoko produktuak sustatu eta bultzatzea, hainbat sarbide (Aginagakoak
batik bat) hobetu eta indarrean jarri, erriberan dauden ibilbideak berreskuratzea, Aginagako
plaza berreskuratu eta frontoia beste toki batean jartzea, ibai ertzetan “Laisser faire”;
ibaiaren dinamika naturalen bitartez izadia bera izan dadila sektore honetaz arduratuko
dena, erraustegia ez egitea, baratzak indartu edota aisialdirako berriak ezartzea.
21. Zer iruditu zaizue elkarrizketa?
Orokorrean elkarrizketaren garrantziaz ohartzen dira. Guztiontzat elkarrizketa nahiko
interesgarria izan da, hala ere, beti kexatzen dira; galdera batzuk nahiko zailak direlako, batzuetan
asko pentsatu behar delako eta bukatzeko, galdetegia luze xamarra iruditu zaie hiru pertsonei.

BIGARREN ZATIA

Lehentasuna izan dezaketen zonaldeen zehaztapenak
o Degradatuak edo kaltetuak suertatu diren zonaldeak (hiri-periferian aurkitzen
direnak; landa eta hiriaren artean aurkitzen direnak, industria-gune eta ibaiaren
artekoak, etab.)
 Asteasuain, Elorrazpi eta Zapategiko Industri-poligonoak (Txikierdiko
auzoan, Lasarte-Oriarekin muga egiten)
 Aginagako auzoko industria gune eta etxebizitzak
 Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldeako industripoligonoak (Usurbilgo zentroa inguratzen duten zonaldeak)

o Azpiegiturekin lotzen diren eta nahiko kalteturiko zonaldeak
 N-634 errepidearekin lotuta dagoena
 Euskotreneko ibilbidearekin lotzen direnak

o Bereziak, ahulak edo oso adierazgarriak izan daitezkeen zonaldeak eta horretarako
arrarotzat edota mehatxutzat jo daitezkeen paisaiak
 Ibai-ertzetako basoak
 Ibai-ertzetako landa-paisaiak
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o Populazioarentzat oso ikusgarriak izan daitezkeen zonaldeak
 Usurbilgo Herritik eta beste auzoetatik ikusten den ibaiaren ibilbidea
 N-634 errepidetik ikusten diren ibaiaren ertzak
 Euskotrenetik ikusten diren ibaiaren ertzak
Lehenago planteatu diren galderen aurrean, erantzun egin dena baloratzeko, histograma xume
bat erabiltzera goaz. Honen bitartez, 20 agenteen batez besteko balio orokorra jasoko da. Balio
honek objetibotasun puntu handiagoa aurkezten du agente ezberdinek emandako erantzunekin
alderatuta. Batez besteko balioak “1. grafikoa”-ren bitartez jaso eta sintetizatu dira.
Orokorrean, talde teknikotik aurreikusi diren mota ezberdinetako paisaiak nahiko ondo
aukeratuak izan direla esan beharko genuke. Denek erdiko balioa baino adostasun maila
handiagoak jaso baitituzte; 3,5 baino gehiagokoa, alegia.
Hori gutxi balitz eta agenteen ekarpen libreak izateko asmoz, hasiera batetik guztiz itxiak ziren
galderak ez ziren planteatu, baizik eta galdera bakoitzaren barruan azkeneko esparru bat uzten
zen beste erantzunak edota lantaldeak aurrez pentsatu ez zituen paisaiak, zonaldeak edota
egoerak azpimarratzeko.

1. grafikoa: Lehentasuna izan dezaketen zonaldeen zehaztapenak. Egilea: Guk sortua.
Lehendabiziko taldearen barruan degradatuak edo kaltetuak suertatu diren zonaldeak
(hiri-periferian aurkitzen direnak; landa eta hiriaren artean aurkitzen direnak, industria gune
eta ibaiaren artekoak, etab. aztertzen ziren. Balorazio orokorra nahiko berdintsua izan da guk
emandako hiru zonaldetan. Hiru horietatik kalte edota inpaktu larrienak jasaten dituztenak
Asteasuain, Elorrazpi eta Zapategiko Industri-poligonoak (Txikierdiko auzoan, LasartePARTAIDETZA DIAGNOSTIKOA
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Oriarekin muga egiten) izango lirateke. Kasu honetan gehiengo puntuaziotik nahiko gertu
izanik (5,6). Bestalde, hurrengo postuan Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu
eta Ugaldeako industri-poligonoak (Usurbilgo zentroa inguratzen duten zonaldeak) egongo
lirateke. Kasu honetan ematen diren puntuazioak nahiko altuak dira (4,95) Horrek zera esan
nahi du: populazioak benetan kaltetuak dauden edota oso degradatuak aurkitzen diren
paisaia gisa hartzen dutela.
Zati honetako azkeneko postuan Aginagako auzoko industrigune eta etxebizitzak
geldituko lirateke. Hala ere, kasu honetan puntuazioak ere nahiko altuak izan dira (4,8) eta
erdiko balorea baino altuago kokatzen da. Edozein kasutan argi gelditzen dena da Usurbilen
industria gehien jasotzen duten paisaiak degradatuak edo negatiboak bezala ikusten direla.
Horrek aurrean planteatutako galderekin badu lotura handia.
Bigarren taldearen barruan, azpiegiturekin lotzen diren nahiko afektatuak dauden
zonaldeak, bi azpiegiturak jasotzen ziren. Alde batetik N-634 eta bestaldetik Euskotrenaren
trazatua. Errepideak trenaren trazatua baino inpaktu handiagoak sortzen dituela argi dago.
Usurbilgo populazioak lehendabizikoari 4,65 ematen dio eta bigarrenari, ordea; 4. Dena den,
kasu honetan populazioa ez dio, okerrerako, industri-guneei ematen zion garrantzia. Horrela
ba, esan dezakegu elkarrizketatuak izan diren agenteentzat azpiegiturek ez lituzkeela industri
poligonoek aurkezten dituen kalte handi mailak aurkeztuko. Hala ere, batez bestekoa erdiko
balioa baino altuagoa denez, Ekintza Planaren barruan hauei ere garrantzia eman beharko
litzaieke.
Trenbideak balio txikiena jasoko luke. Honek zera esan nahi du; populazioak,
orokorrean, trenaren trazatua ez duela ikusten paisaia kaltetu edota degradatu bezala. Edo
ez behintzat beste zonaldeak ikusten duten bezala.
Hurrengo talde handiaren barruan, bereziak, ahulak edo oso adierazgarriak izan
daitezken zonaldeak eta horretarako arrarotzat edota mehatxutzat jo daitezkeen paisaiak
jasoko lirateke. Honen barruan agenteek garrantzi handia ematen diete ibai-ertzetako basoei
(4,6). Bigarren postuan ibai-ertzetako landa-paisaiak kokatuko lirateke. Hala ere, nahiz eta
lehendabizikoek baino puntuazio txikiagoa jaso, populazioak ere garratzi handia ematen die,
izan ere erdikoa baino balio handiagoa ematen dio populazioak berak (4,1).
Bukatzeko eta azken talde handiaren barruan, populazioarentzat oso ikusgarriak izan
daitezkeen zonaldeak baloratuko lirateke. Honen barruan eta harrigarria bada ere,
populazioak garrantzi gehiago ematen dio errepide nazionaletik ikusten denari, Usurbilgo
kaskotik eta beste auzoetatik ikusten denari baino. Edozein kasutan, ibaiaren trazatuaren
paisaiak oso erakargarriak bilakatzen dira. Egia da bertoko populazioa dezente asko mugitzen
dela N-631tik horrek suposatzen duenarekin. Bestalde, Usurbilgo kaskotik eta beste
auzoetatik ezinezkoa da ibaia bera ikustea industri poligonoak benetako pantaila
erraldoiaren antzera jokatzen duelako.
Trenbidearen inguruan aurkezten diren paisaiei ere agenteek 4,3 puntu ematen die.
Berriro ere, trenbidetik ikusten denari, Usurbilgo kaskotik edota beste auzoetatik ikusten
denari baino garrantzia gehiago emango litzaioke.
Lehenago planteatu den bezala, jarraian, populazioak berak “besteak” azpiatal
bakoitzaren barruan egin dituen ekarpenak edota aipatu dituen paisaiak, zonaldeak eta
sektoreak jasoko lirateke.
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1. Degradatuak edo kaltetuak suertatu diren zonaldeak (hiri-periferian aurkitzen direnak; landa
eta hiriaren artean aurkitzen direnak, industrigune eta ibairen artekoak, etab.)
1.4 Besteak
1.4a Zingirategi eta Ugaldeko industria-poligonoak (7)
1.4b Atalluko Industria-poligonoak (2)
1.4c Zelai-Handi, Alperro eta Zumartegi (5)
1.4d Fundazio kontaminanteak (7)
1.4e Xari-Handian, baserrian dagoen enpresa (Noraia Nautika) (7)
1.4f Uholdeak izan daitezken zonaldeak: azkarra eta gehiegizkoa da (7)
Beste galdera edota posibilitate itxien bitartez ikusi den antzera, paisaia degradatuen artean
industriaguneak edota industriaren jarduera ezberdinekin lotzen direnak egongo lirateke.
2 Azpiegiturekin lotzen diren nahiko kaltetuak dauden zonaldeak
2.3 Besteak
2.3a Zubietako erraustegia kalte egin diezaioke paisaiari (7)
2.3b Autobus geltokia (6)
2.3c Autobusa (1)
2.3d Bidegorria (1)
2.3e Autobidea dagoen ingurua (7)
2.3f AP-8 Autobidea (5)
2.3g Iberdueroen lineak kalte egiten zaizkigu (7)
Honetan ere, guk aurrez pentsatzen genituen azpiegiturak baino gehiago aipatu dira. Batez ere
errauskailuarekin, autobus geltokiarekin, AP-8-arekin, bidegorriarekin eta elektrizitate-sarearen
inguruan azaltzen direnak.
3. Bereziak, ahulak edo oso adierazgarriak izan daitezken zonaldeak eta horretarako arrarotzat
edota mehatxatutzat jo daitezkeen paisaiak
3.3 Besteak
3.3a Zubietako gaina (7)
3.3b Ibaiaren uholdeak “erriadekin” (7)
3.3c Oriako ibaia mehatxatutzat jo daiteke zakarra dela eta (7)
3.3d Zakarra ibaian (plastikoak) (7)
3.3e Monolaborantza (piperrak) (3)
3.3f Aginagako erribera (6)
3.3g Ibai-ertzeko hezeguneak (Xariakoa,...) (7)
3.3h Padurak (7)
3.3i Ondo legoke arauak jartzea edozein tokitan, zonalde aproposak erregulatzeko (7)
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Neurri handi batean, libreki aipatu direnen artean asko dira Oria ibaiarekin lotzen direnak: zakarra
edota zaborraren inguruan, uholdearekin lotuak, erribera eta abar. Horiek ez ezik, Zubieta
ingurukoak, landa eremuko jarduerekin edota beste jardueren kontrolaren inguruan aurkitzen
direnak ere proposatzen dira.
4. Populazioarentzat oso ikusgarriak izan daitezkeen zonaldeak
4.4 Besteak
4.4a Zubieta (7)
4.4b Aran-Erreka (7)
4.4c Uraren zikinkeria Oriako ibaian (7)
4.4d Trenbidetik ikusten den Aginagako bidea (7)
4.4e Aldaketa zuhaitzari dagokionez: azkar jaiotzen diren arbustuak kontrolatu (7)
Galdera honen inguruan eta proposamen ezberdinak egiteko utzi den esparru honen barruan,
batzuk dira interesgarriak suerta daitezkeenak. Hasteko, Zubieta bere osotasunean aipatzen
duena. Beste kasutan eta positiboki planteatzen dira: Aran-Erreka eta trenbidetik ikusten den
Aginagako bidea. Txarrerako, ordea, zera aipatzen da; alde batetik Oria Ibaiko zikinkeria, bai eta
oso interesgarria izan daitekeen aspektua, hazkuntza azkarra eta handia izan dezaketen zuhaixken
inguruan planteatzen dena: larra, otea eta kanpoko landare batzuk.

Ahalmenezko Ekintza proposamenak
Hirugarren atal handi baten barruan, paisaia mota bakoitzaren barruan proposatzen
ziren neurriei buruz galdetzen zen. Kasu honetan, proposamen zehatzak ziren, gaizki zegoena
hobetzeko, azpiegitura handien ingurukoak planifikatzeko edota hobeto kudeatzeko, egoera
onean agertzen ziren paisaiak ondo babesteko edo hobeto kudeatzeko edota asko ikusten
diren paisaiak edota oso adierazgarriak diren bazterrak kontuan izateko.
Lehendabizikoz, hasiera batetik planteatu egin ziren atal bakoitzaren barruko
proposamenak jasoko dira, jarraian eta “2. grafikoa”-ren bitartez, agenteen erantzunen
araberako batez besteko puntuazioak agertuko dira.
1. Asteasuain, Elorrazpi eta Zapategiko Industri-poligonoak (Txikierdiko auzoan, LasarteOriarekin muga egiten)
1. Ibai-ertzeko esparrua berreskuratu
2. Artifizial bihurturiko esparruak naturalizatu
3. Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu
2. Aginagako auzoko industria-gune eta etxebizitzak
1. Ibai-ertzeko esparruetara sarrerak osatu
2. Ibai-ertzeko esparrutik bidegorria eraiki
3. Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu
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4. Ibai-ertzetan dagoen ondarea berreskuratu eta indarrean jarri
3. Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldeako industri-poligonoak
(Usurbilko zentroa inguratzen duten zonaldeek)
1. Ibai-ertzeko esparrua berreskuratu
2. Artifizial bihurturiko esparruak naturalizatu
3. Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu
4. Ibai-ertzeko esparruan bidegorria eraiki
4. N-634 errepidearekin lotuta dagoena
1. Inpaktuak arintzeko neurriak jarri
2. Ibaia ondo eta patxadaz ikusteko paisaia-begiratokiak jarri
3. Mendia eta ibaiaren arteko lotura edota korridore ekologikoak ezarri
5. Euskotreneko trazadoarekin lotzen direnak
1. Mendia eta ibaiaren arteko lotura edota korridore ekologikoak ezarri
6. Ibai-ertzetako basoak
1. Bertoko espezieak bultzatu eta birlandatu
2. Kanpoko espezieak desagerrarazi
7. Ibai-ertzetako landa-paisaiak
1. Nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotuak dauden jarduerak
bultzatu eta mantendu
2. Lehenago naturalagoak ziren esparruak errekuperatu
3. Bidesaria trinkoagoa bihurtu eta sarrera gehiago osatu
8. Usurbilgo Herritik eta beste auzoetatik ikusten den ibaiaren ibilbidea
1. Paisaia-begiratokiak ezarri
2. Ibai-ertzeko esparruetatik doan eta herria eta auzoak lotzen dituen
bidegorri bat eraiki
9. N-634 errepidetik ikusten diren ibaiaren ertzak
1. Errepide bera ezkutatzeko, ondoan pantaila begetalak eta bisualak
ezarri
2. Errepidearen ondoan dagoen landaredia moztu edo bere neurrian
mantendu ikus dadila
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10. Euskotrenetik ikusten diren ibaiaren ertzak
1. Trenbidea bera ezkutatzeko, ondoan pantaila begetalak eta bisualak
ezarri
2. Trenbidearen ondoan dagoen landaredia moztu edo bere neurrian
mantendu ikus dadila

2. grafikoa: Ahalmenezko Ekintza Proposamenak. Egilea: Guk sortua.
Grafiko honen bitartez ikus daitekeen bezala hainbat dira atera daitezkeen ondorio
garrantzitsu eta sintetikoenak:
1. Bi kasutan bakarrik lortu da erdiko balioa baino baxuago den batez besteko
puntuazioa. Kasu batean 2,8 puntu jaso ditu, trenbidearen ondoan pantaila begetalak
ezartzekoaren aldeko proposamenak. Oso puntuazio baxua jasotzen du (3,35), aldi
berean, N-634rako gauza bera proposatzen duenak. Argi dago populazioak ez dituela
ondo baloratzen trafiko-azpiegitura hauen inpaktuak murrizteko pantaila begetalak
ezartzeko neurriak. Alderantziz, bi bidetatik igarotzerakoan ikusten den paisaia ikusi
eta disfrutatzen jarraitu nahi dute.
2. Gainontzeko kasutan lantaldearen bitartez proposatzen ziren neurriek gehiengoaren
adostasuna lortu dute, neurri handiago zein txikiagoan.
3. Baloratuenen artean jarraian aipatzera doazenak:
i. Nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotuak dauden jarduerak bultzatu
eta mantendu (6,4 punturekin).
ii. Lehenago naturalagoak ziren esparruak errekuperatu (6,3 punturekin).
iii. Ibai-ertzetan dagoen ondarea berreskuratu eta indarrean jarri (6,15
punturekin).
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Horiek guztiek 6 puntu baino gehiago jaso dituzte. 6 puntu baino baxuagoko puntuazioekin, baina
nahiko baloratuen artean jarraian gehituko liratekeenak:
iv. Asteasuain,
Elorrazpi
eta
Zapategiko
Industri-poligonoetako
artifizializatuak dauden esparruak naturalizatu (5,9 punturekin).
v. N-634ren inpaktuak arintzeko neurriak jarri (5,9 punturekin).
vi. Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldeako industripoligonoetako artifizializatuak dauden esparruak naturalizatu (5,8
punturekin).
vii. Aginaga auzoko industria-gune eta etxebizitzen ibai-ertzeko landaredia
berreskuratu (5,65 punturekin).
viii. Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldeako industripoligonoetako landaredia berreskuratu (5,65 punturekin).
ix. N-634 errepidearekin zerikusia duten sektoreetan mendia eta ibaiaren
arteko lotura edota korridore ekologikoak ezarri (5,55 punturekin).
x. Ibai ertzetako basotik kanpoko espezieak desagerrarazi (5,5 punturekin).
xi. Ibai ertzetako landa-paisaietan bidesarea trinkinagoa bihurtu eta sarrera
gehiago osatu (5,5 punturekin).
Horiez gain, nahiz eta erdiko balioaren gainetik egon, hainbat izan dira gaizki edota baxuago
baloratuak izan diren neurriak, hala nola:
A. Trenbidearen ondoan dagoen landaredia moztu edo bere neurrian
mantendu ikus dadila (4 punturekin).
B. Errepidearen ondoan (N-634) dagoen landaredia moztu edo bere
neurrian mantendu ikus dadila (4,3 punturekin).
C. Aginagako sektorearen barruan ibai-ertzeko esparruetara sarrerak
osatu (4,45 punturekin).
D. Eusko-treneko trazadoaren inguruan mendia eta ibaiaren arteko
lotura edota korridore ekologikoak ezarri (4,5 punturekin).
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4.3.- Herritarrei egindako galdeketak

Elkarrizketen prozesua ez bezala, galdeketa bidezko parte hartzea orokorrean herritar guztiei
bideratutakoa izan zen. Ondorioz, edukiak ahalik eta dibulgatiboenak izaten ahalegindu ginen
herritar ororentzat ulerkorra izateko.
Galdeketen prozesuan parte hartzeko baliabideak ahalik eta hedatuen egotea zen helburua;
horretarako, herritarrentzat irisgarrienak ziren lekuetan banatu ziren galdetegiak.
Aurretik erredakzio taldeak identifikatutako balioei lehentasuna ematea ahalbidetu zuen
kontsultak. Aldi berean, paisaia unitate bakoitzaren zehaztapena baloratu ahal izan zen, baita
ingurunearen paisaiarekiko sentimendu orokorrak biltzen zituzten iritziak eskuratzea ere.

4.3.1.- Orokorrean herritar orok parte hartzeko egindako galdetegia
Usurbilgo herritarrei egindako kontsulta orokorrean erabilitako galdetegiaren eredua atxikitu
da jarraian datozen orrialdeetan.
Galdetegia bi hizkuntzetan zegoen eta beraz, norberaren hautuaren arabera, galdetegia
euskaraz edo gaztelaniaz erantzuteko aukera egon zen.
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4.3.2.- Herritarrei egindako galdeketen emaitzen balorazioa
Herritarrekin egindako parte hartze prozesu osoa kodifikatu eta estadistikoki tratatu zen
laburpen informe bat sortzeko helburuarekin. Informe horrek aurreko kapituluetan egindako
ekarpenak eta Ekintza Planari buruzko proposamenak barneratzea ahalbidetu zuen.
Herritarren parte hartze prozesutik eratorritako emaitzen laburpena atxikitu da jarraian
datozen orrialdeetan.
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AGENTEEI ETA HIRITARREI ZUZENDUTAKO ELKARRIZKETAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
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EMAITZEN LABURPENA
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LEHEN ZATIA
1. Galderen lehen zatia erantzun duten populazioaren ezaugarriei buruzkoa da.
Hasteko, partehartzaileen generoari dagokionez, 1. grafikoa duzue atxikita.

1. grafikoa. Partehartzaileen generoaren araberako ehunekoak.

Ikusi daitekeenez, nolabaiteko desoreka dugu generoari dagokionez. Elkarrizketatutakoen % 32
emakumezkoak dira; aldiz, gehiengoa, % 68, gizonezkoak dira.
Bigarrenik, adina zehaztea eskatu zitzaien, datuen adierazpena errazteko, ondorio nabarmenak
dituela kontuan izanik. Jarraian, 2. grafikoa duzue atxikirik, emaitzekin.

2. grafikoa. Partehartzaileen adin taldearen araberako ehunekoak.

Egiaztatu daitekeenez, elkarrizketatutakoen gehiengoa populazio helduari dagokio, hau da, 18
urtetik 65 urtera bitartekoari, % 91 hain zuzen. Bigarrenik, 65 urtetik gorakoen ehunekoa % 9 da.
Erantzuleen artean ez zegoen 18 urte baino gutxiagokorik.

PARTAIDETZA DIAGNOSTIKOA
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA
USURBILGO UDALERRIAN
-191-

Hirugarrenik, galdeketa erantzun dutenen sektore jarduera zehazten da. Horren adierazgarri, 3.
grafikoa duzue atxikirik.

3. grafikoa. Partehartzaileen lanbidearen araberako ehunekoak.

Grafikoan adierazten denez, ehuneko handiena zerbitzuen sektoreko langileei dagokio. Horrek
Usurbilgo errealitatea isladatzen du, sektorekako banaketaren bidez. Bigarrenik, jubilatuen taldea
dago (% 18). Langabetuek, aldiz, adierazpen urria dute: pertsona bakar baten bidez (% 5). Beste
pertsona bat ere (%5) bakarrik dago etxekoandre/gizon taldean. Beste batek ez zuen galdera hau
erantzun.
Ez da egon industria edo nekazaritza sektoreari dagokion partehartzailerik.
Laugarrenik, Usurbil herriarekiko lotura zehaztea eskatzen zen. Horren adierazgarri, 4. grafikoa
duzue atxikirik.

4. grafikoa. Partehartzaileek Usurbilekiko duten loturaren araberako ehunekoak.
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4. grafikoan zehazten denez, partehartzaile gehienek (% 90) Usurbilekiko harreman zuzena dute,
Usurbilen bizi baitira. Hala ere, Usurbilen bizi ez direnek ere parte hartu dute eta horrek parte
hartzea eta emaitzak aberastu ditu. Hala, % 5ek lanagatiko lotura du Usulbilekin eta beste % 5aren
Usurbilekiko lotura aisialdiko ekintzen ondorioz ematen da.
Ondoren, herritarrek edo Usurbilekiko lotura dutenek Usurbilen bizitako urte kopuruaren araberako
grafikoa zehazten da.

5. grafikoa. Partehartzaileek Usurbilen (izan) duten egoitzaren araberako ehunekoak, urte kopuruari
dagokionez.

Partehartzaileen gehiengoa (% 81) Usurbilen bizi da duela 20 urte baino gehiagoz. Hau da, herri
barruan tradizio handia duen populazioa da. Gainera, bada beste ehuneko bat (% 5) Usurbilen 10
eta 20 urte bitartean daramatzatenena. Ez dago Usurbilen 1- 5 urte bitartean bizi izan denik, eta
urtebete baino gutxiago bizi direnak % 12 dira. Bi pertsona (% 9) ez dira Usurbilgoak.
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BIGARREN ZATIA
Galderen bigarren zatia herritarrei zuzendutakoa da: herritarrek Paisaiarako Ekintza Planaren
eremuari dagozkion aspektu garrantzitsuenei buruz iritzia eman ahal izan dute.
1. Usurbilgo paisaiak ezaugarri bereizgarriren bat duela uste al duzu?
6. grafikoan azaltzen denez, galdeketa erantzun zutenen gehiengoak (% 86) esan zuen planaren
eremuko paisaia ezberdina dela eta beraz, izaera berezia duela. Hiru pertsonek (% 14) soilik esan
zuten eremu honetako paisaia ez dela berezia eta beraz, ez dela gainerako paisaietatik bereizten.

6. grafikoa. Usurbilgo paisaia bereizgarritasunaren araberako iritzien ehunekoa.

Baietz erantzun baduzu, berezitasun hori zertan oinarritzen den esango al zenidake?
Planaren helburuko eremuari izaera berezia ematen dioten aspektu edo paisaiei dagokienez, 7.
grafikoa atxiki dugu.
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7. grafikoa. Usurbilgo paisaia bereizgarria bihurtzen duten aspektu edo paisaia zehatzak.

Behatu daitekeenez, Oria ibaiaren inguruko “Auzoek” eta “Oria ibaiaren inguruko zelai eta
baratzeek” planaren eremua interes bereziko bihurtzen dute eta paisaia bera ezberdin bilakatzen
dute. Biek zortzina aipamen izan dituzte. Esanguratsuak dira Hiriguneari eta Meandro eta irla eta
baserri eta nekazal baserriei erreferentzia egiten dien erantzunak ere. Bi elementuak oso
garrantzitsuak dira, aurretik aipatutako bien ondoren elementu edo paisaiarik baloratuenak
direlako, bakoitza zazpi aipamenekin. Ondoren, 4 aipamenekin galeria basoa dugu, distantzia apur
batera. Zingiratar eremuek 3 aipamen izan dituzte, landazabal atlantikoa bi aldiz aipatu izan da eta,
behin, planaren helburuko eremua orlatzen duten zubi menditsuak. Elkarrizketatuen artean badira
hiru paisaia planaren eremuan eta inguruko lurraldeekin alderatuz bereizgarritasun esanguratsurik
ez dutenak. Honako hauek lirateke: industrialdeak, azpiegiturak eta konifera birpopulatzeak. Ikus
daitekeenez, modu negatiboan baloratzen diren paisaia edo elementuak dira.
Aipatu ez diren bestelako adierazpenak egin ahal izateko utzi den tarteari dagokionez, jarraian bildu
ditugu inolako aldaketarik gabe, egin diren aipamenak:
A) “Zubieta eta Aginaga artean dagoen erribera ondoko pasealekua”.
B) “Mapil, ontzigintzaren historia…”.
C) “Sakabanaturiko baserrietako paisaia”.
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2. Usurbilgo paisaiari dagokionez, den bezalakoa gustatzen al zaizu edo zerbait aldatzea gustatuko
litzaizuke?

8. grafikoan ikus daitekeenez, elkarrizketatutako gehienek (% 59k hain zuzen ere) planaren eremuko
paisaiaren aspekturen bat aldatzearen alde egiten dute, ez baitzaie egungo egoera gustatzen. Hala
ere, bada ehuneko altu bat egungo egoera atsegina dela iruditzen zaiena (% 32). Beste % 9ari ez zaio
atsegina iruditzen, baina ez du ekarpenik egiten aldatuko lukeenari buruz.

8. grafikoa. Elkarrizketatuen ehunekoak, paisaia atsegin duten edo ez duten irizpidearen arabera.

Aldatuko lituzketen aspektuei dagokienez, hala nahi zutenen ehunekoaren baitan, jarraian 9.
grafikoa atxiki da eta galdeketak proposatzen zituen aldaketarako aukerak topa ditzakegu.

9. grafikoa. Aldatu beharko liratekeen aspektu edo paisaia zehatzak.

Egiaztatu daitekeenez, iritzi orokortu eta aho batekoena bi paisaia mota ezberdini dagokio, biak bost
izendapenekin: industrialdea eta koniferen birpopulaketak. Horiek dira Paisaiarako Ekintza Planaren
barneko elementu okerren baloratuenak, aldearekin. Bigarrenik, 4 aipamenekin azpiegiturak
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egongo lirateke (errepideak eta trenbide azpiegiturak eta abar). Hirugarrenik, 3 aipamenekin,
hiriguneko auzoak egongo lirateke (ez, nekazaritza ingurunetakoak) eta zubi menditsuak. Oria
ibaiaren inguruko baratza eta zelaiak behin aipatu dira. Gainerako proposamenak, erantzunen
arabera, ez lukete aldaketarik jasan beharko.
Aipatu ez diren bestelako adierazpenak egin ahal izateko utzi den tarteari dagokionez, jarraian bildu
ditugu inolako aldaketarik gabe, egin diren aipamenak:
A) “Piperminen monolaborantza, bere laborantza masiboa baratza tradizionalak hondoratzen
ari da; baso-soilketa eta pinudien erauzketak Aginagako sektorearen erriberetako kutsadura
eragiten du eta gainera, landare interesgarriak desagertzea bultzatzen du; pinudi asko onddoek
kalteturik daude. Planifikazio falta kezkagarria dago arazo honi eta jarduera horien aldaketari aurre
egiteko; Trena Txokoalden ez gelditzea eta Urbil-ek geltoki bat ere ez izatea; Atallutik (Sindikatuko
inguruan) Txiki-erdiraino bidegorri baten falta; Usurbil Donostiarekin batzen duen bidegorririk ez
egotea, sektore lau batetik igarotzen den lotura egon dadin”.
B) Andatzako basoberritzeen baso-soilketak eta Oria ibaiaren erriberetako zikinkeria”.
C) “Zementu gehiegi dago kaleetan”
4. Ba al dago bereziki erakartzen zaituen paisaiarik Usurbilen?

Galdera honen harira, jarraian 10. grafikoa dago atxikirik, eta ehuneko altu batek zehazturiko
paisaietakoren batek erakartzen duela adierazten da. Zehazki, % 91 erakarrita sentitu da eta % 5a,
ez. % 5ak ez du galdera hau erantzun nahi izan.

10. grafikoa. Usurbilgo paisaiak erakartzen dien edo ez galderan oinarritutako ehunekoak.

Erakartzen dien aspektuei dagokienez, hala adierazten zuen ehunekoaren baitan, jarraian 11.
grafikoa dago atxikirik eta galdeketako proposamen erakargarrienak ageri dira.
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11. grafikoa. Erakargarriak diren aspektu edo paisaia zehatzak.

Ikus daitekeenez, elkarrizketatu gehienek baserria eta auzoak aipatzen dituzte. Horiek izan dira
gehien aipatu diren aspektu edo paisaiak: bederatzi aldiz. Zortzi aldiz Oria ibaiaren inguruko zelaiak
eta baratzak aipatu dira. Bertako baso mistoak zazpi aipamen izan dituzte. Ikus daitekeenez,
antzinako paisaia kulturalek erakartzen dute populazioa eta, neurri txikiagoan, izaera naturalagoko
aspektuek, hala nola, espezie autoktonoen basoek.
Puntuazio baxuagoekin, 6 aipamenekin zehazki, Usurbilgo hirigunea, Galeria-basoak, eta Meandro
eta irlak ditugu. Lehenengoak kalitate handiko hiri-paisaia eratzen du, aldiz, beste biek Oria ibaiaren
eremuarekin dute zerikusia. Bi aipamenekin auzo eta zingiratar eremuak ditugu eta aipamen bat
izan dute Ekintza Planaren eremua orlatzen duten zubi menditsuek. Inor ez da indrustrialdeak,
azpiegiturek, eta koniferen birpopulaketez erakarrita sentitu. Eztabaidagai hauek interesgarriak
dira, aurrerago egiaztatu ahal izango baitugu aspektu horiek direla okerren baloratuenak eta
populazioak zuzendu edo gutxitu nahi dituenak.
Aipatu ez diren bestelako adierazpenak egin ahal izateko utzi den tarteari dagokionez, jarraian bildu
ditugu inolako aldaketarik gabe, egin diren aipamenak:
A) “Aginagako ibaietako eremuak zaindu eta babestu beharko lirateke, bereziki, Alan-eko
eremua. Agiñako Alaneko sektorean sartzeko arrapala ezarri behar da, erabilera
publikorako”.
B) “San Esteban-eko auzoa”. Bi elkarrizketatuek aipatu dute.

5. Ba al dago bereziki desatsegina iruditzen zaizun paisaiarik Usurbilen?

Galdera honen harira, 12. grafikoa atxiki dugu jarraian eta % 50ek zehaztutako paisaiaren bat ez
zaiola gustatzen esan du. % 45entzat, aldiz, ez dago paisaia desatseginik. Azkenik, bada pertsona bat
ez duela galdera hau erantzun. Behatu daitekeenez, ia oreka dagoela esan daiteke paisaiaren bat
atsegin ez duten pertsonen eta Usurbilgo paisaiak ez duela baztertzeko txokorik esan dutenen
artean.
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12. grafikoa. Usurbilgo paisaiari dagokionez, paisaia desatseginik baden edo ez galderaren araberako
ehunekoak.

Desatseginak diren puntuei dagokienez, hala adierazten zuen ehunekoaren baitan, jarraian 13.
Grafikoa atxiki da eta elkarrizketatuei gustatzen ez zaizkien galdeketan proposatutako aspektuak
zehaztu dira.

13. Grafikoa. Gustatu ez zaien aspektu edo paisaia zehatzak.

Ikus daitekeenez, herritarrei desatseginak iruditzen zaizkien hiru aspektu daude: orokorrean,
zenbait elementu antropiko oso kaltegarriak. Zehazki, industrialdeak dira eremu baztertuenak 6
aipamenekin; bigarrenik, distantzia handira, 2 aipamenekin, azpiegiturak (errepideak, trenbidea eta
abar) eta aurrekoekin aipamenetan berdindurik, koniferen birpopulaketak. Gainerakoa gehiengoak
onartua izan da eta inork ez du aspektu natural edo kulturalekiko inolako gaitzespenik adierazi.
Aipatu ez diren bestelako adierazpenak egin ahal izateko utzi den tarteari dagokionez, jarraian bildu
ditugu inolako aldaketarik gabe, egin diren aipamenak:
A) “Ingurune industrialak ez zaizkit bereziki desatseginak egiten, baina zainduagoak egon
beharko lukete paisaia ikuspegiari begira”.
B) “Oriako zikinkeria”
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6. Usurbilgo paisaiarentzat arriskutsua izan daitekeen jarduera edo egoerarik badagoela uste al duzu?

Galdera honen harira, jarraian 14. grafikoa atxiki da eta elkarrizketatuen ehuneko altu batek
zehazten duenaren arabera, paisaiaren kalitatea mehatxatu dezakeen jarduera edo ekintzaren bat
badagoela adierazten da. Zehazki, % 86k aipaturikoaren alde egiten du; aldiz, %9ak, ez. Pertsona
batek ez du galdera hau erantzun.

14. grafikoa. Usurbilgo paisaia mehatxatzen duten jarduera edo ekintzarik ba ote den
galderaren erantzunen araberako ehunekoak.

Paisaia mehatxatu dezaketen aspektuei dagokienez, hala adierazten zuen ehunekoaren baitan,
jarraian 15. grafikoa atxiki da eta galdeketan proposatzen ziren aspektuak eta horiek mehatxatzeko
duten ahalmenaren araberako iritziak jaso dira.

15. grafikoa. Usurbilgo paisaia mehatxatu dezaketen jarduera edo egoera zehatzak.
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15. grafikoan ikus daitekeenez, egoera kezkagarriena eta beraz, herriak paisaiarentzat mehatxu
handiagoa direla uste dituenak, ondorengoak lirateke: industria jarduerak baztertzearen
ondorioz kaltetutako eremuak, 11 aipamen izan dituzte. Ondoren, zabor pilaketa, eta Oria ibaiko
eta inguruetako zikinkeria dago, 10 aipamenekin. Distantzia batera, 5 aipamenekin, hondakinen
tratamendu desegokiagatik kaltetutako eremuak azaltzen ditugu. 4 aipamen jaso dituzte
degradatutako eremu naturalek. Bizilekuen garapen berriengatik kaltetutako eremuek eta
azpiegiturek (presak, errepideak, trenbideek, gasbideek, linea elektrikoak eta abarrek)
kaltetutako eremuek 3 aipamen izan dituzte. Azpiegitura zaharrek kaltetutako eremuak bi aldiz
aipatu dira. Bukatzeko, nekazaritza sektorearekin loturiko jarduera tradizionalak baliatzearen
eraginez kaltetutako eremuak eta uren kudeaketa desegokiagatik kaltetutako eremuak behin
aipatuak izan dira.
Aipatu ez diren bestelako adierazpenak egin ahal izateko utzi den tarteari dagokionez, jarraian
bildu ditugu inolako aldaketarik gabe, egin diren aipamenak:
A) “Erraustegia”. Hiru aldiz aipatu da.
B) “Oria ibaira eta bazterretara botatzen diren zaborrak. Usurbilgo paisaiari kalte
handiak eragiteaz gain, itsasoan eta naturan ere, orokorrean, kalteak eragiten ditu”.
C) “Oria ibaira isurtzen den zaborra, ibaiaren eta erriberan utzita. Oso proiektu
interesgarria iruditu zait, bazen garaia. Zorionak!”.
D) “Ibaia eta erriberak dira bereziki zaindu beharko liratekeenak, baratzetan eta
industria pabeloietan pilatzen diren hondakinak uholde eta ur-goraldiak gertatzen
direnean ibaiak eramaten baititu”.
E) “Agina, Atalluko erriberak, San Estebango paisaia, Arratzaingo paisaia eta hemendik
Aginagara bitartean dauden ikuspegiak. Orbeldi presa”.
F) “Zaindu ditzagun naturak ematen dizkigun onura guztiak, eraman ditzagun aurrera
paisaia nahiz garapen jasangarria”.
G) “Uzten joan diren edo itxita dauden baserri guztietako bideak irekitzea”.
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4.4.- Eztabaida saioa. Herritarrek parte hartzeko tailerra

Parte hartze prozesuaren amaiera gisa, behin parte hartze informala gauzatuta, paisaian eragina
duten agenteekin elkarrizketak egin eta herritarrei galdeketa eginda, bilkura bat antolatu zen
PEParen azkerketa eremuko gizarte-errealitatea islatuko zuten profil ezberdinetako publikoarekin.
Parte hartzeko modu honek informatzeko, Planaren erredakzio taldeak egindako lana
kontrastatzeko, paisaiako balio ukiezinak eztabaidatzeko eta paisaia jarduketarako irizpideak
topatzeko balio izan zuen. Lanerako talde dinamikako teknikak erabili ziren, elkarrizketetatik
ateratako emaitzekin, galdeketekin eta erredakzio taldeak formulaturiko informazio-beharrekin
lanean arituz.
Horrela, parte hartzaileak konprometitzen saiatu ginen paisaia-unitateak eta eremuko paisaietarako
lemak definitzerakoan ekarpenak egiteko, iritziak eman eta paisaiari buruzko ezagutzan sakontzeko
eztabaidatuz.
Paisaiarako hurbilpena segidakoa izan zen. Lehenik eta behin, paisaia osotasunean deskribatu zen.
Ondoren, paisaia baloreetan jarri zen arreta eta azkenik, paisaiaren egoera egokitzeko irizpideak
proposatu ziren.
Tailerreko taldeen heldutasunagatik zeregin konplexuagoak egin ahal izan ziren: aurrera begira
nahiz proposamen zehatzak.
Tailerraren helburu nagusiak ondorengoak izan ziren:
1.- Parte hartzea.
Tailerra martxan jartzearen eta lanaren antolakuntzaren lehenengo helburua herritarren
parte hartzea sustatzea izan zen; pentsatzera, asmatzera eta erabilera publikoko
proposamenak osatzera bultzatuz, paisaiako garapen eta jarduketa posibleei herriko eta
berezko perspektiba batetik heltzeko.
2.- Informazioa.
Tailerraren garapenaren bidez herritarrentzako informazio sistema ezarri zen.
3.- Formazioa.
Jarduera garatzerakoan, partaideei paisaiari buruzko gaien inguruan formakuntza eskaintzen
saiatu ginen. Gainera, tailerrean parte hartzeak nahiaren edo itxaropenen eta
proposamenen bideragarritasunaren arteko distantzia kontuan hartzen ikasteko balio izan
zuen.
4.- Komunitatera hedatzea.
Ezaugarriak kontuan izanik, prozesuaren hedapenerako sistemak eta tailerreko emaitzek
herritarren ehuneko handi batek modu zuzenean “parte hartzea” ahalbidetu zuten, lortu
ziren emaitzei buruzko eztabaidan.
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4.4.1.- Tailerraren garapena
2016ko uztailaren 19an egin zen tailerra ondoren agertzen den metodologian oinarritu zen eta
hiru elementu nagusi eduki zituen:
1.- Eszenatokien kontzeptualizazioa edo diseinua
Zentzua ematen dion marko bat existitzen ez bada, ezinezkoa da horrelako proiektu bat aurrera
eramatea. Marko hau Plana osotasunean garatuko zen eszenatokia izango zen. Eszenatokiaren
azterketa eta identifikazioak kalitatezko proposamenak sortzea ahalbidetu zuen.
2.- Garatu beharreko gaiaren akotazioa
Fase honetan, eszenatokia eraiki ondoren, tailerrean hizpide izango zen gaia mugatzeari ekin
zitzaion. Tailerretik hurrengo faseak izango zirenak sortu ziren.
3.- Mapa emozionala egitea
Azkenik, mapa emozional bat egin zen. Pertzepzioa estimulatzeko ekintzen bidez Planaren eremua
aztertu zen in situ, partaideengan sortutako sentipenen bitartez. Emaitza etorkizuneko prospektiba
batekin osatu zen, nahi diren eszenatokien proposamenak definitzeko eta aldi berean, horiek
lortzeko lerroak definituz.
Fase honen azken atalaren ezaugarri nagusia ideia-jasa edo brainstorming bidez egin zen eta hiru
fasetan egituratu zen:
a) Kritiken fasea: Hautemandako arazoak definitu ziren.
b) Irudimen edo fantasia fasea: planteatutako arazoak “modu positiboan” azaltzera animatu
genituen parte hartzaileak. Desioak, eszenatoki posibleak, ideiak eta aldaketarako proposamenak
egin ziren.
c) Egikaritze fasean, errealitatearekin alderatutako ideia interesgarrienak azaldu ziren: Nola gauzatu
ahalko ditugu? zein arazoei egin beharko zaie aurre? Nor arduratuko da eginkizun bakoitzaz?
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2016ko uztailaren 19an egindako tailerreko argazkia.

4.4.2.- Tailerreko emaitzen balorazioa

Herritarrek parte hartu zuten tailerrak bi norabide eduki zituen. Lehenik eta behin, galdeketa eta
elkarrizketetan inplikaturiko agenteekin komunikazio zuzena eduki nahi zen eta bestetik, publiko
osoari orokorrean parte hartzeko aukera eman nahi zitzaion. Elkarrizketa eta galdeketen emaitzak
kontuan izanik egin zen. Horrela, Paisaiarako Ekintza Planak zertan datzan azaldu ondoren, bi parte
hartze tekniketatik lortutako emaitzak aditzera eman ziren. Gainera, emandako pausu teknikoen
berri eman zitzaien herritarrei. Gure kasuan, bi bideetatik lortutako emaitzak ia lerro eta diagnostiko
beretik doaz eta ondorioz, balioztatzeko unea iritsi zen, zuzeneko parte hartzearen bidez.
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Bigarrenik, Planari buruzko gizarte diagnostikoa ikusita, azterketa eremuari zegokion paisaiaren
babeserako, antolaketarako eta kudeaketarako helburuak azaltzea izan zuen helburu. Paisaia
adierazgarrien irudiak, parte hartzetik eta lan teknikotik ateratako arazoak edota punturik
fuerteenak proiektatuz, herritarrek ekarpenak egin zituzten degradaturik dauden paisaiekiko,
arazoak dituzten paisaiekiko edo dinamika negatiboengatik tratatuak izan behar dutenei buruzko
nahiak azalduz; baita egoera ona edo indarragatik modu berean kudeatu behar diren edo babestu
behar diren eremuak ere.
Beraz, helburua ez zen izan egituraturik eta pentsaturik zeuden ekintzetara gerturatzea, aurrerapen
lerro handietara hurbiltzea baizik: Usurbilgo paisaiarekiko herritarren nahiak.
Lehenengo zatiaren emaitza oso argigarria izan zen, tailerrean parte hartu zutenek berretsi egin
baitzituzten, neurri handi batean, elkarrizketa eta galdetegietatik ateratako emaitzak. Nolanahi ere,
ekarpen berri eta aberasgarriak planteatu ziren. Hona hemen labur-labur azaldurik:
1. Auzoei ematen zaien balioari buruzko ardura nabaria da. Parte hartzaile batzuen ustez
Zubieta, Santuenea, Txokoalde eta abar gehiago baloratu beharko lirateke.
2. Bigarren proposamen puntuak, orokorrean, sarbideei egiten die erreferentzia. Beharrezkoa
ikusi da auzo ezberdinetarako eta udalerriko paisaietarako sarbideak hobetzea, batez ere,
oinezkoentzako, ziklistentzako… ibilbideei dagozkienak; baita desgaituentzako bideak ere.
Ibairako sarbidea askotan oso arazotsua bada, askoz ere arazotsuagoa egiten da
mugikortasun arazoak dituzten pertsonentzat. Gainera, Jabari Publiko Hidraulikoa (JPH)
askotan okupatua, etenda, itxia, etab. egon ohi da. Beharrezkoa ikusi da intrusio edo praktika
desegokiak salatzea eta udalerrian zaintza lana ezartzea.
3. Nekazaritza produkzioaren barruan (behar beharrezkoa dena nekazaritza-paisaiak eta landa
atlantikoa mantentzeko), produktu jakin batzuei lehentasun eta balore handiegia ematen
zaiela eta beste azpisektore batzuk oso gutxi baloratzen direla eta ez dutela babesik azaldu
zen.
4. Ildo beretik, baratza eta laborantza zaharrak asko ari direla murrizten aipatu zen eta horrekin
batera, ondarea, kultura, tradizioak eta abar galtzen ari direla. Zenbait prozesu kezkagarriei
buruzko gogoeta egin zen: nekazaritza abandonatzea, baserrien abandonua, produkzio jakin
batzuen gehiegizko uniformizazio eta homogeneizazioa (baratzeen barruan piperminaren
kasua, esaterako), eta abar. Hala ere, konponbideak ez daude argi eta nahiko konplexuak
dira. Udalak ondarearen katalogoak egitea beharrezkoa zela ikusi zen galera gehiago izan
baino lehen eta, ahal duen neurria, nekazaritza produkzio jasangarri eta anitza lagundu
dezan.
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5. Zentzu berean, nekazaritza ekologikoaren produkzioa eta gertuko merkaturatze zirkuituak
bermatzea beharrezkoa dela ikusi da. Hau da, Udalak produkzio jasangarria eta gertuko
merkaturatzea sustatzea. Usurbilgo soroetan modu jasangarrian ekoizten diren produktuak
eta gainera, paisaiak osasuntsu mantentzen laguntzen dutenak, Usurbilgo merkatuan,
jantokietan,.. sustatzea.
6. Beste kezka handietako bat “ibaiari kasurik egin gabe” bizi izana da. Ibaia betidanik izan da
gure zikinkeriak botatzeko kloaka handi baten modukoa, eta gaur egun ere halakoa izaten
jarraitzen du. Gainera, arazo askoren iturri ere izan da gainezka egiten zuenean eta kalteak
eragiten zituelako, eraiki behar ez zen lekuan eraikitzeagatik edo uraren ibilgu naturala
inbaditzeagatik. Hala ere, Oria ibaia Usurbilgo “bizkarrezurra” izan da, literalki. Bi erriberak
orlatzen zituzten itsasontzien ekoizpena izan da aspekturik garrantzitsuenetariko bat
erriberako ontzioletan. Guztia galdu egin da eta ez zaio behar zuen garrantzia eman. Sektore
honetarako eta bestelakoetarako (errotak, saltoak, noriak, eta abar) zegoen ondare guztia
inbentarioan jasotzea proposatu da eta paisaiaren elementu nagusi gisa balioztatzea. .
7. Gainera, ibaiaren ondoan aisialdiko jarduerak sustatzeko azpiegitura berde bat eraikitzeko
beharra azpimarratu zen. Aisiarekin zerikusia duten jarduerak (paseatzea, bizikleta, jolasa,
kirola, argazkigintza…) garatzeko lehentasunezko eremu gisa konfiguratzea ibaia eta ertzak.
8. Egoki iritzi zaio ibaiak funtzio ekologikoa izateari konektore berde gisa irisgarritasun mugatua
duten eremuekin, fauna espezieak bertan babesteko. Era berean, beharrezkoa ikusi da ibaiak
funtzio ekologiko bat edukitzea konektore berde gisa, irisgarritasun mugatua duten
eremuekiko, fauna espezieak babesteko. Gainera, berreskurapenerako proiektu berriak
garatu beharko lirateke, Aginagan egindakoaren modura. Espezie autoktonoak eta galeriabasoak berreskuratu egin behar dira eta aldi berean, txertatutako espezieak edo espezie
aloktonoak ezabatzea proposatzen da.
9. Trenbidea ere, neurri handi batean, elementu inpaktante gisa ikusten da zenbait sektoretan
eta beraz, paisaia- eta ekologia-inpaktuak murrizteari ekin behar zaio. Trenbidearen
trazadura nahiz trenerako sarbideak aldatzeko plan baten berri eman zaigu, baina inork ez
daki noiz gauzatuko den. Hala eta guztiz ere, Usurbil gertuko inguruekin (Donostia, Lasarte,
Zarautz…) konektatzeko aukera jasangarritzat jotzen da trena; aukera bikoitza, beraz. Alde
batetik, turismoa Usurbilera erakartzeko eta bestetik, Usurbil eta gainerako Gipuzkoako
geografian zehar eta Euskal Herrian, batez ere lana, ikasketak, aisia, etab. direla medio
egunero egiten diren bidaiak errazteko.
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10. Zenbait sektoretan antzematen diren higadura prozesuei dagokienez, kezka ageri da. Ikusi
denez, ibaiak berezko dinamika naturala du eta beti higatu ditu ibaiertzeko zenbait sektore
edo eremu eta beste sektoreetan depositatu edo sedimentatu ditu. Hala ere, ez dago argi
gaur egun higadura prozesuak gogorragoak diren eta prozesu horiek gizakiaren eskuhartzearekin zerikusirik baduten, ibaian behera nahiz ibaian gora. Zentzu horretan,
proposamen bat egin da prozesu horiek gaur egun zein puntutaraino diren azkarragoak
aztertzeko eta zenbaterainoko zerikusia duten gizakiak ibaiaren ibilgu eta erriberetan
egindako esku hartzearekin eta klima-aldaketan eragitera iristen diren ikusteko.
Azkenik, etorkizunean emateko pausuen berri eman zitzaien bertaratutakoei eta jada ezarritako
bitartekoez baliatuz ekarpenak egiten jarraitzera animatu zitzaien.
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Ikuspuntu teknikotik nahiz lurraldeko agenteen eta herritarren proposamenekin Oria ibaiaren
paisaiarako hurbilpena egin ondoren, Paisaiarako Ekintza Planaren azterketarako lurraldearen
eremu formala doitzeari ekin zitzaion.
Parte hartze prozesuan eremuko mugak zertxobait handitzeko beharra agertu zen, muga
horiengatik murrizturik geratzen ziren landaredia formazioak barne hartuz; eta prozesu horren
emaitza mugak zehaztea izan zen.
Eremuaren azken zedarriztapena atxikita dagoen planoan barneratu da eta hurrengo etapak
garatzeko baliagarria izan zen, bereziki, paisaia unitateak definitzeko.
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6.1.- Donostialdeako Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Katalogoko
Paisaia- unitateak
Parte-hartze mekanismo formalizatuak eta prozesu informalak txandakatu dira Paisaiarako Ekintza
Planean: Planean barneratzeko helburu zehatzak zituzten teknikoekin eta herritarrekin egindako
bilerak.
Usurbilen Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planaren erredakzio prozesuan zehar Eusko Jaurlaritzako
Ingurumen eta Lurralde Politika Saila ondorengo dokumentua idazten ari da Lurralde Plangintzaren
eta Hirigintzaren Zuzendaritzaren bidez: Donostialdea-Bidasoa Beherea eremu funtzionaleko
paisaiaren katalogoa eta zehaztapenak, herritarrek parte hartzeko prozesua barne.
Paisaia guztiak kudeatzen lagunduko duen tresna sortzea da helburua. Horretarako, batetik,
Paisaiaren Europako Hitzarmena kontuan hartu da, 2009ko uztailean Euskal Autonomia Erkidegoa
gehitzen zaio Gobernuko Kontseilua dela-eta, eta bestetik, 90/2014 DEKRETUA, ekainaren 3koa,
Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen
gainekoa kontuan izanik. Dekretuarekin marko arauemaile bat ematen zaio eta lurralde
antolamenduan paisaiaren integraziorako tresna normalizatuak finkatzen dira.
Paisaiaren Katalogoa Eremu Funtzionaleko paisaiak identifikatu, klasifikatu, ebaluatu eta
kartografiatzen dituen dokumentua da eta Usurbil barne hartzen du. Katalogoak kapitulu
deskribatzaileak, analitikoak eta aurrera begirakoak biltzen ditu Donostialdea-Bidasoa Beherea
barne hartzen duten Paisaia Unitateak identifikatzeko; ezaugarriak eta aldatzen dituzten indarrak
aztertzeko; baloreak eta kontserbazio egoera identifikatu eta paisaia kalitatearekiko bete behar
dituzten helburuak proposatzeko.
Tresna hori Paisaiaren Zehaztapenak dokumentuaren erredakzioa eta izapidea izan da. Katalogoak
ezartzen duen oinarri kontzeptualarekin, Eremu Funtzionaleko paisaiaren zehaztapenak egin dira
eta funtsezkoa ez den LPP gisa tramitatuko dira.
Nahiz eta une honetan ez diren Katalogoa ezta Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Zehaztapenak
onartu, Paisaiarako Ekintza Planeko erredakzioa Katalogo eta Zehaztapenen erredakzioarekin
koordinatu da. Hala, han dauden paisaia unitateen zonakatzea kontuan hartu eta barneratu da.
Horrela, antolaketa bateratzeko helburuarekin, Usurbilgo PEPa txertatzen den paisaia-unitatearen
irudia jaso da: “Itsasadar eta padurak. Oriako itsasadarra RM2”. Aldi berean, ikusi ahal izan da
Usurbilen Oria ibaiaren Planaren eremuak Korridoreak- Oria beherako korridorea (CO.1) unitatearen
azalera txiki bat hartzen duela, baita Barnealdeko mendiak- Andatza mendia (M.6) unitatearena ere.
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6.2.- Kontzeptu orokorrak
Usurbilen, Oria ibaiaren inguruko paisaia identifikatu eta karakterizazioa egiteko paisaia unitateak
zehaztu dira; hau da, definitzen dituzten karaktereek denbora baten ondoren hartu duten egitura
estruktural, bakar edo berezitua duten eremu geografikoak, barne koherentzia eta aldameneko
unitateekiko ezberdintasunengatik identifikatzen direlako.
Paisaia unitate bakoitzak hedapen, mugaketa eta nomenklatura bereziak ditu eta eremu trinko eta
bakarra osatzen du.
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Bost paisaia unitate handi bereizi dira: 1) Irisasi mendiko baso-paisaia, 2) Oriako estuarioa, 3)
Oriaren ibai-paisaia, 4) Oriaren erriberetako nekazaritza-paisaia eta 5) Hiri-paisaiak.

Paisaia-unitateek paisaiaren izaera laburbildu eta Oria ibaiaren Usurbilgo eremuko aniztasuna
ezagutzea ahalbidetzen dute. Gainera, azterketa eremuaren barneko zati bakoitzaren
funtzionamendua interpretatzeko baliagarriak dira.
Esperientziari jarraiki, Unitate eta mugarriak eta Paisaiaren baliabideak banakako fitxetan garatzea
da gomendagarriena. Jarraian datozen orrietako fitxek PEParen lurraldeko errealitatearen laburpen
ulerkorra eta interpretazio errazekoa ahalbidetzen dute.
Paisaia Unitateak PEParen eremuko unitate handiagoetako planifikazioen errealitatearekin ez
nahasteko, “Paisaiarako Ekintza Unitateak” izenez bataiatu dira sintesi unitate horiek.
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KODEA

UNIDATATEA

UP-01

IRISASI MENDIKO BASO-PAISAIA

UP-02

ORIAKO ESTUARIOKO PAISAIA

UP-03

ORIAREN IBAI-PAISAIA

UP-04

ORIAREN ERRIBERAKO NEKAZARITZAPAISAIA

UP-05

HIRI-PAISAIAK

COMPONENTES
BASO AUTOKTONOAK
LANDAKETAK
ORIAKO PADURAK
ORIAREN IBILGUA
NEKAZARITZA PAISAIA
ORIAKO IBILGUA
GALERIA-BASO AUTOKTONOAK
BASO LANDAKETAK
NEKAZARITZAKOA
ANTROPIZATUTAKOA
BELARDIAK
FRUTA-ARBOLAK
BARATZEAK ETA MINTEGIAK
BASO AUTOKTONOAK
BASO LANDAKETAK
URBANIZATUA
BIZITOKIAK
INDUSTRIALA

Prozesu metodologikoaren baitan, paisaia-unitateak ondorengo faseetarako oso rol garrantzitsua
betetzen duten “paisaiako osagaietan” azpimultzokatu dira. Karakterizazio eta analisitik hasita,
paisaia kalitateari buruzko helburuen balorazio eta definiziotik igaroz, ekintza eta neurrietara iritsi
arte. Horrela, unitate eta osagaiak tresna erabilgarri bilakatu dira; erabakiak hartzea eta paisaiaren
azterketa modu arin eta zehatzean lotzea ahalbidetzen baitute. Paisaiarako unitateak eta osagaiak
atxikitako mapan kartografiatu dira.
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6.3.- Paisaiarako Ekintza Unitateen Fitxen egitura
Diagnostiko teknikoaren prozesuaren eta partaidetza-diagnostikoaren prozesuaren laburpen gisa
Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planeko paisaia unitateak bereizi dira eta honako egitura hau
jarraitzen dute:
1.- EZAUGARRI IDENTIFIKATIBOAK
Fitxak modu serio batean identifikatu ahal izateko ondorengo elementu hauek zehaztu dira:
- Paisaiarako Ekintza Unitatearen izena
- Identifikazio kodea
2.- LURRALDE ENKOADRAKETA
Hurrengo lurralde ezaugarri hauek zedarritu dira kartografia eskematikoaren bidez:
- PEP ezartzen den EAEko Eremu Funtzionala
- Gipuzkoako Lurralde Historikoan PEParen helburu den udalerriaren kokalekua
- Paisaiarako Ekintza Planaren Eremua udalerriko azaleraren barnean
Aldi berean, “Paisaiarako Ekintza Unitatea” izeneko taula gehitu da, “Paisaiako osagaiak”
izeneko atala barne hartzen duena.
3.- PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN EREMUKO HEDAPENA
Hektareatan adierazitako datuek ondorengoak adierazten dituzte:
- PEParen eremuko guztizko azalera
- Fitxaren helburu den Paisaia Unitatearen guztizko azalera
- Paisaiarako Ekintza Unitatea barne hartzen duten osagai bakoitzaren eta guztien azalera
partziala.
4.- UNITATEA ETA BERE PAISAIA OSAGAIAK
Paisaiarako Ekintza Unitatearen kokalekua ezaugarritu da ondorengo kartografia erabiliz:
- Paisaia unitatearen kokalekuaren mapa, PEParen eremuan
- Paisaiarako Ekintza Unitateko Osagaien kokalekuaren mapa.
5.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA
Irudiak eta testu esplikatiboak erabiliz bisualki azaltzen dira fitxaren unitatea osatzen duten
paisaiak.
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6.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA
Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalen analisi tekniko bat atxikitu da testu forman eta
intzidentzia berezia egin da honako puntu hauetan:
- Litologikoak
- Morfologikoak
- Floristikoak
- Faunistikoak
Aldi berean, paisaiaren laburpen bat burutu da.
Lurraldean unitateak duen garrantziaren deskribapenarekin amaitzen da kapitulua.
7.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN DINANIKA EBOLUTIBOA
Paisaia unitatearen bilakaera historikoaren aireko argazkiak eta ortoargazkiak atxikitu dira
ondorengo urteei dagozkienak:
- 1954ko aireko argazkia
- 1983eko aireko argazkia
- 2001eko ortoargazkia
- 2015eko ortoargazkia
Irudi grafikoen ondoan historian zehar izandako bilakaera prozesuaren deskribapen txiki bat
gehitu da.
8.- PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN IKUSGARRITASUNA
Informazio Geografikoko Sistemak egindako interpretaziozko kartografiaren bidez
unitatearen ikusgarritasuna azaltzen da hiru puntu/eremu adierazgarri zehatzetatik:
- Oria ibaiaren ubidetik
- Bidegorri saretik

9.- UNITATEAREN KARAKTERIZAZIOA
Ondorengo aldagaien arabera ezaugarritu da azterketarako helburu den unitatea:
- Esangura mailaren arabera
o Herrikoa
o Eskualdekoa
o Nazionala / Internazionala
- Interes motaren arabera
o Paisajistikoa
o Naturalistikoa / Kulturala
o Aisia eta gozamenerako
o Sozioekonomikoa
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- Irisgarritasunaren arabera
o Oso irisgarria
o Irisgarria
o Irisgarritasun mugatua
o Helezina
- Kontserbazio egoeraren arabera
o Ona
o Erdizkakoa
o Txarra
- Hauskortasuna
o
o
o
o
o

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

- Esku-hartze/seinalizaziorako interesa
o Altua
o Ertaina
o Baxua
10.- UNITATEAN DAUDEN ONDAREZKO BALIABIDEAK
Azterketarako unitatearen eremuan ondarezko baliabide natural edota kulturalak aztertu
dira ondorengo irizpide hauen arabera:
- Izaera naturala
o Ingurumen interesekoak
o Geologikoak
- Izaera kulturala
o Ondarezkoak
o Etnologikoak
o Bide eta ibilbideak
Unitatean dauden baliabideen inbentario eskematikoa burutu da bakoitzarentzat.
11.- EKINTZA UNITATEAREN PAISAIA-KALITATEAREN BALORAZIO OBJEKTIBOA
Azterketarako unitatearen baloraziorako mugak zehaztu dira ondorengo aldagaien arabera:
- Kortserbaziorako interesa
o Oso altua
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o
o
o
o

Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

- Adierazkortasuna
o
o
o
o
o

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

- Berezitasuna
o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua
- Eszenaren kalitatea
o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua
12.- PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN BALORAZIO SOZIALA
Lurraldeko agenteei egindako elkarrizketa eta herritarrei egindako galdeketen parte hartze
prozesua oinarri harturik paisaiaren gizarte balio maila ezarri da ondorengo muga tarteen
arabera:
o Oso altua
o Altua
o Ertaina
o Baxua
o Oso baxua

6.4.- Paisaiarako Ekintza Unitateen fitxak
Jarraian datozen orrialdeetan, Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Plana egituratzen den “Paisaiarako
Ekintza Unitatearen” fitxak atxikitu dira, DIN-A3 formatuan.
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAK
UNITATEAREN
KODEA

Irisasi mendiko baso-paisaia

UNITATEAREN IZENA

UP-01

LURRALDE ENKOADRAKETA
EREMU FUNTZIONALA:
Donostialdea

UDALERRIA:
Usurbil

PEP-AREN EREMUA:
Oria ibaia

UNITATEAREN ETA PAISAIAKO
OSAGAIEN IZENDAPENA
KODEA
UP-01

UNITATEA

OSAGAIAK

IRISASI
MENDIKO
BASO-PAISAIA

BASO AUTOKTONOAK

ORIAKO
ESTUARIOKO
PAISAIA

ORIAREN IBAIPAISAIA

ORIAREN
ERRIBERAKO
NEKAZARITZA.PAISAIA

HIRI-PAISAIAK

LANDAKETAK
ORIAKO PADURAK
ORIAREN IBILGUA
NEKAZARITZA PAISAIA
ORIAKO IBILGUA
GALERIA-BASO
AUTOKTONOAK
BASO LANDAKETAK
NEKAZARITZAKOA
ANTROPIZATUTAKOA
BELARDIAK
FRUTA-ARBOLAK
BARATZEAK ETA
MINTEGIAK
BASO AUTOKTONOAK
BASO LANDAKETAK
URBANIZATUA
BIZITOKIAK
INDUSTRIALA

PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN EREMUKO HEDAPENA
PLANAREN GUZTIZKO EREMUA

PAISAIA- UNITATEA

PAISAIAKO UNITATEEN OSAGAIAK

Oria ibaia (Usurbil)

Irisasi mendiko baso-paisaia

Baso autoktonoak

Landaketak

Guztizko azalera: 490,69 Ha

Azalera: 88,08 Ha

Azalera: 74,12 Ha

Azalera: 11,76 Ha

PAISAIA UNITATEA ETA BERE OSAGAIAK
Paisaia unitatearen kokalekua PEParen eremuan
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Paisaiarako Ekintza Unitatea osatzen duten osagaiak
(zenbaki eta geziek irudiari eta argazkia hartua izan den puntuari egiten die erreferentzia)

1

3

4
2

PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA
Irisasi mendia Adurizeneatik (Orio)

Irisasi mendia Aginagatik

1

2

Irudian Itzaoko paduraren (eta izen bereko baserriaren) gainean Irisasi mendiko
mazelako baso mistoko formazio oihantsu autoktonoak nabari dira. Kasu honetan,
udazkena pasa denez, adar eta enborretako tonalitate marroi-grisaxkak dira nagusi.
Nekosta eta pinua nabarmentzen dira formazio autoktono horietatik.

Irudian, mazelen behekaldean, hostozabalen landaketak ageri dira: monoespezifikoak eta
eite eta altuera berekoak. Baso mistoko formazio oihantsu naturalak ikus ditzakegu mazelen
ezkerraldean. Irudiaren eskuinaldean, berde ilunez, nekosta eta koniferen
izaera
hostoiraunkorreko landaketak ditugu.

Irisasi mendiaren ikuspegia Sariako paduraren eremutik

Irisasi mendiaren ikuspegia Aginagatik
(Erreroenea eta Noraia Nautika ingurutik)

3

4

Irudiaren atzealdean Irisasi mendiaren goraguneak ikus ditzakegu lehen planoan eta
Andatza mendigunearenak, bigarren planoan. Tonalitate berde ilunak baso misto
autoktonoen formazioenak dira eta Oriako erriberetako landaketen eta hezegunearen
berezko landarediaren tonalitate berde argiagoekin kontrastatzen dute.

Aginagako eremutik, Noraia Nautikatik hurbil ateratako Irisasi mendiaren paisaiaunitatearen ikuspegiak baso autoktono mistoen baso- formazioen ikuspegia ahalbidetzen
digu; haritza da nagusi, udatean ehundura globuludunak izan ohi dituzte eta baso geruza lodi
bat eratzen dute. Baso- landaketak ibaiaren lautadan ezberdintzen dira, malezen beheko
aldean, eite altuagoekin eta tonalitate berde argiagoekin.
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA
Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalak
LITOLOGIKOAK:
Irisasi mendia Andatzako mazelaren parte da, iparraldeko muga zehaztuz. Paisaiarako Ekintza Planaren esparruan formazio menditsu honen
ezaugarri bereizgarriena Flysh detritiko karedunean berezkoak diren goi kretazeoko materialak dira, litologikoki, kareharri eta tuparri grisaxkez
osatutakoak, jatorrizko sedimentuetan berezkoak dira itsas inguruneetan. Litologia horien gainean nagusiki hostozabalen baso mistoen formazioak
ezartzen dira.
Existitzen den litologiaren arabera eta flora- formazioak kontuan izanik, kontuan izan behar da hostozabalen baso mistoa, normalean, malda
handiko mazeletan ezartzen dela, substratu oso oinarrizkoen gainean eta lurzoru zertxobait azidoetan, eutrofikoetan. Ez da zuhaitz espezie bakar
bat erabat nagusitzen. Bestalde, harizti azidofiloek ahal dela mazela azidoetako lurrak hartzen dituzte, substratu anitzetatik eraikiak, kareharriak
saihestuz.

MORFOLOGIKOAK:
Iirisasi mendiko morfologia, PEParen barneko sektorean, malda nabarmeneko mazela eta morfologia alomatuko leku eta malda txikiko mendixkek
ezaugarritzen dute. Horien gainean ezartzen dira harizti azidofilo eta baso mistoak nahiz baso- landaketa formazio ezberdinak. Unitatearen
morfologiak, neurri handi batean, bere paisaia- balioa eta ezaugarri bisual eta naturalak zehazten ditu. Jarraian unitatearen bi profil topografikoen
atal dituzue atxikirik.
Paisaia unitatearen zeharkako profil topografikoa. Eremurik baxuena Oriaren ibilguari dagokio.

Paisaia unitatearen luzetarako profil topografikoa. Eremurik baxuena Oriaren ibilguari dagokio.

FLORISTIKOAK:
Ondorengo flora-formazioek osatzen dute unitatea:
Haritz kaduduneko harizti azidofiloak, Quercus robur/Baso misto atlantikoa. Garapen betean dauden baso izugarriak dira eta neurri handiko
zuhaitzak dituzte. Lurraren izaera azidoak zenbait landare, beren garapenerako pH neutroa edo nahiko oinarrizkoa behar dutenak, garatzea
eragozten du.
Haritza da erabat nagusi zuhaitz-geruzan; gaztaina eta bestelako hostozabal hostoerorkorrak ere egon daitezke. Hariztien kopek azpiko geruzetako
landare askorentzat nahikoa argi sartzea ahalbidetzen dute. Ia beti topa ditzakegu txilar mota ezberdinetako muluak eta harizti lehorrenetan dira
ugarien. Laharrek, Rubus spp., aldiz, lurzoru freskoagoak nahiago izaten dituzte, baso bakanketa berrietan. Belar-geruza osatzen dutenak antzeko
nahi edafikoak dituzten bestelako basoetan ohikoak diren landare azidofiloen taldeak dira. Baso hostozabal honen lehen ordezkatze aldia orla edo
basoaren aurreko formazio bat da, altuera dezenteko zuhaixka formako landareez osatutakoa, horien artean ondorengoak nabarmendu ditzakgu:
Frangula alnus, Salix atrocinerea, Salix caprea, Pyrus cordata, Crataegus monogyna. Orla formazio hori basoaren fase gazterantzko jarraipenaren
aurreko fasea izan ohi da: oro har, urkiak dira parte hartzen dutenak. Ondorengo ordezkapen fasea osatzen duten sastraka ordezkatzaileek
Daboecio cantabricae - Ulicetum gallii asoziazioa osatzen dute txilar-otadi izenarekin. Txilarra sute askoren xede izaten da gramineatan oparoak
diren fazieak bultzatzeko asmoz, non zelai- balio eskaseko belardiak sortzen dituzten espezieak diren nagusi.
Mazela eta ibaiarteen seriazioa ematen den erliebe heterogeneoko eremua izanik, ohikoak dira basoko landaredia formazioak, degradazio
partzialaren ondoren sastrakak hartzen dituenak. Askotan mosaiko hori sortzen da suteen, baso-mozketen edo larratze intentsiboaren ondorioz
eratutako baso- argiguneak sastrakek hartzen dituztenean. Urtean zehar kolore beti berdeko eta tamaina ertaineko eta florazio aldian aldakorrak
diren landaredia moten presentziak basoetako homogeneotasuna apurtzen dute.
Baso landaketak: Unitatean, baso-landaketa formazio ezberdinak antzeman daitezke, batez ere, hostozabalenak: haritz kanduduna eta haritz gorria
edo platanus hybrida. Itzal handiak egin ohi dituzten espezieko landaketa mota hauek ez dute laguntzen ohianpeak edo bestelako landare
formazioak sortzerakoan; ondorioz, erabilgarritasun altukoak dira.
Landaketek aspektu homogeneoa dute, ia beti espezie eta adin bereko banakoez osaturik baitaude. Hala ere, osatzen dituzten paisaiak erabat
homogeneoak izan daitezke edo kolore eta ehundura oso ezberdinetako mosaiko kaotikoak, basoko produkzio ziklo ezberdinetan daudenak.
Horrela, zuhaitzik gabeko lursailak agertzen dira, moztu berriak, goldatutako lursailak eta landaketetarako prestatuak, oin gazteko lursailak dira eta
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iratze eta muluak hazten dira, eta jadanik eite oneko banakodunak.
Lursailen arteko mugak lerrozuzenekoak izaten dira. Horrek egoera ezberdinetan dauden lurren arteko kontraste sentsazioa ematen du.
Nekazaritza paisaia tradizionaletan gertatzen denaren aurkaritzan, baso- lursailen arteko mugak mazeletan zehar luzatzen dira, ingurumenari
dagokionez, esanahi gutxiko trazadurak jarraituz, landaketa finkatzen den erliebearen berezitasunekiko ez da batere koherentea. Erliebea eta
lursailaren arteko koherentzia falta horrek paisaiako elementuen arteko armonia falta garbia transmititzen dio behatzaileari. Estetikoki, masa
kromatiko oso homogeneoak dira eta ehundura oso trinkokoak; lerro bertikalak eta ertz askoko profilak dira nagusi. Mugaketa eszenikoa lerro
zuzenen bidez zehaztua egon ohi da eta horrek paisaiaren naturaltasuna eta lerroen armonia txikiagotzen du.

FAUNISTIKOAK:
Unitateko flora- formazioei loturiko fauna ondorengo ezaugarriengatik bereizten da:
Formazio hauek hain onuragarriak ez diren klima denboraldietan espezie nagusietako hostoen galeragatik bereizten dira eta horregatik, udatean
jarduera oinarrizkoenak burutzen dituzte. Harizti eta baso mistoek zuhaitzetako landarediaren egituratik landare espezietan oparoa den oihanpea
finkatzeko adina argi pasatzen uzten dute eta horrek fauna espezie askorengan eragina du. Eroritako hostoak, ia soilik zelulosaz osatutakoak,
segituan usteltzen dira lurreko buztinari atxikita geratuz. Horrela, konplexu xurgatzailea izenekoa eratzen da, ondo garatutako lurrak ditu eta
ohitura zulakariak dituzten espezieek erabili ahal dituzte. Basoaren egitura faktore garrantzitsua da fauna komunitateak finkatzerako orduan. Baso
oso dentsoetan, oso dentsitate altuko zuhaitz enborrekin, oihanpea ia hutsala da, aldiz, baso ez hain trinkoetan, zuhaitz geruzan argigune asko
dituztenek, dentsitate handia eduki ohi dute eta horrek inguruko fauna baldintzatzen du. Fauna- habitatak ezaugarritzeko kontuan izan beharreko
beste faktore bat basoaren azalera da. Azalera handiko basoan tamaina handiagoko ekosistemak bizi daitezke, harizti eta pagoen masa handiek
belarjale handien elikadura eta babesleku beharrak asetzen baitituzte. Baso mota hauek anfibioentzako baldintza egokiak eskaintzen dituzte,
ezaugarri termiko eta hezetasun ezaugarriei esker. Arrabio arrunta (Salamandra salamandra; batez ere pagadian) eta baso-igel gorria (Rana
temporaria) dira anfibiorik ohikoenak, baita uhandre palmatua (Lissotriton helveticus), txantxiku arrunta (Alytes obstetricans) eta apo arrunta (Bufo
bufo) ere. Beheko geruzetara iristen den intsolazio eskasak narrasti gutxi egotea eragiten du, ez baitute eguzki nahikoa beren gorputzak berotzeko
eta gainera, ornogabe gutxi daude elikatu ahal izateko. Hala ere, narrasti batzuk topa ditzakegu, eskulapioren sugea (Lissotriton helveticus) da
tipikoena, baina beste habitatetan ohikoak diren espezieak ere topa ditzakegu: suge berde-horia (Hierophis viridiflavus), suge gorbataduna (Natrix
natrix) kantabriar sugegorria (Vipera seoanei), zirauna (Anguis fragilis), musker berdea (Lacerta viridis), horma-sugandila (Podarcis muralis) eta
sugandila bizierrulea (Lacerta vivípara). Hegazti motarik ohikoenak ondorengoak dira, besteak beste: amilotx urdina (Parus caeruleus), garrapoa
(Sitta europaea), gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla), txepetxa (Troglodytes troglodytes) eta eskinosoa (Garrulus glandarius). Basoan
ohikoak diren honako beste espezie hauek ere ikusi edo behatu ditzakegu: okil handia (Dendrocopos major), okil txikia (Dendrocopos minor) eta
lepitzulia (Jynx torquilla), okil berdea (Picus viridis), zapelatz arrunta (Buteo buteo), oilagorra (Scolopax rusticola), kukua (Cuculus canorus; eremu
dentsoetan), zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus), urubia (Strix aluco), txantxangorria (Erithacus rubecula; oihanpeduna), buztangorri argia
(Phoenichrurus ochrurus; eremu irekietan), birigarro arrunta (Turdus philomelos), garraztarroa (Turdus viscivorus; ertzetan), kaskabeltz txikia (Parus
palustris) eta arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris), besteak beste.
Gehien agertzen diren ugaztunak ondorengoak dira: muxar grisa (Glis glis), lursagu gorria (Clethrionomys glareolus), basasagua (Apodemus
sylvaticus), Millet satitsua (Sorex coronatus), muxar grisa (Glis glis), katajineta (Genetta genetta) eta lursagu gorria (Clerrhionomys glareolus).
Urtxintxak (Scirus vulgaris) ere agertu daitezke, errazago antzematen dugu eguneko jarduera dutelako, eta azeria (Vulpes vulpes).

PAISAIA LABURPENA
Oriaren ibilguan zehar Irisasi mendia leku ezberdinetatik behatu daiteke Usurbilen. Ibaiaren eta terrazen lautada alubialarekin nabarmen
kontrastatzen duen goragunea da, nekazaritzako aprobetxamenduarekin eta okupazio antropikoekin.
Baso masa eta bere malda nabarmenek paisaia-unitate garrantzitsua osatzen dute, ikuspegi potentzial altuarekin eta balore natural, paisajistiko
eta ekologiko nabarmenekin.
Harizti eta baso mistoetako aspektu orokor bereizgarriena malda ertain edo handiko mazeletako kopa borobilduen tapiz dentsoa da, batez ere,
iparralderantz orientatua eta ibarbide nabarmenetan; ehundura pikorduna nabari zaio, bailararen atzealdeko baratzeekin kontrastatzen duena.
Multzo uniforme nahiko naturala osatzen dute; normalean, faktore antropikorik gabe.
Urtaro aldaketa nabarmena da, udaberri eta udako berde deigarritik udazkeneko marroi eta horien gama zoragarrira igaroz. Neguan, paisaia
markatu bati bide egiten zaio, enborren kolore grisaxka eta hosto lehorren tapiz marroi bereizgarriaren kontrasteari esker.
Estetikoki, baso autoktonoak elementu positiboak dira paisaiarentzat, zalantzarik gabe. Aniztasun kromatikoa da ezaugarri nagusia (urtaroko izate
markatuak areagoturikoa, kolore aldaketa eta hostoen erorketagatik), lerro kurbatu eta bihurgunetsuak ertzetan nahiz barnealdean dira nagusi eta
ehundura zimurtsu eta irregularra dute.
Paisaian baso autoktonoko eta baso- landaketen formazioagatik, patroi kromatikoen, geometrikoen eta ehunduren aniztasuna areagotu egiten da,
naturaltasuna gutxitzearekin. Ehundura eta aldakortasun kromatikoa nabariago egiten da urtaro batzuetan; udazkenean eta neguan zuhaitz
hostoerorkorren, zimelkorren eta hostoiraunkorren kontrastea indartsuagoa da eta horrek, kasu batzuetan modu ikusgarrian, paisaiaren ikuspegia
areagotu egiten du.
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Unitatearen garrantzia
1.073.1 Onura publikoko “Irisasi” mendia 730 Ha ingurukoa da. Ydia mendien (altuera txikienekoa da eta iparraldean kokatzen da) eta Andatzaren
bat egitetik sortu zen XII. Mendean Antso Jakituna errege nafarrak Donostia sortu zuen eta Usurbil mugen barnean kokatu zuen. Hurrengo
mendean Irisasi mendia osatzen zuten lurraldeak Orreagako kolegiatari eman zitzaizkion. 600 bat urtean zehar, bertako harizti zabalek basoko
produktuak ahalbidetu zituzten, etengabe, eremuko biztanle nahiz itsas ontzigileei, Mendizabalen desamortizazioak (1836) mendia Estatuaren
eskuetara igarotzea eragin zuen arte. Aginaga, Orio edo Getariako ontzigileen ontzigintza izan zen, hain zuzen, Irisasiko hariztiei ospe handiena
eman ziena. Autore batzuek baieztatzen dutenez, hango egurrarekin nao Victoria bezalako ontzi ospetsuak eraiki ziren: Elkanori munduari bira
ematea ahalbidetu ziona edo Nuestra Señora de Atocha galeoiak bezala, Indietako ontzidiko zatia osatzen zuelako.
Estatuaren baso barrutiaren eskuetan, 1886an mendiaren inbentarioa egin eta 1892an mendia antolatu zen. Zatirik handiena laua edo hariztiz
beterik zegoen, mendi baxu edo motzen forman; ondorioz, 120 urteko trantsizio aldi bat planteatu zen, mendi altuko harizti bihurtzeko. Hala ere,
artzaintza neurrigabearen ondoriozko kontserbazio egoera txarrak eta gaixotasunen eraginak (oidioak, esaterako) 1910ean lehenengo
birpopulaketen esperientziak erraztu zituen, pinu beltzarekin. 1922an, sute handi bat kolpe larria izan zen hariztientzat.
1923an pinu beltzarekin hasitako bigarren landaketa aldia izozteekin amaitu zen 1956an. Estatuko baso- ondareak kudeaturik ia mendi osoa
birpopulatua izan zen hirugarren aldiz, 1960-1965 artean, pinu beltzarekin; erriberako lurrak eta Andatzako tontorra izan ezik.
1981n, ICONAk Eusko Jaurlaritzari pasa zien mendia eta 1985ean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku utzi zen. 1998an mendiaren Kudeaketarako
Plan bat egin zen, 2014an PEFC-ren bidez ziurtatua: pinuen azalera osoa mozteko hamar urteko aldia aurreikusi zen eta beste espezie batzuk
ordezkatzeko. Hala ere, egurraren merkatuko arazoek jarduera atzeratzea eragin zuten. Gaur egun, pinudi azaleraren erdia mantentzen da eta
haritzen landaketak eta birsortze naturaleko hostozabalen masak dira urte hauetan azalera gehien handitu dutenak.
Iturria: 86. Sustrai aldizkarian argitaratutako artikulua “Irisasi mendia”.
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PAISAIA EKINTZA UNITATEAREN EBOLUZIO-DINAMIKA
Aireko argazkia, 1954

Aireko argazkia, 1983

Ortoargazkia, 2001
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Ortoargazkia 2015. Egungo egoera

1886. urtean Irisasi mendia aintzatetsi eta inbentarioa egin zen.
1892an, antolaketarako ingeniariak topaturiko egoera aniztasuna dela-eta, mendiaren antolakuntza por cabida eta espezie motei zegokienez, mendia 49
unadatan banatzen da: 30ek haritz kandugabea zuten espezie nagusitzat, 13k ametza, 4k pagoa eta 2k izei zuria. Haltza eta gaztaina ere bazeuden (gaztainak
garrantzi gutxiago du, urtarotik kanpo egoteagatik, altuera eta lurraren osaeragatik). Izeia 1815ean barneratu zuen birpopulaketak.
Antolaketaren lehenengo Berrikusketa Santiago Olazabalek burutu zuen 1905ean eta egiaztatu ahal izan zuenez, proiektua erregulartasunez eraman zen
lehenengo bosturtekoan, baina aprobetxamenduak suspenditu egin ziren “Irisasi mendian ezer egiterik izan baino lehen”. Mendiaren ezin erabilgarritasuna eta
horrek zekarren sute arriskua kontuan izanik, sastraka eta belarren aprobetxamendu sistema kolektiboa aldatzea proposatu zuen, bizilagunen arteko zatikako
banaketa eginez; are gehiago, komunitatean sartzen ez ziren baserrien artean eta oihanzaingoaren beraren artean ere (soldata hobetzeko). 1909ra arte ez zen
bazka-zortasuna belar mozketa, iratzearen mozketa eta arbaztaren aprobetxamenduagatik ordezkatu eremu zedarrituan, kudeaketa neketsuen ondoren.
Elgoibartik Donostiarako trenbidea jada eraikita zegoela baieztatu zuen, eta trenbidea zen produktuak menditik ateratzeko bitartekoa, batez ere Aginagako
geltokitik. Mendien Juntak hala eskatuta, San Estebango geralekua egin zen Upelategin.
1907an lehenengo aldiz topatu zen Oidium-a Andatzan eta berehala mendi osoan zehar hedatu zen. 1910eko otsailaren 10ean, Irisasiko antolamenduko
ingeniariari mendi osoaren aprometxamendurako ez-ohiko planak egitea baimendu zitzaion. Planek gaixotutako zuhaitzak barne hartu beharko zituzten.
Ondorioz, antolakundean aurreikusitako transformaziorako ebaketak ezerezean geratu ziren. Baimen horrek gaixotutako unadetarako programatu ziren
jarduerak aldendu egin zituen. Aipaturikoen ondoren, antolamendua berrikusi zuten ingeniariek baieztatu ahal izan zuten 1916an, mendiak aspektu “desordenatu
eta kaotikoa” zuela.
Hariztia mantendu ahal izateko, Barrutiak Irisasin Quercus rubra L. eta Q. palustris Muenchh haritz gorriekin probak egin zituen, Oidiumarekiko erresistentzia
aztertzeko.
Basoko planifikazioan hiru birpopulaketa aldi izan dira; lehenengo biak zuhaitzik gabeko azalerarekin loturikoak, hariztiak galtzen joan zen eremukoak eta
hirugarrena, mendi osoan adin bereko birpopulaketaduna, 1956ko izoztearen ondoren. Lehenengo txanda 1910-1911 artean hasten da eta antolamenduko
kaleetan eta Andatzaka kuarteleko zenbait unadatan ematen dira birpopulaketak. 1922ko martxoaren 5ean amaitzen da, aprebetxamendu nabarmenik gabe,
sute batek mendi bat hartu zuenean (Zizurkilgo mugatik) otadiaren erreketa batetik sortu ondoren, urte batzuk lehenago sortutako pinu beltza eta itsas pinua
kaltetu zituen, hariztiak hartuz. Bigarren txandan zehar (1923-1957) pinu beltza Irisasi menditik hedatzen da hariztia desagertzen den heinean. Hirugarren
txandan (1960-2001) 1960ko irailan, Ondareak birpopulaketaren proposamena idazten du. Mendia jada mozturik zegoen, sastrakak sute arriskua areagotu egiten
zuen eta saihestu nahi zen abandonu itxura zuen, errepide eta Donostia- Bilbo trenbideko ikuspegiaK “mendia oso ezagun bihurtzen du eta han egiten diren lan
guztiak aipatzen dira”. 1961eko abenduan 94 ha-ko parke botaniko esperimental bat proiektatu zen, esperimentatzeko, ornamentuzko eta errekreazio
helburuarekin, Oria ibaiaren eremu mugakidean, zeina irisgarri eta ikusgarriena zen. Helburuak espezie alternatiboak sartzea zen. Birpopulaketa lanak Estatuko
Baso ondasunaren Nafarro-Euskadiko brigadak burutu zituen eta 689 ha hartu zituzten 1960-1965 urteen artean; “mendiaren birpopulaketa industriala”
deiturikoan. Birpopulatze plan berriarekin mendiko ganaduaren desagerpena baieztatu daiteke; ondorioz, itxiturak larratzeetara bideratutako ondoko lursailen
mugaketa eremuan ezartzen ziren soilik. Bost birpopulaketa kanpainek antzerako prozesua izan zuten: sastrakari su eman ondoren, mendian sortutako bizigarri
bateko landareekin birpopulatzea, ganaduari itxitura egitea (beharrezkoa izanez gero) eta ondorendo garbiketa 3 urtean zehar. Markoa 2.500 landare/ha-ko zen,
sustrai hutsekoak eta izerdi batekoak. Nahiz eta eremu altuan Douglas izeia erabiltzea aurreikusi zen, azkenean sartutako landare kantitatea oso txikia izan zen
haziaren prezioagatik. Ondorengo urteetan burutu zen mendiaren kudeaketa, birpopulaketa garaikide hain hedatua izanik zailtasunak egon ziren.
Birpopulaketaren ondoren, mendiak ez zuen Antolamendurako Plan edo Kudeaketarako Plan Teknikorik. 1996ko urrian, Irisasi mendiaren azterketa dasokratikoa
burutu zen, 1995eko urrian landan jasotako datuekin. Masa homogeneoa, erregularra eta mozketa garaira iritsi zela zehaztu zen.
1998an Irisasiko kudeaketarako plan teknikoaren arabera, pinu beltza zen espezierik nagusiena, espeziearen birpopulaketek lortzen zuten indar eta hazkundearen
ondorioz. Mendia 63 unadatan banaturik zegoen: pinu beltzezko 21, bestelako koniferak 19, bestelako hostozabalak 8 eta haritz kandugabeen 7 eta gainerakoak
belardiak eta suebakiak ziren.
Harea gehien duten unadetan itsas pinuak garapenik onena zuen. Haritz kanduduna altuera txikieneko lursailetan zegoen, Oria ibaitik gertu. Egoera gaztea zuen,
zuhaiztien forman, txilardi-otadi-iralekuak nagusi diren argigune zabalekin tartekatuz. Pinu beltza unada txikietan ageri zen eremu altuenetan berragertzeetatik
sorturik.

Irisasiko espezieen banaketa (1872-1998) ehunekoetan Iturria: MUNIBE 23. gehigarria (2005. urtea)
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PAISAIAREN EKINTZA UNITATEAREN IKUSGARRITASUNA
Oria ibaitik

Kolore arrosez kartografiatu dira Oria ibaitik ikusten diren eremuak, Ekintza Planaren esparrutik igarotzean.
Irisarri mendiko (Andatzako) baso formazioak ikusgarritasun handiko unitateak dira Oria ibaitik begiratuta: Planaren eremuko ardatz
egituratzailetik.

Bidegorri saretik (LPSak proposatutakoa)

Kolore arrosez kartografiatu dira bidegorriaren saretik ikusten diren eremuak, Ekintza Planaren esparruan proiektatutakoa.

Aztertu daitekeenez, esparruan proiektaturiko bidegorri saretik ia eremu osoa dago ikusgarri, zeina ekintzarako planaren ibilbiderako bide gisa
baliagarria izan daitekeen. Irisasiko baso-formazioak komunikazio ardatz honen ikusbitartearen barnean daude.
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EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO OROKORRA
ESANGURA MAILA
Herrikoa

Eskualdekoa

INTERES MOTA
Paisajistikoa

Nazionala/Internazionala

Naturalistikoa/Kulturala

IRISGARRITASUNA
Oso irisgarria

Ona

Helezina

HAUSKORTASUNA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Erdizkakoa

Txarra

ESKU-HARTZE/SEINALIZAZIORAKO INTERESA
Oso
baxua

Baxua

Sozioekonomikoa

EGOERA

Irisgarritasun
mugatua

Irisgarria

Aisia/Gozamena

Altua

Ertaina

Baxua

EKINTZA UNITATEAN DAUDEN ONDAREZKO BALIABIDEAK
BALIABIDEEN IZAERA
INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

Baso autoktonoen habitatak: Aurretik aipatu den bezala, baso autoktonoen formazioak
ingurumen interes handiko baliabideak dira, barnean hartzen dituzten habitat eta
biodibertsitate anitzagatik. Baliabide garrantzitsutzat hartzen dira: paisaiari kalitate
handia eskaintzen dio eta herritar askorentzat erakargarria izaten da.

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

Andatzako gailurrerako igoera Usurbildik: Usurbil herritik bertatik hasten da
mendiranzko igoera klasikoena (34 m) eta Oria ibaiak, iparraldetik mendigunea
zeharkatuz ibilbidearen azken metroak bustitzen ditu. Usurbildik (34 m) abiatuz,
Santuenea auzotik igoz San Estebango ermitara, Urdaiagan (110 m) hormigoizko bide
igokaria dugu Igartzabal baserriraino (180 m). Gorago, Puela Berri baserriak (285 m)
lurrezko bideari egiten dio bide eta horrek, lehenik eta behin, Juanasoroko gurutzera
eramaten gaitu, Txirrigilletako muino (508 m) batean eta aurrerago, Andatzako
gailurrera (562 m).

INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

EKINTZA UNITATEAREN PAISAIA KALITATEAREN EBALUAZIO OBJEKTIBOA
KONTSERBAZIORAKO INTERESA
Oso
altua

Altua

Ertain

Baxu

Oso
baxua

ADIERAZKORTASUNA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

BEREZITASUNA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

ESZENAREN KALITATEA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxu

Oso
baxua

PAISAIAKO EKINTZA UNITATEAREN EBALUAZIO SOZIALA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAK
UNITATEAREN
KODEA

Oriako estuarioa

UNITATEAREN IZENA

UP-02

LURRALDE ENKOADRAKETA
EREMU FUNTZIONALA:
Donostialdea

UDALERRIA:
Usurbil

PEP-AREN EREMUA:
Oria ibaia

UNITATEAREN ETA PAISAIAKO
OSAGAIEN IZENDAPENA
KODEA

UP-02

UNITATEA

OSAGAIAK

IRISASI
MENDIKO
BASO-PAISAIA

BASO AUTOKTONOAK
LANDAKETAK
ORIAKO PADURAK

ORIAKO
ESTUARIOKO
PAISAIA

ORIAREN IBILGUA
NEKAZARITZA PAISAIA
ORIAKO IBILGUA
GALERIA-BASO
AUTOKTONOAK
BASO LANDAKETAK
BELARDIAK
FRUTA-ARBOLAK
BARATZEAK ETA
MINTEGIAK
BASO AUTOKTONOAK
BASO LANDAKETAK
URBANIZATUA
BIZITOKIAK
INDUSTRIALA

ORIAREN IBAIPAISAIA

ORIAREN
ERRIBERAKO
NEKAZARITZAPAISAIA

HIRI-PAISAIAK

PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN EREMUKO HEDAPENA
PLANAREN EREMUA

PAISAIA-UNITATEA

PAISAIAKO UNITATEEN OSAGAIAK

Oria ibaia (Usurbil)

Oriako estuarioko paisaia

Padurak

Nekazaritza

Ibilgua

Guztizko azalera: 490,69 Ha

Azalera: 72,53 Ha

Azal.: 28,75 Ha

Azal.: 33,10 Ha

Azal.: 10,75 Ha

PAISAIA UNITATEA ETA BERE OSAGAIAK
Paisaia unitatearen kokalekua PEParen eremuan
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Paisaiarako Ekintza Unitatea osatzen duten elementuak
(zenbaki eta geziek irudiari eta argazkia hartua izan den puntuari egiten die erreferentzia)

2
1

3

PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA
Itzaoko padura

Sariako padura

1

2

Itzaoko paduraren eremua agertzen den irudia. Eremua larre eta belardiez beterik dago
eta eremuko abereentzako bazka izan ohi dira. Fruta-arbolen landaketa txiki bat ere ikus
dezakegu. Flofa inbaditzaileak ere badaude. Ibaiak emari handiagoa duenean istiltze
eremu bat sortzen da, balio eta hauskortasun handiko paisaia eratuz.

Sariako paduraren irudia, udazkenean, landarediaren tonalitate okreak eta ur-xafla
behatu ditzakegu. Balio handiko paisaia da, biodibertsitatearen ikuspuntutik nahiz bere
paisaia-balioagatik.

2
Sariako paduraren irudia, uda garaian. Padurako landareen altuera eta dentsitateagatik ur-xafla ezkutatuago dago urtaro honetan.
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Tellalurtxikiko eremua. Saria ekialdeko erribera

3
. .

3
Sariako paduraren alboko eremuaren irudia. Paduraren gainean dauden eremuak dira, nekazaritzako ustiapen eta baso landaketa batzuek hartu dutena, gaur egun. Instalazio txikiak
ikus daitezke. Altuera txikiko berotegiak ikus ditzakegu, batez ere, nekazaritza inguru honetan ezarri ohi dira. Kalitatezko nekazaritza-paisaia dela esan daiteke banaketa
ordenatuagatik eta inpaktatzeko moduko elementurik edo elementu diskordatzailerik ia ez baitago nekazaritza-paisaiari dagokionez (hondakinak, egoera txarreko eraikuntzak eta
abar). Atzekaldean Irisasi mendiaren baso-paisaiaren unitatea bereizi daiteke.
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA
Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalak
LITOLOGIKOAK:
Unitatea flyschoide formazioaren gainean kokatzen da, Goi Kretazeokoaren gainean, nagusiki hareazko kareharri eta tuparrien txandakatzeekin.
Tertziarioko arrail karedunak, kalkarenita eta silizezko hareharriak ere agertzen dira eremu honetan. Material horien gainean finkatzen dira errioa
osatzen duten ibai eta itsas jatorria duten kuaternarioko deposituak; lohi, hondar eta ertz poligenikoez osaturikoak. Mareen dinamikak estuariosistema oso aldatua sortu du eremu honetan, lezoi, dike, betetze, hirigune eta industrialde, lur-berdinketen eta abarren ondorioz.
Estuario sistemak prozesu geomorfologiko bereizgarriak ditu, mareen fluxu eta errefluxuak sortutako ibaiko jarduera eta garraio prozesuen arteko
harremanek zehaztutakoak. Ibai eta mareen dinamiken jarduketa bateratuak sedimentu mota askori bide egiten die: malutapen eta materia
organikoaren metaketatik sorturiko buztinak, esaterako. Mareen eragina mugatua da Saria eta Aginagan eta bi leku horietan ibai jatorriko baratzemailak larre eta baratzeek harturik daude.

MORFOLOGIKOAK:
Morfologia lauak, depositu alubialetan eta ibai terrazatan berezkoa denak, mareen eraginarekin batera paisaia-unitatearen ezaugarriak zehazten
ditu. Tarte honetan ibaia Andatza eta Mendizorrotz goraguneen artetik igarotzen da eta padurako eremua ez dago hain hedatua. Bestalde, Oriako
meandroak paisaiako balio garrantzitsua dira.
Estuarioak sedimentu kontinentalen metaketagatik bereizten diren ekosistemak dira, beti mareen jarduketapean daude eta itsasoko uren nahiz ur
gozoen eragina izaten dute. Morfolofikoki, ibai- bailara baten amaierako zatiari dagokio, mareen araberakoa eta ur gazikaren mugatik haratago
hedatzen dena. Leku hauetan ur gozo eta gaziaren arteko nahasketak eta korronteen murrizketak sedimentu finak jalkitzea eragiten dute eta
askotan, marea arteko lautada luzeak eratzen dituzten hondar eta lohiarekin. Estuarioak zuen jatorrizko azaleraren % 41 inguru mantentzen da eta
gainerakoa, milioi bat eta erdi metro karratu baino gehiago gizartearen eskuhartzeagatik galdu egin da.
Estuarioko egungo azaleraren zatirik handiena marea azpikoa da.

Paisaia unitatearen zeharkako profil topografikoa. Itzaoko eremua.

Paisaia unitatearen luzetarako profil topografikoa.
Itzao

Oria

Nekazaritza

FLORISTIKOAK:
Estuarioen morfologia orokorra, mikromorfologia eta biotopoen ezaugarriak kontuan izanik bi estuario mota bereizi daitezke: kanpokoak eta
barnekoak.
PEP honetan sartutako paisaia-unitateak barne estuarioari dagokio, padura subhalofiloa garatzen den lekuari, hain zuzen.
Estuarioaren eremu honetan ur gozoaren ekarpena handiagoa da eta ura ez da hain gazikara. Emari handiko ibaietako estuarioetan hedadura
nabarmena izan ohi du eta ondo dibertsifikaturik egon ohi da. Barne padurako goiko eremuetan korrontearen indarra oso handia da, ibaiaren
emariaren eraginez, eta ondorioz, mareen eragina txikiagoa da. Kanal nagusiaren azpian, paduraren eremu atzeratuetan, korronteen indarra
handia da eta lurra biluzik egoten da. Higadurarik gabeko malkar bat badago, lerro estu bat egon daiteke itsasgoraren erdi-mailaren azpitik (ZP), lur
lohitsuekin; zerrenda horretan ondo garatzen dira lezkadi (Phragmites australis) subhalofiloak. Lerro horren gainean, mendixka bat eratu ohi da,
kanaleko goiko ertza hain zuzen, itsas eta ibai- arribazoien eraginez sortzen dena eta belardi halonitrofiloek hartzen dituzte. Azken horiek askoan
kanal nagusia eta mareen lautada drainatzen duten mareetako kanalak inguratzen dituzte.
Mareetako ordokietan topatzen dute beren garapen onena ihitoki subhalofiloek. Padurako eremu honetan lurrek bilakaera handiagoa izan dute
eta lohi eta buztinez osaturik daude; trinkotuak eta materia organikoko osagai gehiagorekin. Mareetako ordokia mareen drainatze kanalak
arinduta egoten da eta malkarretan lur lohitsu eta hezeak egon daitezke, karrizalak hazten dituztenak.
Kanal nagusiaren mareen lautadatik aldentzen goazen heinean, eta marisma zenbat eta altuagoa izan, uholde maiztasuna txikiagoa da eta egoera
horietan biotopo egokiak topatzen ditugu askiluze trinkoen garapenerako (Paspalum vaginatum).

Barne estuarioetako marea subhalofiloen azpian ere etengabe gazitasun txikiko urak (putzu gazikarak) hartzen dituen zuloak egon ohi dira;
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landare lurtar itsasgarriak (Ruppia maritima) berezien komunitateak garatzen dira; aldiz, ertzetan eta drainatze mareetako kanalen ertzetan edo
bestelako anfibio lezkadiak bizi dira gazitasun txikiagoko lurrak behar dituztenak.
Marea eta ibaietako korronteen zirkulazio baldintzak aldakorrak dira eta eremu jakin batzuetan higadurak deposizioa gainditu dezake eta padurako
eremu zaharrena suntsitzen hasi daiteke kanal nagusiko korronteen edo bigarren mailako kanalen baten eraginez; kasu honetan ertzaren
gainbehera gerta daiteke paduran, metro bat baino gehiagoko altuera izan dezakeena.
Ostera noltii espezie babestuaren presentzia kartografiatu da esparruan. Landare belarkara bizikorra, paduretako kostako paduretako lohian
sustraitzen da eta marea behean dagoenean azaleratzen diren zurtoin tenteak garatzen ditu, aldiz, itsasgorarekin urpean geratzen dira. Bere
errizoma ahulak hedatzen ditu lohiaren azpian, oso adarkatuak eta adabegietan adaxka finak sortzen dira, landarea finkatu eta marearen indarrak
landarea eramatea saihesten dutenak.

Zostera noltii. Geoeuskadiko kartografia, Euskadiko Naturari buruzko Informazio
Sistemaren irudia.

Haltzadi eta lizardi formazioak ere topatu dira paisaiarako ekintza unitatean. Galeria-basoak izan daitezke; haltzadia (Alnus glutinosa) nagusi dela,
beste zuhaixka eta landare belarkarekin batera. Habitat hau ibai ibilguekin loturik dago eta uholdeengatiko lur istilgarriaren gainean garatzen dira.
Oria ibaiaren eremuan habitat hori topa dezakegun hainbat leku daude eta 22,9 ha-ko azalera hartzen dute. Aginagako eremuan zati txiki batzuk
ageri dira bi bazterretan. Izoztegi eta Itzaoko meandroetako eskuinaldean ere lerrokadurak agertzen dira, N-634 errepidearen eta ibaiaren arteko
eremua hartuz. Haltzadia, Alnus glutinosa, da nagusi komunitatean. Leku berean etengabe hezeak dauden lurrak eskatzen dituzten hainbat
espeziek parte hartzen dute eta harizti lizarrean dauden beste batzuekin batera, loreen multzo oso elikatua eratzen du. Ibaiertzetan garatzen da
haltzadi basoen seriea, ia etengabe urak harturik dauden lurretan, eremu interstizial guztiekin urez betetako frakzio mineraleko granoen artean.
Kasu horretan ez daude airez beterik eta ibaiko urak oxigeno disolbatu gutxi duenez, mikroorganismoen eraginez kontsumitu egiten da azkenean;
denbora gutxian, istildutako lur horiek egoera anoxikoa deituriko egoeran edo oxigeno faltan geratzen dira. Haltzadien basoa korrelaziozkoa eta
lodia da eta horrek izaera iluna dakar berekin. Oihanpearen iluntasun hau arindu egiten da haltzadiaren galeria formako eraketagatik ibaiertzetan
zehar eta horrek korrontearen aldetik argira irekitzea baldintzatzen du. Horrela, zeharkako asimetria eragiten du ibaiaren albo argitsua eta ondoko
baso itxiarenartean, hau da aurkako bi aldeen artean. Ahokaturiko ur ibilguetan itzala handiagoa izaten da. Bailara askoren mehartasunaren
ondorioz, haltzadiak ez du lerro bat edo bi baino gehiagoko zabalera hartzen, kasu gehienetan. Hala ere, geomorfologia eta substratu motaren
arabera, haltzadiaren aldaera ezberdinak daude, aldi berean, ibaiko geoseriearen 4 aldaerekin erlazionaturkoak. Horrela, egoera batzuetan,
etengabe urez betetzen diren zuloen kasuan esaterako eta abar, haltzadiak hedadura handiagoa hartu ohi dute. Kasu horietan, euskal lurraldearen
morfologia malkartsuaren eta ondorioz ez dira hainbeste, eta litologia-berezitasunen eraginez erdizingiradia
aldaera garatzen da. Zuhaitzen errezela trinkoa da, ia haltzadiz soilik osatutakoa, lizar (Fraxinus excelsior) eta
sahatsen batekin (Salix atrocinerea). Haltzadia (Alnus glutinosa), lurraren hezetasunari dagokionez oso
zorrotza, baina elikagaietan eskasak diren sustratuetan bizitzeko gaitasuna duena, Actinomyces generoko
bakteriarekin asoziazio sinbiotikoa ezartzen du, nitrogeno atmosferikoa ezartzeko gai da sustraietan
tumorazio edo noduluak garatuz. Haltzadiak, besteekin konbinaturik nitrogenoa ezartzen du bera garatu ahal
izateko eta basoko lurra elikagai baliagarri horrekin aberasteko. Uholdeen karezko erreka-zuloetan zuhaixken
estratoa lizarra eta zumarrak (Ulmus glabra) osatzen dute eta haltzadia falta da edo oso urria da. Zuhaitzen
azpiko geruzak oparotasunez garaturik daude uraren ugaritasuna eta haltzadia bizi den lurreko elikagaiei
esker. Zuhaixka formako elementua ugaria da, espezie arantzatsu askorekin, handik pasatzea penagarri egiten dutenak. Lianak ere ugariak dira,
enbor askotatik igotzen den huntzaren partehartze handiarekin. Azpitik, belar-geruza gozo bat dago, non karize handiak eta hainbat iratze
nabarmentzen diren, beste espezie askoren artean. Clematis vitalba, Hedera helix eta Tamus communis-ez osaturik dago lianoide elementua, aldiz,
zuhaixkena Cornus sanguinea-z osaturik dago, Corylus avellana (bereziki kareharrizko erreka-zuloetan da ugaria), Crataegus monogyna, Euonymus
europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Sambucus nigra, eta abar. Frangula alnus bezalakoak oso ohikoak dira amildegi
silizeoetan. Belarki osagaia oso anitza da eta haltzadiaren egiazko espezieetako batzuek parte hartzen dute Carex pendula, Carex remota, Circaea
lutetiana, Festuca gigantea, Myosotis lamottiana, Primula elatior edo Silene dioica. Ekologikoki zabalera handiagoko beste espezieak honako hauek
dira: Ajuga reptans, Athyrium filix-femina, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Dryopteris affinis, Dryopteris borreri, Euphorbia
amygdaloides, Geranium robertianum, Hypericum androsaemum, Lamium galeobdolon, Lathraea clandestina, Lysimachia nemorum, Oxalis
acetosella, Phyllitis scolopendrium, Polystichum setiferum, Potentilla sterilis, Stellaria holostea, Viola reichenbachiana eta abar.

Sastraka halofilo mediterraneo eta termoatlantikoen (Sarcocornetea fruticosi) formazio txikiak ere badaude paisaia-unitate honetan. Landareen
formazioak dira, zuhaixka eta landare ikaunkor zukutsuak dira nagusi, paduretan itsasgoraren uholdea jasaten dute arinki eta lur heze eta nabariki
gazietan bizi dira. Kenopodiazeoak nagusi diren komunitate bizikorrak dira. Habitat honetako landare komunitateak iraunkorrak dira eta ez dira
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landaredia potentzialaren barnean sartzen. Zentimetro bat eskaseko topografia aldaketa txikiek habitaten ekologian aldaketa nabarmenak
suposatzen dituzte, eskuragarritasun hidriko, osasuna, lur mota eta abarri dagokionez.
Aldi berean, ondorengo habitataren formazio txiki bat topatzen dugu kartografiaturik: Lautada lohitsu edo hareatsuak itsasbehera dagoenean
urez estaltzen ez direnak. Habitat honek itsas zoruari egiten dio erreferentzia, itsasbeheran esati gabeak, lohitsu nahiz hareazkoak, normalean alga
urdin edo diatomeoek kolonizatuak izaten dira, eta landare baskularrik gabekoak edo Zostera noltiidunak.

FAUNISTIKOAK:
Faunari dagokionez, estuarioko ingurunetan berezkoak diren arrain espezieak nabarmentzen dira, mareen eraginaren ondorioz; esaterako, aingira
(Anguilla anguilla), platuxa (Platicthys flesus), lupia (Dicentrarchus labrax) edo korrokoia (Chelon labrosus); itsasotik bidaia hasten duten espezieak
eta populaketa nahiko handiak izaten dituztenak. Ezkailua (Phoxinus phoxinus) eta ibaiko lotxa (Barbatula barbatula) ere topa ditzakegu. Kutsadura
maila jakin bat jasateko gai diren espezieak izan arren, populaketa berreskuratu ahal izan da uraren kalitatea hobetu delako.
Izokin aleek (Salmo salar)igotzen dira urtero Oria ibaian zehar, baina iragazte neurriak ezinbestekoak dira Oria ibaian, espeziarentzako egokia den
ibai-ibilgutzat hartu ahal izateko. Kolakak (Alosa alosa) ere gero eta gehiagotan agertzen dira ibai honetan; duela gutxi baieztatu da arraba aleak
ere badirela Oria ibaian, eta KBEaren eremuko ibaian gora eta bere inguruan. Arrainen artean aigira (Anguilla anguilla) ere egon ohi dela
azpimarratu behar da, espezie oso garrantzitsua eremuan; izan ere, Oria EAEko estuarioa baita eta angularen arrantza garrantzitsuagoa bilakatzen
da.
Hegaztien taldea da aberastasun handiena lortzen duena Oriako padurako ornodunen artean eta horien adierazle dira ur-hegazti eta hegazti
zingiratarrak. Horrela, kuota abifaunistikoa nabarmena da migrazio aldietan eta txikiagoa negute eta erreprodukzio garaian. Hegazti migratzaile
hauen aberastasunak paduren garrantzia nabarmentzen du, fauna internazionalaren harrera eremu gisa. Hegaztiek rol garrantzitsua jokatzen dute
estuarioko elikakateetan, beste arrainekin batera energia kantitate handien ateratzen duten animaliak baitita. Estuarioetan bizi den abifauna,
uretako hegaztiena, talde oso heterogeneoa da jarrerari eta eskaera ekologikoei dagokienez, baliabide aniztasuna eta uretako ekosistemek
dituzten inguruneengatik. Hemen bat egiten dute ibai-ingurunearekin erlazionatutako espezieek eta hemen bat egiten dute ibai ingurunearekin
zuzenean erlazionatureko espezieek eta estuarioetakoek, hiriguneko inguruneekin. Beraz, ohikoak dira buztanikara zuria (Motacilla alba), zozoa
(Turdus merula) edo txolarrea (Passer domesticus) jolastokietan, pasealeku eta ibaiertzetan, eta kaio hankahorien taldeak (Larus michahellis) eta
antxeta mokogorriak (Larus ridibundus), basahateak (Anas platyrhynchos), koartza hauskara (Ardea cinérea), koartzatxo txikia (Egretta garzetta)
eta ahate hegalaburrak, ibilguko askatze kontrolatugabeetatik eratorriak.
Zangaluzeak estuarioan zehar banatzen dira sustratu ezberdinetara egokitzeko duten gaitasunaren arabera, uraren maila eta abar. Hau da, espezie
bakoitzak harrapatzeko ohitura duen harrapakinaren eskuragarritasunaren arabera. Espezie gehienak marearteko lohian ibili ohi dira eta elikatzeko
duten moduaren arabera banatzen dira eremuan zehar. Kuliska txikia da espezierik bakartiena; ur gozoko ekarpenak dituen estuarioko eremuak
erabili ohi ditu, baita ibai eta errekastoak ere. Itzaoko lautada hezean nahiko ugaria den mingorrak elikatzeko erabiltzen dituen belardi hezeak dira
nagusi.
Hegazti arrantzaleak izendatzen ditugunen barruan familia eta ordena ezberdinetako hegaztien gama zabal bat
daukagu: guztien ezaugarria da nagusiki arrainez elikatzen direla. Batetik, normalean estuarioaren barnean
arrantzatzen duten espezieak ditugu. Koartza hauskarak tamaina handiko arrainak harrapatzen ditu. Ubarroi
handia da kantauriar estuarioko espezie arrantzale tipikoetariko bat, udan eta udazkenean; korrokoi kantitate
handiak eta estuarioko bestelako arrainak harrapatzen ditu. Itzaon atseden hartu eta errekuperatzen da
amiamoko zuria migrazioetan. Martin arrantzalea ibai eta errekastoetako espezie tipikoetako bat da negutean.
Arrano arrantzalea espezie bereziki interesgarria da, harrapari bizikor bat, atzaparrekin arrainak harrapatzeko
salto egiten du altueretatik.
Anatidoen artean basahateak ikus daitezke, banako helduen harrapakaritza jasaten dutenak, batez ere, Saria
mendebaldean dauden mustelido batzuen aldetik. Zerzeta arrunta Itzaon ibili ohi da neguan, nahiz eta gutxi datozen. Horrela, bere arrarotasuna
dela-eta, beltxarga arruntak eremuan egiten dituen tartekako bisitak nabarmentzen dira, bikotea Mapil baserri inguruan finkatzen da. Oriako
estuarioaren eremuan beste ohiko taldea kaioena da.
Lezkadietan bizi dira kartauriar estuarioetan habia egiten duten uretako hegazti gehienak: Uroilanda handia nabarmentzen da migrazioetan eta
neguan eta sakoneko krabarroka edo uroiloa tarteka agertzen da. Txilinporta arruntak estuarioa zeharkatzen du eta Sariako ertzeko lezkako orlan
babesten da.
Nahiz eta une honetan ez den putzurik ezagutzen Hyla merionalis duenik, badirudi pasa den urtean espezie hau Aginagako urtegi txikian bizi izan
zela eta orain, lohiz beterik dago. Eremutik gertu hainbat leku daude Hyla dutenak eta potentzialki birkolonoziazioari mesede egin ziezaiokeen.
Motondoko itxituraren aldeko interesa aipatu beharra dago, anfibioen komunitatea garatzeko, bere errestaurazio ekologiko eta balioztatzearen
ondoren.
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Laburpen paisajistikoa
Oria ibaiko kanalaren garrantzia eta presentzia da nagusi paisaian, batez ere, Itzaoko
meandroatik bokalerantz eta meandroen zabaltasunagatik. Nekazaritza eta
abeltzaintza erabilerako ibarrek singularitate berezia ematen diote.
Ibarren eremuko hurbileneko ingurunea zelai, larre eta basoen mosaikoagatik
bereizten da. Eskuinekko ibaiertzak landa-nukleoekin (Aginaga, Sarikola) eta hainbat
azpiegiturekin (N-634 errepidea) okupazio handiagoa du, irisgarritasun hobeagatik.
Hala ere, Oria ibaiaren ezkerreko ibaiertzak, irisgarritasun mugatuagoarekin,
naturaltasun gradu handiagoa du; trenbideak (paisaian oso integratua) eta baserrien
sakabanaturiko banaketa nabarmentzen dira.
Urteetan zehar jasandako aldaketak alde batera utzita, eremua potentzialtasun
ekologiko eta paisajistiko handia du, ingurune erabat gizatiartuan nekazaritza
unitateak nagusi diren ingurumen aniztasun handiari esker.

Unitatearen garrantzia
Estuarioak sistema natural garrantzitsuak dira, ibai eta itsas inguruneetan kokatzen dira eta ekosistema produktiboenetariko bat osatzen dute.
Birsortze gaitasun handia dute. Estuarioak jasaten duten mareen dinamika oso aldakorra izaten da, higadura eta sedimentazio prozesuak aurreikusi
ezinak dira eta ingurune eta habitar anitzak sortzen dituzte. Aldakortasun horrek ematen die, hain zuzen, biodibertsitatearen ikuspegitik hain
interes altua.
Estuarioek konektore funtzio garrantzitsua betetzen dute beste estuarioekiko eta ibaiko ekosistemarekiko. Biodibertsitate gradu altua dute, fauna
aldetik nahiz floristikoki. Zentzu honetan, Oria ibaia EAEko luzeenetarikoa da eta balio handiko eta fauna- eta flora- intereseko padura
funtzionaletako lekuak kontserbatzen ditu. Han komunitate intereseko hainbat habitat topatzen ditugu, elkarrekin oso loturik. Jarduera tradizional
jakin batzuen mantentzea eta eremuaren barneko eremu batzuk marea dinamikarako berreskuratzeko aukerak sistema honi balio handia eta
potentzialtasun altua ematen die.
Oria ibaia flora eta faunaren kontserbaziorako interes bereziko eremu gisa katalogaturik dago, mehatxatutako flora eta fauna espezieen EAEko
katalogoan jasotzen diren espezieen populazioa mantentzen baitu eta baldintza nahikoa ditu bere populaketak garatu ahal izateko.
Oria ibaiko estuario sistemak, euskal kostako beste estuarioek bezala, oso rol garrantzitsua jokatzen dute hegaztien migrazioan eta konektore gisa
laguntzen du espezie askorentzat atsedenleku eta elikaleku gisa. Gainera, funtzio garrantzitsua du ipar Europatik datozen hegaztien neguterako.
Balio handitu egiten da
Salbuespenekoa izateagatik bere balioa handitu egiten da, izan ere, azken mi mendeetan aldaketa izugarriak gertatu dira Euskal Herriko
parduretan (jada urriak ziren) eta horrek habitat hauetan zeuden landare askoren pixkanakako desagerpena eragin du: formazio txiki txikietara
mugaturik geratu dira Gipuzkoan.

PAISAIAKO UNITATEAK
ORIA IBAIAREN EKINTZA PLANA USURBILEN

-237-

PAISAIA UNITATEAREN EBALUAZIO HISTORIKOA
Aireko argazkia, 1954

Aireko argazkia, 1983
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Ortoargazkia, 2001

Ortoargazkia 2015. Egungo egoera

Oriako estuarioko paisaia Usurbilgo zati honetan asko aldatu da azken 70 urteetan. Iragan mendearen ekrdialdean ia eremu osoa baratzeek hartzen zuten,
padurako ekosistema naturalen presentziarik gabe. Nekazaritza-lursail oso ikusgarri eta ezberdinduek nagusiki nekazaritzako paisaia eta aprobetxamendu
intentsiboko eremua osatzen zuten. Hurrengo hamarkadetan Itzaoko eremua larre gisa erabiltzen hasi ziren. Hala, nekazaritzako lursailak itxuragabetu egin ziren
eta Sariako eremuan nezakaritza aprobetxamendua ekialdeko eremura soilik mugatuta geratu zen. Saria mendebaldeko eremua paduretan berezkoak diren
landareek nahiz landare inbaditzaile eta baso-landaketek kolonizatu zuten.
Sariako paduraren berritzearen ondoren, kokalekuak paisaia- eta natura- balio handia eskuratu zuen. Itzaoko eremua ustiapen gutxiko eta paisaia-kalitate handiko
eremutzat har daiteke, nahiz eta landare inbaditzaileak egon. Irisasi mendiaren oinarriko morfologia lauak ikusgarritasun handia ematen dio eta tokiko biztanleek
paisaia baliotsutzat dute. Oriako arroak jasan dituen presioak eta, bereziki, behealdeko zatiak (estuarioak eta bokaleak) paisaia nabarmen eraldatu dute.
Naturaren babes eta kontserbaziorako politika berriek nahiz gure lurren balore natural, kultural eta paisajistikoen aldeko gizarte kontzientziazioa areagotzeak
ekosistema horien naturalizaziorako itxaropenak izatea eragiten du. Nezakazitza- aprobetxamenduak modu jasangarri eta errespetagarrian egon daitezke
paduretako habitatekin eta Ekintza Planari dagokionez, Usurbilgo paisaia-unitate hau balore natural eta paisajistiko handienetako bat izango dela aurreikusten da.
Horregatik, egungo ekosistemak hobetzeko eta paisaia babesteko neurriak ezartzea premiazkoa da.
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PAISAIA-UNITATEKO PAISAIAREN IKUSGARRITASUNA
Oria ibaitik

Arrosez kartografiatu dira Oria ibaitik ikusten diren eremuak, Ekintza Planaren eremutik pasatzerakoan.
Ibilgutik paisaia-unitatearen zatirik handiena behatu daiteke.

Bidegorri saretik (LPSak proposatutakoa)

Kolore arrosez kartografiatu dira bidegorriaren saretik ikusten diren eremuak, Ekintza Planaren esparruan proiektatutakoa.
Aztertu daitekeenez, esparruan proiektaturiko bidegorri saretik ia unitate osoa dago ikusgarri, zeina ekintzarako planaren ibilbiderako bide gisa
baliagarria izan daitekeen. Oriako estuarioko paisaia-unitatea komunikazio-ardatz honen ikusmen-eremuaren barnean dago. Plan honetarako oso
garrantzitsua da, beraz, esparruan balio handiko paisaiak babestea, kontserbatzea eta balioztatzea.
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EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO OROKORRA
ESANGURA MAILA
Herrikoa

Eskualdekoa

INTERES MOTA
Paisajistikoa

Nazionala/Internazionala

Naturalistikoa/Kulturala

IRISGARRITASUNA

Irisgarria

Irisgarritasun
mugatua

Ertaina

Baxua

Txarra

ESKU-HARTZE/SEINALIZAZIORAKO INTERESA
Altua

Altua

Erdizkakoa

Helezina

HAUSKORTASUNA

Oso
altua

Sozioekonomikoa

EGOERA
Ona

Oso irisgarria

Aisia/Gozamena

Ertaina

Baxua

Oso
baxua

EKINTZA UNITATEAN DAUDEN ONDAREZKO BALIABIDEAK
BALIABIDEEN IZAERA
INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK






Oriako KBE
Intereseko habitatak eta babeserako espezieak
Intereseko fauna: nagusiki abifauna
Saria mendebaldeko padurako berritutako gunea










Sariolako eremu arkeologikoa. Sariakola burdinola
Zutegiko burdinola. Balizko arkeologia gunea
Galardi Azpikoa baserria. Balizko arkeologia gunea
Mapil Zahar baserria (Astillero). Balizko arkeologia gunea
Urdaiagako ontziola
Arruarteko ontziola
Zakoetako ontziola
Ontziralekuak (Itzao, Sariakola, Mapil, Intxaurreta, Lastaola, Botaleku eta
Zalmaristiko, Saria eta Gomentzane)
Portuak (Intxaurreta, Mapil eta estuarioko hainbat puntuetan)
Ibiak (Arroarro)
Kableak (ibaiaren igarolekurako) (Intxaurreta)
Dike (Itzao
Iturriak eta putzuak. Iturriak: Itzao, Lertxundi, Zumai, Sekaña.
Zubiak (Sariakola, Mapilerreka, Ezpaldi)
Saria, Sariakola eta Lertxundiko karobiak.
Sariagoikoetxea burdinola
Tellegindegi teileria
Intxaurreta baserria

BIDE ETA IBILBIDEAK

INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK
ONDAREZKOAK

IZAERA
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK












INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK
ONDAREZKOAK

IZAERA

ERLIJIOZKOAK
KULTURALA



Angulen arrantzari loturiko ondarea (ontziak,arrantza-tresnak, ondare
immateriala, tradizioak…)

ERAIKUNTZA BEREZIAK
ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK
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PAISAIAREN KALITATEAREN BALORAZIOA
KONTSERBAZIORAKO INTERESA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua

ADIERAZKORTASUNA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

BEREZITASUNA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

ESZENAREN KALITATEA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertain

Baxu

Oso
baxu

PAISAIAREN GIZARTE-BALORAZIOA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAK
UNITATEAREN
KODEA

Oriako ibai-paisaia

UNITATEAREN IZENA

UP-03

LURRALDE ENKOADRAKETA
EREMU FUNTZIONALA:
Donostialdea

UDALERRIA:
Usurbil

PEP-AREN EREMUA:
Oria ibaia

UNITATEAREN ETA PAISAIAKO
OSAGAIEN IZENDAPENA
KODEA

UNITATEA

OSAGAIAK

IRISASI
MENDIKO
BASO-PAISAIA

BASO AUTOKTONOAK

ORIAKO
ESTUARIOKO
PAISAIA

UP-03

ORIAREN IBAIPAISAIA

ORIAREN
ERRIBERAKO
NEKAZARITZAPAISAIA
HIRI-PAISAIAK

LANDAKETAK
ORIAKO PADURAK
ORIAREN IBILGUA
NEKAZARITZA PAISAIA
ORIAKO IBILGUA
GALERIA-BASO
AUTOKTONOAK
BASO LANDAKETAK
NEKAZARITZAKOA
ANTROPIZATUA
BELARDIAK
FRUTA-ARBOLAK
BARATZEAK ETA
MINTEGIAK
BIZITOKIAK
INDUSTRIALA

PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN EREMUKO HEDADURA
PLANAREN GUZTIZKO
EREMUA

PAISAIA-UNITATEA

PAISAIA-UNITATEEN OSAGAIAK

Oria ibaia
(Usurbil)

Oriako ibai-paisaia

Ibilgua

Baso
autoktonoak

Landaketak

Guztizko azalera:
490,69 Ha

Azal: 58,71 Ha

Azal.: 27,5
Ha

Azal: 12,22Ha

Azal: 18,14 Ha

Nekazaritzakoa Antropizatua
Azal: 1,42 Ha

Azal: 0,6 Ha

PAISAIA UNITATEA ETA BERE OSAGAIAK
Paisaia unitatearen kokalekua PEParen eremuan
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Paisaiarako Ekintza Unitatea osatzen duten elementuak
(zenbaki eta geziek irudiari eta argazkia hartua izan den puntuari egiten die erreferentzia)

3

5b

4b
4e
2

5c
5d

4c
4a
4d

1

6

5a

PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA
Oriaren ikuspegia Altzonazesko zubitik

11

2

Irudi hauetan Oriaren ibilguko paisaia ikus dezakegu, ur-bazterreko landaredia autoktonoarekin eta Aginaga auzoko bizilekuekin atzealdean (1.
irudia) eta koniferen baso-landaketekin (2. irudia); berde ilunagoa nabarmentzen da erriberako formazio hostoerorkorren tonalitate argiagoen
gainean. Irudiak Aginaga eta Txokoaldeko auzoak batzen dituen Altzonazko zubitik atera dira. 1953an uholdeek eraitsi ondoren, zubia berreraiki
egin zen. Oriako ibilguko kalitatezko paisaiaren adierazgarri dira eta eszena baliotsu bat osatzen dute paisaiaren ikuspuntutik.
.
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Oriaren paisaia, Lasaoko eremua

3a

3b

Oriaren ibilguaren unitateko paisaia Lasao baserriaren eta Irabiako meandroaren eremuan. Lehenengo irudian hostozabal hostoerorkorren
landaketak ageri dira (platano arrunta) erriberako landaredia autoktonoarekin tartekaturik. Irudian neguteko aldi euritsua azaltzen da, landaredia
hostoerorkorra hostorik gabe agertzen da. Paisaia hori oso ezberdina da udate garaian; orduan, hostajeak erribera osoa betetzen du eta paisaia
interes handiagoko paisaia osatzen du. 3b irudian Lasao baserriaren inguruan dauden eraikuntzak ageri dira, izen bereko alboko errekastoaren
inguruan. Nahiko egoera zaharkituan dauden eraikuntzak dira, kalitate baxuko paisaia eratzen dute, irudian ikus ditzakegun paisaia-arazoen
ondorioz.
Oria ibaiko paisaia Osiñalde eta Zumartegin zehar

4a

4b

4d

4c

4e

Irudietan Oriaren paisaia ezberdinak agertzen dira Osiñalde eta Zumartegitik igarotzean. 4a irudian, ur-bazterreko landaredia naturala ikus
dezakegu udate garaian, zeinak kalitate handiko paisaia osatzen duen. Ur-bazterreko landarediak ibaiaren ibilguarekin batera intereseko paisaiak
eratzen dituzte barne hartzen dituzten habitaten ondorioz. 4b, 4c, 4d eta 4e irudiek paisaiako hainbat arazo dituzten irudiak ahaldibetzen dizkigute
Oria ibaia unitatearen zatian Osiñalde eta Zumartegitik pasatzerakoan. Flora exotikoari dagokionez (platanoak eta beste espezieak), nahiz
industria-eraikinen aurrealdeak oso ikusgai geratzen dira landareek hostorik ez dutelako eta isurketak ere badaude (4e irudia) paisaiako
unitatearen kalitatea kaltetzen dutenak.
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Oria ibaiko paisaia Ugaldeatik Iturrarteko islaren eremuraino

5a

5b

5c

5d

5f

5e

5g

Goiko irudietan Oriaren hainbat paisaia azaltzen dira Ugaldeatik Iturrarteko islaraino. Lehenengo irudia (5a) Ugaldea meandroko eremukoa da eta
atzealdean Orbeldiko zentraleko ur-jauzia ikus dezakegu. Lehen planoan flora-exotikoaren presentzia frogatu dezakegu (platano arruntak). Negute
garaian okre koloreak, zuhaitzen enborretako eta uraren kolore marroiak dira nagusi Oriako paisaian, urak solidoak garraiatzen baititu, hondakinak
esaterako (5c irudian ikus daitekeen bezala). Orbeldiko zentrala oztopotzat hartzen da Oriako arrain faunarentzat. 5b eta 5c irudiak Aliriko zubitik
atera dira: 5b irudia, mendebalderantz eta 5c irudia ekialderantz. Irudietan egiaztatu daitekeenez, Oriako paisaia asko aldatzen da negutean (5c
irudia) eta udateko eurite handiekin (5d irudia), udan ur gutxiagorekin eta erriberako landarediaren berde kolorea eta hostozabalen ehundurak
nagusi izanik.
Paisaia-unitate honetako eremuan antropizatutako eremuak daude; hala nola, errepidea eta Euskotren trenbidea. Horiek ekintza planaren eremu
guztiarentzat nahiz unitate honentzat oztopo dira (5e irudia). Txikierditik Aliriko zubiraino oztopo eta arriskuak daude ibilbidea oinez egiten duten
bizilagunentzat, ez baitago oinezkoentzako pasealekurik eta Zubietara doan errepidetik joan behar da, horrek daukan arriskuarekin (5f irudia).
Modu berean, N-634 errepidea sostengatzen duen horma eta Euskotreneko bideak paisaia ikuspuntutik oztopo bat dira eta beraz, Ekintza Planak
irtenbideren bat proposatu beharko luke (5g irudia).

PAISAIAKO UNITATEAK
ORIA IBAIAREN EKINTZA PLANA USURBILEN

-246-

Oria ibaiko paisaia Zubietako eremuan

6b

6a
6c

Oriako paisaia ezberdinak azaltzen dira goiko irudietan: Zubietako eremua, hipodromoko zubiaren ondotik (gas-hoditeriaren begi-intrusio eta goitentsioko dorrea elementu diskondante gisa ikusten dira). Lasarteko hiriko presioak eta bat-batean amaitzen den eta Oriaren Usurbilgo ondorengo
eremuarekin konektatzen ez duen oinezkoentzako pasealekua (6. irudia). Utzikeria eta degradazio zeinu nabarmenak eta landaredia oportunista eta
inbaditzailea daude. Ibaiaren zati honetan Fallopia japonica espezie inbaditzailea dagoela ikusi da, PEParen eremuaren barneko beste hainbat
lekuetan bezala (6a irudia). Hipodromoko zubitik pasealekuaren bukaeraraino ibaiaren ezkerreko bazterrak espezie honen presentzia nabarmena
azaltzen du. Hiri presioak asko kaltetutako eta paisaia arazo nabarmenak dituen Oriaren parte da. Paisaia-arazo horiek, beraz, Ekintza Plan honen
hobekuntzarako helburu izan behar dute.
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PAISAIRAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA
Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalak
LITOLOGIKOAK:
Oria ibaia material alubial eta alubioi-kolubialengatik bereizten da. Termino horrek ondorengoak hartzen ditu barne: herriko ibai ibilgu nagusiaren
uholdeen lautadetako depositu alubialak , eta ibaiaren eta mazelen dinamika misto baten ondorioz eratu diren beste batzuk, batez ere, depositu
alubialak inguratzen dituztenak, baina muga zehatzik ez dutenak.
Haranen behealdeko betegarria osatzen duten deposituak jatorri ezberdinetako (iturri eremuaren arabera) legar borobilduak edukitzeagatik
bereizten dira, proportzio eta antolaketa ezberdinetan. Noizean behin purutasun handiko buztin pilaketa txikiak agertzen dira (gainezkatze aldiak).
Ibilguaren amaierara gerturatzen goazen heinean, tamaina finak ugariagoak direla ikus daiteke deposituaren goiko aldean. Lodierak oso aldakorrak
dira eta balioestea zaila da, pilatutako materialen sekzio bertikalen hutsuneagatik.

MORFOLOGIKOAK:
Erliebearen elementu modelatzailea Oria ibaia da zalantzarik gabe, Lasartetik E-M norabidean igaroz kretazeoko materialetatik bereizten da haran
disimetrikoan meandroen multzo bat eratuz (S mazela malkartsuagoa da eta N baino gertuago dago ibaitik). Orioko bokalean kostako segidako
urratze-faila bat baliatzen du flysch eozenoan, hain zuzen seriea alderantzikatu egiten den lerrotik aurrera.
Oriako meandroak dira aspektu morfologiko interesgarrienak paisaiaren ikuspuntutik.
Paisaia unitatearen zeharkako profil topografikoa. Eremurik baxuena Oriaren ibilguari dagokio.

Iturrarteko islaren eremuko paisaia-unitatearen zeharkako profil topografikoa. Eremurik baxuena Oriaren ibilguari dagokio.

Paisaia unitatearen luzetarako profil topografikoa. Eremurik baxuena Oriaren ibilguari dagokio.

FLORISTIKOAK:
Paisaia-unitate honetan erriberako formazioak haltzadi eta lizardietara mugatzen direla esan daiteke, ibai ibilguaren ertzean. Bestalde,
formazio horiek arriskuan daude flora aloktono inbaditzailearen presentziagatik; azken horiek formazio autoktonoak baztertu eta
murriztu egiten baitituzte. Ondorengoak nabarmentzen dira: Fallopia japonica, Acacia dealbata, mimosa bezala ezaguna, baso
landaketetan basati bihurturikoa eta harizti oligotrofoen mugetan; Ailanthus altissima, ibaien inguruko ezponda eta arrokatan ikus
daitezkeenak; Arundo donax, garritza; haltzadien ezpondetan eta ibaietako belardiak eta Platanus hispanica, astigar zuria, legarretan,
ibaietako erriberetan eta ezponda hezeetan topatzen dugu. Ekintza Planaren helburua den Oriaren zatian, exhaustiboa izan ez den
lehenengo azterketan Fallopia japonica espezie asko antzeman dira (eremu guztian zehar) eta eite handiko platanoak.
Ibaietako geoserieek ingurune periflubialean, hau da, ur ibilguaren eragina jasaten duten habitatetan garatzen diren landaredien
komunitate osoa hartzen dute barne. Landaredia mota horrek ibaiko korrontearengatik higadura, garraio eta jalkin geldo eta
etengabea eta uraldiek eragindako arraste, uholde eta lurperatze indartsu eta aldizkakoak jasaten dituzte.
Ibaietako sareetan ordezkatze-aldietan uraren presentziak mugatzen dituen landare komunitateekin bat datoz unitate biogeografiko
beraren barnean. Ibai ibilguen eragina duten lur erdi-lurtarrak edo itsastarrak egoteak, hezetasun baldintza bereziak zehazten ditu
uraren erabilgarritasunari dagokionez, modu librean egonik.
Baldintza horiek ezaugarri hauetara egokitutako landaredia egitura garatzea ahalbidetzen dute; erriberetako serieak izenez ezagunak.
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Honako flora-formazio hauek osatzen dute unitatea:
Galeria-basoak: Haltzadi kantauriarra, sahastiak: baso honetan Alnus glutinosa espeziea nagusitzen da argi eta garbi,
ingurunearen baldintzak erabat zehaztuta daudenean: lursail homogeneoa, laua, etengabeko istiltzeekin. Espezie hau lizarrarekin
(Fraxinus excelsior) batera bizi da, sahats (Salix spp.), eta hurritzarekin (Corylus avellana) batzuetan eta zumalakarrarekin (Rhamnus
frangula). Ohianpearen landareak asko dira eta horien artean ondorengoak aipatu ditzakegu: Myosotis lamottiana, Carex remota,
Carex pendula, Circaea lutetiana, edo Festuca gigantea. Zabaltasun handiagoko bestelako espezieak ere komunitate honen parte dira,
esaterako, Hypericum androsaemum, Lamiastrum galeobdolon, Arum italicum edo Saxifraga hirsuta. Iratzeak egoteak, orein-mihia
(Asplenium scolopendrium) eta batez ere, sanjoan iratzeak (Osmunda regalis) estai muinotarraren adierazle izan daitezke.
Alnus glutinosa espeziearen sustraien arteko erlazio sinbiotikoak azpimarratzekoak dira eta nitrogeno atmosferikoa finkatzen duten
mikroorganismo jakin batzuk, zuhaitzaren sustraietan nodulu formazioak eragiten dituztenak. Fenomeno hori baso hauetako lursailen
izaera hidromorfoarekin bat datorrela dirudi.
Ordezkapen-etapak:
- Salix atrocinerea espezieko sahasti bat, lizarrekin, intsusekin eta lahar ugarirekin. Haltzadiaren beraren bertsio narriatutzat jo
daitezke, eta horiek osatzen dute, azken batean, bere orla edo baso-mantua. Haltzadia suntsitu, eta gerora bazterrera utzita geratu
den ibaien urertzetan topatuko dugu landaredi hau. Horixe gertatzen da, zehazki, zur-lanketarekin lotuta egiten diren ekintzekin.
- Itxura eta osaera desberdina duten belar-komunitateak, gizakiak bideratutako tokiko baldintzen arabera finkatzen direnak. Azken
batean, erabilera antropikoaren arabera, komunitate bat edo beste finkatuko da. Esan nahi baita, artzaintza mailaren, nitrifikazio
mailaren edo zapalketa mailaren arabera, besteak beste. Horietako batzuk argiguneetan eta ertzetan garatzen dira; beste batzuk,
ordea, landaredi potentziala suntsitu ondoren agertzen dira.
 Juncus conglomeratus eta Juncus effusus (Loto-Juncetum conglomerati haranen aldaeran, Scutellario minorisJuncetum effusi komunitatea, sakan silizeoen eta erdi-zingiratsuen aldaeretan) eta ihidi nitrofiloek (Mentho
suaveolentis-Juncetum inflexi) osatutako ihidiak.
 Komunitate megaforbikoak Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum edo Filipendula ulmaria espezieekin
(Oenantho crocatae-Filipenduletum ulmariae, Picrido-Eupatorietum cannabini eta Equisetum telmateia).
 Belar-orlak: uharren ertzetako komunitate megaforbikoak (Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae), ur
sortu berrien komunitateak (Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii, Saxifrago clusii-Soldanelletum
villosae) eta orla eszionitrofiloak (Circaeetum lutetianae, Polygonum hydropiper komunitatea).
FAUNISTIKOAK:
Flora-formazioekin loturiko unitateko fauna ondorengoagatik bereizten da:
Faunari dagokionez, itsasotik ibaia igotzen duten arrain espezieak eta populazio nahiko ugarikoak dira nagusi. Ezkailua (Phoxinus
phoxinus) eta mazkar arantzagabea (Barbatula barbatula) ere topa ditzakegu. Kutsadura maila jakin bat jasateko gai diren espezieak
izan arren, populazioak errekuperazio aldia izan dute uren kalitatea hobetzearen ondorioz.
Izokin aleak (Salmo salar) igotzen dira urtero Oria ibaian zehar, baina iragazte neurriak ezinbestekoak dira, espeziearentzako egokia
den ibai-ibilgutzat hartu ahal izateko. Kolakak (Alosa alosa) ere gero eta gehiagotan agertzen dira ibai honetan; duela gutxi baieztatu
da espezie honetako arraba aleak ere badirela Oria ibaian. Arrainen artean aingira (Anguilla anguilla) ere egon ohi dela azpimarratu
behar da, espezie oso garrantzitsua eremuan; izan ere, Oria EAEko estuarioa baita eta angularen arrantza garrantzitsuagoa bilakatzen
da.
Beste fauna talde garrantzitsua hegaztien taldea da. Ibai eta estuarioetako
inguruneekin zuzenean erlazionaturiko espezieek eta hiri ingurunetakoek bat
egiten dute. Beraz, ohikoak dira buztanikara zuria (Motacilla alba), zozoa (Turdus
merula) edo txolarrea (Passer domesticus) jolastokietan, pasealeku eta
ibaiertzetan, eta kaio hankahorien taldeak (Larus michahellis) eta antxeta
mokogorriak (Larus ridibundus), basahateak (Anas platyrhynchos), koartza
hauskara (Ardea cinérea), koartzatxo txikia (Egretta garzetta) eta ahate
hegalaburrak, ibilguko askatze kontrolatugabeetatik eratorriak.
Lehentasunezko banaketa- eremua da bisoi europarrarentzat (Mustela lutreola).
Oria ibaiak Usurbil zeharkatzen duen zatian lau puntu identifikatu dira arrain
migratzaileen oztopotzat har daitezkeenak. Errotaberri (Ingemar parean), Orbeldi
(Amerizeko zentrala) eta Iturrarteko isla eta ibaiaren ertzaren artean daude.
Egoera ez da txarra, lehenengo kasua salbuetsita.
Orbeldin, zentraleko urtegiak arrainentzako arrapala bat du, arrainak ibaian gora doazenean harrapatzeko balio duen nasa batekin eta
izokinentzat tranpa gisa erabiltzen da.
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Laburpen paisajistikoa
Unitateko berezko paisaian Oria ibaiko ibilgua da nagusi, bokalerainoko meandroek eta erriberako formazioek oso paisaia baloratua osatzen dute
Usurbilgo populazioaren paisaia ikuspuntutik. Topografia lauak, erabilerek eta historikoki Oria ibaiarekin erlazionaturiko tradizioek, ibaiaren
ibilguak eta barne hartzen dituen habitatek nahiz intereseko espezieek paisaia-kalitate eta balio handia ematen diote unitateari.
Paisaia-unitatean zehar arazoak daude irisgarritasunaren aldetik nahiz espezie inbaditzaileak, eremu degradatuak eta azpiegitura eta Oriaren
ibilgura isuritako hondakinen ikusizko inpaktutik sortutakoengatik.

Unitatearen garrantzia
Oria ibaiaren arroak antropizazio bortitza jasan du, herri guztietako urbanizazioak eta industrialdeak ibaiaren lurraldea eta uren kalitatea murriztu
dutelako.
Oriak basoko ingurune oso malkartsua zeharkatzen du lehenengo kilometroetan. Zegamatik aurrera, ibaiaren malda nabarmen txikiagotzen da eta
harana zabaldu egiten da. Hori izan zen bazterrak baratze eta bizitokiez betetzeko arrazoia mendeetan zehar. Okupazioa oso modu ikusgarrian
handitu da azken mendean, industrialde handiak ugaritzearen ondorioz. Gaur egun, Seguratik ibaia hiriguneetan zuinkatuta dago, jarduera
ekonomikorako dagokien eremuekin. Olaberria, Beasain, Ordizia, Itsasondo, Legorreta, Ikaztegieta, Alegi, Tolosa, Irura, Anoeta, Villabona, Aduna,
Andoain, Lasarte eta Usurbil udalerriek osaturiko hirigunea da emaitza, nahiz eta zenbait eremu oraindik okupatu gabe dauden eta nekazaritza
izaera mantentzen duten, kasu askotan hirigintzako hazkundea da nagusi. Bizitokien okupazioaren egoerari, ibilguaren ardatz nagusia jarraitzen
duten bi komunikazio azpiegitura gehitu behar zaizkio: N-1 errepidea eta RENFE Madrid-Irun trenbidea. Gaur egun, ibaiaren eremu ertain-baxuan
dimentsio jakin batzuetako nekazaritza izaera mantentzen duen eremu bakarra Usurbil eta Orio artean dagoena da.
Ur-agentziak duen EAEko uraren egoeraren jarraipenerako sareak hiru estazio ditu Usurbilen kokatuak: Oriako estuarioko makroalgak
kontrolatzeko bi estazio, M-EO10 (Olabarrietako portuaren inguruan) eta M-EO11 (800 m gorago); eta Oria ibaiaren urak kontrolatzeko ORI606
estazioa (Osiñalde industrialdearen parean).
Eskuragarri dauden azken txostenek ematen dituzten datuen arabera, ORI606 estazioaren egoera ekologikoa urria da. Uren egoera fisiko-kimikoa,
aldiz, ona da orokorrean. Eraldaketa hidromorfologikoei dagokienez, egoera txarra da eta ibai-habitataren kalitatea (IHF indizea) urria. Estazio
honen jarraipena 2002an hasi zenetik, uren kalitatea urria eta txarra artean egon da beti, inolako joerarik erakutsi gabe, nahiz eta ur zikinen
isurketak zuzentzen ari diren.
Usurbildik igarotzen den Oriako uraren kalitatea urria izatearen arrazoia, neurri handi batean, isurketa eta ibaian gorako presioak dira, baina ibaiak
berak sortzen dituen ur zikinak kalte asko eragiten dute. Horrek arazoari irtenbidea emateko beharra justifikatzen du, PEParen bidez
degradatutako edo hondatutako paisaien irizpideari jarraituz.
Paisaia-unitate honen babeserako datuak ikusita, ekintza planaren lehentasunezko helburua jasaten dituzten inpaktuak gutxitzea izan behar du.
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN DINAMIKA EBOLUTIBOA
Aireko argazkia 1954

Aireko argazkia 1983

Ortoargazkia 2001
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Ortoargazkia 2015. Egungo egoera

Oriako ibilguaren okupazioa Oriaren nukleoaren inguruan kokatzen da; honako hiri-guneak garatu dira: Beasain, Tolosa, Villabona, Andoain eta Lasarte-Oria.
Gainera, komunikaziorako bide esanguratsua izan da. Beheko eremuetan gizakion esku-hartzeak asko kaltetu du bere habitata, oso gutxi populatuak eta ondo
kontserbaturiko beste eremu batzuekin kontrastatzen du: Aralar eta Aitzkorriko mendilerroak eta Leitzarango arroarekin, esaterako.
Usurbilgo industria eta hiriak garatzeko bertako orografiako lursail lauak baliatu dira, nahiz eta, oro har, orografia malkartsua izan. Oria ibaiak udalerria
zeharkatzen du ekialdetik mendebalderantz Mendizorrotz (415 m) eta Arratzain edo Bordatxo (341 m) mendien iparraldetik eta Andatza (562 m) mendiaren
hegoaldetik. Horrela, bokalearen inguruan meandro eta ibar zabalak eratzen dira.
Usurbilgo industrializazio tradizionalaren bereizgarriak burdinolak eta ainguren eta zeramiken fabrikak izan ziren; horretarako, udalerriko basoetako egurraren
oparotasunaz baliatu ziren. Industrializazio modernoa 1934an sortu zen, Michelin pneumatikoen fabrika eraikitzearekin: Usurbil eta Hernani udalerrien artean
kokatu zen, bere garaian Hernaniko auzoa zen Lasartetik oso hurbil. Beranduago, 1960ko hamarkadatik aurrera, industrializazio prozesu nabarmena hasi zen.
Gaur egun, industriak garrantzi handiko sektore izaten jarraitzen du.
Usurbilgo udalerriko hirigintza urteetan zehar lurraldean izandako asentamenduen ondorioa da. 60ko hamarkada inflexio-puntua izan zen Usurbilgo hirugunea
zabaltzeari dagokionez. Garai hartan, langile-auzoak azkar hazi ziren industriaren gorakadaren ondorioz. Horrela, Usurbilgo populazioa 3.122 biztanle izatetik
5.519 biztanle izatera pasatu zen hamar urteko tartean.
Hiriaren hazkundea nahiz industriaren garapena Oria ibaian zehar garatu dira eta hori presio izugarria izan zen natura eta ibai-ekosistemako paisaiaegiturarentzako. Baieztapen hori Usurbilgo argazkien segidan egiaztatu dezakegu goiko irudietan.

PAISAIAREN EKINTZA UNITATEKO IKUSGARRITASUNA
Oria ibaitik

Kolore arrosez kartografiatu dira Oria ibaitik ikusi daitezkeen eremuak, paisaiarako ekintza planaren eremutik pasatzerakoan.
Oriako ibilgutik paisaia unitate hau ikusgarri dagoela argi dago, Iturrarteko islaren barnealdea eta pixka bat altuago dauden erriberetako
formazioak izan ezik.
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Bidegorri saretik (LPSak proposatutakoa)

Kolore arrosez kartografiatu dira bidegorriaren saretik ikusten diren eremuak, Ekintza Planaren esparruan proiektatutakoa.
Egiaztatu daitekeenez, proposaturiko bidegorria eta jada badagoena Oriaren ibilguaren ondotik igarotzen denez, paisaia-unitatearen zati handi bat
eremuan proiektatutako bidegorrien saretik ikus daiteke eta horrek ekintza planaren eremuko ibilbidearen bide gisa funtzionatu lezake.

EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO OROKORRA
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EKINTZA UNITATEAN DAUDEN ONDAREZKO BALIABIDEAK
BALIABIDEEN IZAERA
INGURUMEN INTERESEKOAK

Intereseko flora- formazioak, natura-intereseko habitatak: Haltzadi kantauriarrak.
Oria ibaiaren ibilgua kolaka arrain-espeziearentzako interes bereziko eremu gisa hartzen
da eta kategoria “berezia” du. Aldi berean, bisoi europarraren (Mustela lutreola)
lehentasunezko banaketarako eremua da. Espezie karniboro erdi uretakoa da eta oro
har mehatxaturikoa. Abifauna ere ingurune interes handikoa da eta paisaia- baliabide
bat.

NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

Sutegiak: Sutegizar, Amiribiea
Baserriak: Ilunbe, Troia, Babilonia, Ermotegiaundi, Ermotegitxiki, Aialdenezar,
Atxegaenea.
Zentral hidroelektrikoak: Errotaberri, Orbeldi, Asteasuain.
Errotak: Asteasuain, Lasao, Irurubieta baserria, Azpuruko errota.
Ontziolak: Urdaiaga
Portu edo ontziralekuak: unitatean zehar puntu ezberdinetan.
Kableak (ibaia zeharkatzeko): Sañarriene, Txikierditik eta Zubietatik Iturrarteko islara.
Ibiak: Fermindegi, Atxega, Irurubieta, Babilonia, Iturrarte, Artutxa.
Zubiak: Sañarriene, Zorrotze, Artzabaletako tren zubia, Troia, Aliri, Hipodromoa.
Zanpiurak: Legarritzaga, Aliri.

INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

EKINTZA UNITATEAREN PAISAIA-KALITATEARI BURUZKO BALORAZIO OBJEKTIBOA
KONTSERBAZIORAKO INTERESA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua

ADIERAZKORTASUNA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

BEREZITASUNA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

ESZENAREN KALITATEA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertain

Baxu

Oso
baxu

EKINTZA UNITATEAREN PAISAIAREN GIZARTE-BALORAZIOA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAK
UNITATEAREN
KODEA

Oriako erriberako nekazaritza-paisaia

UNITATEAREN IZENA

UP-04

LURRALDE ENKOADRAKETA
EREMU FUNTZIONALA:
Donostialdea

UDALERRIA:
Usurbil

PEP-AREN EREMUA:
Oria ibaia

UNITATEAREN ETA PAISAIAKO
OSAGAIEN IZENDAPENA
KODEA

UNITATEA

OSAGAIAK

IRISASI
MENDIKO
BASO-PAISAIA

BASO AUTOKTONOAK

ORIAKO
ESTUARIOKO
PAISAIA

ORIAREN IBAIPAISAIA

UP-04

ORIAREN
ERRIBERAKO
NEKAZARITZAPAISAIA

HIRI-PAISAIAK

BASO-LANDAKETAK
ORIAKO PADURAK
ORIAREN IBILGUA
PAISAJE AGRARIO
ORIAKO IBILGUA
GALERIA-BASO
AUTOKTONOAK
BASO-LANDAKETAK
NEKAZARITZAKOA
ANTROPIZATUA
BELARDIAK
FRUTA-ARBOLAK
BARATZEAK ETA
MINTEGIAK
BASO AUTOKTONOAK
BASO-LANDAKETAK
URBANIZATUA
BIZITOKIAK
INDUSTRIALA

PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN HEDAPENA
PLANAREN GUZTIZKO
EREMUA

PAISAIA-UNITATEA

PAISAIA-UNITATEKO OSAGAIAK

Oria ibaia
(Usurbil)

Oriako
erriberetako
nekazaritzapaisaia

Ibilgua

Baso
autoktonoak

Landaketak

Guztizko azalera:
490,69 Ha

Azal.: 186,06 Ha

Azal.: 27,5
Ha

Azal.: 12,22Ha

Azal.: 18,14 Ha

Nekazaritzakoa Antropizatua

Azal.: 1,42 Ha

Azal.: 0,6 Ha

PAISAIA-UNITATEA ETA BERE OSAGAIAK
Paisaia-unitatearen kokalekua PEParen eremuan
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Paisaiarako Ekintza Unitatea osatzen duten elementuak
(zenbaki eta geziek irudiari eta argazkia hartua izan den puntuari egiten die erreferentzia)

2
1
3c

4a
4b

3b

6c

3a
5a

6b

6a

5b

PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA
Tellalurtxikiko ingurunearen nekazaritza-eremuko ikuspegia

1

1

2

1
Irudietan Tellalur eremuko nekazaritza-paisaia ageri da Aginagako auzoan. Kalitatezko nekazaritza-paisaia da, antolatua, fruta-arbolen eta basolandaketen, baratzeen eta larreen txandakatzeekin. Nekazaritza- kultiboekin erlazionatutako berotegiak ere badaude, baldintza egokietan
daudenez, a priori unitatearentzako ez dakarte inpaktu handirik. Nekazaritzako aprobetxamenduen aniztasuna, Oriaren estuarioko eremuko
egoera, Sariako ibarreko berreskuratutako paduraren ondoa; topografia laua, zabaltasuna eta errepidetik dagoen irisgarritasuna nahiz Irisasi
mendiaren atzealde eszenikoa eta Oria ibaiarena espazioaren potentzialtasuna handitzen duten baloreak dira.Tonalitate eta ehundurak aldatu
egiten dira urtaroaren eta aldian aldiko laborantzaren arabera. Udatean fruta-arboletako nahiz atzealdean, Irisasiko unitateko berdeak dira nagusi;
negutean, aldiz, koloreak okreagoak dira, landu gabeko lur eta hostorik gabeko zuhaitzenak.
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Liputzabalgo meandroko nekazaritza-paisaia

2

2

Zelai eta belardien paisaiak dira, hostozabalen landaketa eta baratze eta laborantza eremuekin Irisasi mendiaren oinarrian. Mendia unitateko
atzealde naturala da. Aurretik deskribatutako eremuan bezala, estuarioan kokatzeak nahiz bere morfologia laua eta oso ikusgarriak (Oria ibaitik zein
inaiertzetik) kalitatezko nekazaritza paisaia eratzen dute, ganadu etxolekin; horrek paisaiaren balioa handitu egiten du. Irisasi mendiko atzealde
eszenikoa, Oriako meandro gisa duen eraketa, tonalitateen eta ehunduren aniztasuna urtaro bakoitzean, eta inpaktu gutxi egoteak paisaia
antropizatua baina kalitate altukoa osatzen dute. Ekintza Planak paisaia horien kontserbazioa indartzen du, hau da, nekazaritza tradizioa eta balore
naturalak batera dauden paisaian. Horregatik, ezinbestekoa da flora inbaditzailearen aurka egitea, paisaia-unitatean intrusiozko-elementua baita.
Sekaña-Elorrondo-Nazabal (Aginaga) nekazaritza-paisaia

3a

3b

PAISAIAKO UNITATEAK
ORIA IBAIAREN EKINTZA PLANA USURBILEN

-258-

3c
Aurreko irudietan nekazaritza-paisaia ezberdinak agertzen dira Aginagako auzoaren eremuan. Nekazaritza erabilerako paisaia zabalak dira eta oso
ugariak dira piparren laborantza monoespezifikoak. Laborantza hori hostozabalen baso-landaketaren batekin eta fruta-arbolekin tartekatzen da,
baita hedadura ez hain handiko berotegiekin ere. Paisaia-unitate honetako laborantza eta nekazaritza-lursailen mosaikoa da, zeinak paisaia anitza
eta kalitate falta ez duena eratzen duen; udalerriko jendeak oso modu positiboan baloratzen du. Itsasoaren eragina eremuraino iristen da eta beraz,
Oriaren erriberan gazitasun jakin bat jasan ahal duten espezieak topatu ditzakegu Beste eremuetan bezala, tonalitate eta ehundurak aldatu egiten
dira laborantzen urtaroaren arabera. Topografia laua eta ikuspen zabalak Oria ibaiaren eta Irisisi mendiaren atzealde eszenikoarekin batera, kalitate
handiko eta intrusio edo begi-inpaktu gutxiko paisaia eratzen dute.
Paisaje agrario del meandro de Irabia (Urdaiaga auzoa)

5a
4a

4a

4b
Goiko irudietan hainbat nekazaritza-paisaia ikus ditzakegu laborantza desberdinekin: fruta-arbolak nahiz baratzak, eta, belardiak fruta arbolekin
txandakaturik, ondoren belardiko espezieen laborantzarako eraldatu daitezkeenak. Paisaia bereziki nekazaritzakoa da eta espezie exotikoren bat
agertu daiteke. Nekazaritza erabileraekin loturiko inpaktu nabarmenik ez dagoen arren, bada txabola edo berotegiren bat edo beste abandonatua.
Eskaintzen duen lasaitasuna, topografia laua, Oria ibaiarekiko gertutasuna eta irisgarritasun errazagatik, jende asko bibiltzen den eremua da.

PAISAIAKO UNITATEAK
ORIA IBAIAREN EKINTZA PLANA USURBILEN

-259-

Santuenea eta Ugaldeako meandroko nekazaritza-paisaia

5a-2_d
5a-1

5a-2

5b
Kalitate txikiagoko nekazaritza-paisaiak izatea egiten dute begi-intrsioen PROFUSIoek, hala nola, berotegiek, gaizki antolatutako egiturek eta abar.
Santueneako begi-intrusio ugarik, hala nola, berotegiek, gaizki antolatutako egiturek eta abarrek kalitate txikiagoko nekazaritza-paisaiak eragiten
dituzte. Santueneako gertutasunak eta baratzeen lursail txikiek (5a-1) paisaia aldetik eskuhartzea beharrezkoa dutela ikusten da. Santuenea
iparralderantz (5a-2) kokatzen den nekazaritza-paisaia Señarrietako Oriaren ibai terrazak kalitate handiagoa du. Ikuspena txikia da Oriaren ibilgutik,
erriberako landarediagatik, batez ere hostozabalen landaketen platano arruntengatik. Euskotreneko trenbideak (5a-2d) paisaiaren ikuspuntutik
bat ez datorren eremua sortzea ahalbidetzen du.
5b irudian Atalluko meandroaren nekazaritza-paisaia ikus dezakegu Zorrotz zubitik (Santuenerantz) ikusgarri dagoena. Eremu honetan nekazaritzapaisaiak kalitate baxua du begi-intrusioen ugaritzeagatik, hala nola, berotegi eta animalientzako egiturengatik. Attalu industrialdearen atzealde
eszenikoak ere paisaiaren aldetik inpaktua sortzen du eta horrek nekazaritza-eremuari balioa kentzen dio.
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Zubietako nekazaritza-paisaia

6a
6a
Zubietako nekazaritza-eremua (Donostiako udalerria) baratze txikien eremua da (6a irudia), Lasarte
herriaren ondoan. Paisaia kalitate baxuko eremua da, paisaiarekin bat ez datozen elementuak eta
paisaia kaltetzen dutenak (hondakinak, txabolak, hondakin organikoak eta abar). Gainera, eraikin
kaltetu bat ere ageri da, okupazio irregular eta kalte nabarmenen zantzuekin, paisaia- kalitate baxuko
ingurunea adierazten du eta inpaktu nabarmenak (a1 eta a2 irudiak).

a-2

6b

6c
6b eta 6c irudiak belardi eta laborantza-paisaien (baratzekoak eta fruta-arbolenak) Zubietako eremuko (Usurbil) adierazle argiak dira. Kalitatezko
paisaiak dira, ondo antolatuak eta ia oztoporik gabeak. Ondo kontserbaturiko baserri eta etxebizitzen paisaiak dira eta udalerriaren identitate eta
nekazaritza-paisaia baliotsua osatzen dute.
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Bestalde, paisaiarekin bat ez datozen zenbait elementu topatzen ditugu udalerriaren eremu honetan; batez ere, nekazaritza laboreekin
erlazionatutakoak, tarteka nekazaritza-paisaiak kaltetu ditzaketenak: egoera txarrean dauden eraikuntzak eta berotegien hondakinak, hain zuzen
ere.
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PAISAIRAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA
Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalak
LITOLOGIKOAK:
Oria ibaiaren zati hau material alubial eta alubioi-kolubialengatik bereizten da. Termino horrek ondorengoak hartzen ditu barne: herriko ibai ibilgu
nagusiaren uholdeen lautadetako depositu alubialak , eta ibaiaren eta mazelen dinamika misto baten ondorioz eratu diren beste batzuk, batez ere,
depositu alubialak inguratzen dituztenak, baina muga zehatzik ez dutenak.
Haranen behealdeko betegarria osatzen duten deposituak jatorri ezberdinetako (iturri eremuaren arabera) legar borobilduak edukitzeagatik
bereizten dira, proportzio eta antolaketa ezberdinetan. Noizean behin purutasun handiko buztin pilaketa txikiak agertzen dira (gainezkatze aldiak).
Ibilguaren amaierara gerturatzen goazen heinean, tamaina finak ugariagoak direla ikus daiteke deposituaren goiko aldean. Lodierak oso aldakorrak
dira eta balioestea zaila da, pilatutako materialen sekzio bertikalen hutsuneagatik.
Alubioi lautadetako uraren dinamikak prezipitazio uren zati bat gutxienez mazeletan zehar mugitzea dakar higadura prozesuak indartuz
irristatzeengatik eta haranetan pilatzen da azal freatikoak aberastuz. Horrela, harenetako gehiegizko hezetasunak lurrak materia organikoan
aberatsak izatea eta batzuetan baldintza erreduzitzaileen menpe egotea mugatzen du.
Unitateko tipologia edafikoak ibai eremuetan berezkoak dira, ur eta materia organikoen presentzia handiarekin. Eragin antropiko handiko lurrak
dira, bilakaera gutxikoak, baina sakontasun eraginkor handikoak, ehundura bikaina dutenak, topografia ona, baina ongarriketa eta kareztaketa
sarriekin konpontzen diren emankortasun kimiko baxuko lurrak dira, errendimendu handia lortzea ahalbidetzen dietenak. Hidromorfiaren eragina
da emankortasunaren eragile mugatzaile nagusia eta posible da batzuetan hura itsas gatzen ekarpenari esker areagotzea.

MORFOLOGIKOAK:
Morfologikoki paisaia-unitateak batez beste 20 metroko altuera duen egitura uniformea du. Beraz, ez dago malda handirik; hain zuzen, % 3-tik
beherakoak dira.
Topografiak behatzailearen posizioaren arabera ikuspegi ezberdinak lortzeko aukera eskaintzen du, jarduerak ezkutatu edo nabarmentzeko aukera
ematen digu eta espazioko harremanetan ere eragina du.

FLORISTIKOAK:
Paisaia-unitate hau belardi eta baratzeengatik bereizten da nagusiki, barazki nahiz fruta-arbolenak nekazaritza-paisaiekin tartekatzen direnak.
Ondorengo osagai hauek bereizten dira:
Belardiak: Unitate honek belardi segagarriak eta larratu daitezkeen komunitateak hartzen ditu barne, maila freatiko altukoak (urtearen zati batean
gutxienez) egungo alubioi-lautaden lurretan. Alubioi-terraza zaharren gaineko lurretan ez dago drainatze arazorik.
Naturalak nahiz baratzeetatik sortuak izan daitezke, belardiko landareetatik eratorriak. Normalean, jatorri naturaleko belardiak belardi
erdinaturalek ordezkatzen dituzte eta azken hauetan gizakiaren esku-hartzeak landare belarkaren oreka ahalbidetzen du, aldi frutatsura eta
zuhaitzetakora igarotzen utzi gabe. Askotan belardi hauek laborantzako eremuekin nahasten dira, oso eremu txikiak eta zatikatuak okupatuz, dela
lurren banaketagatik kasu batzuetan, dela aprobetxamendu txarragatik edo atsedenaldiko errotazio aldiari dagokiolako. Unitate honetan hainbat
azpiunitate sailkatzen dira beren aprobetxamendu eta hidromorfiaren arabera:
- Belardi hidromorfoak: Ia urte guztian maila freatikoa gainazalean edo gainazaletik oso gertu duten eremuetan egon ohi dira. Espezie
higrofiloek duten digerigarritasun baxutik sortzen da behi-haziendarentzako arazoa: Plantago sp, junkazeoak, Equisetum, Cyperus
eragrostis, Filipendula ulmaria, Ajuga reptans eta abar bezalako lurretan finkatzean; izan ere, oso elikagai gutxi izateaz gain, beherakoa
eragiten die.
- Sagarrondoekin txandakatutako belardiak: Nahiko ohikoak dira eremu honetan, baina oso hedapen txikia dute. Badirudi baldintza
edafikoek ez dutela laborantza baldintzatzen alubioi-eremuan, baina sagarrondoa kaltetzen duten izurrien eraginez, etengabeko
tratamendua ezinbestekoa da.
- Belar txarreko belardiak: Azpiunitate honek oso hedapen mugatua du eta beraz halakoa da lurraren erabilera gradua eremuan. Normalean
abandonatutako belardi txikiekin erlazionatzen dira eta sastraketarantz egiten dute jarraipena Ulex europeus, Erica sp eta abar bezalako
espezieekin. Hainbat isla ere barne hartu dira sastraken landaredia dutenak eta gizakiak horiek baliatzen ez dituena.
BARATZEAK
Nagusiki baratzeen laborantza eremua Aginaga, Atallu eta Zubietako meandroetan biltzen da. Lurraldearen gainerakoan mosaikoa osatuz
belardiekin tartekaturik topatzen ditugu.
Nagusitzen diren espezieen artean ondorengoak aipatu behar dira: artoa, letxuga, pipermina, azenarioa, erremolatxa, baratxuriak, tomatea,
perrexila, arbia, tipulak, piperrak, aza, babarrunak, porruak, patatak, babak, alpapa, zerba eta abar. Berotegiak baldin badaude ere, orain artekoak
oso urriak dira.

FAUNISTIKOAK:
Paisaia-unitate honekin erlazionatutako fauna, bereziki, ibaiko ingurunearekin loturik dago.
Hegaztiei dagokienez, ibai eta estuario inguruneekin zuzenean erlazionatutako espezieek eta hirikoek bat egiten dute. Horrela, ohikoak dira
buztanikara zuria (Motacilla alba), zozoa (Turdus merula) edo txolarrea (Passer domesticus) jolastokietan, pasealekuetan eta ibaiertzetan eta kaio
hankahorien taldeak (Larus michahellis) eta antxeta mokogorriak (Larus ridibundus), basahateak (Anas platyrhynchos), koartza hauskara (Ardea
cinérea), koartzatxo txikia (Egretta garzetta) eta ahate hegalaburrak, ibilguko askatze kontrolatu gabeetatik eratorriak.
Estuarioa narrastientzat ingurune mesedegarria ez izan arren, Eskulapioren sugea, Zamenis longissimus (Habitat zuzentarauko IV. eranskina)
nabarmendu behar dugu. Gainera, Schreiber muskerraren (Lacerta schreiberi) lehentasunezko banaketarako eremua da (Habitat zuzentarauko II.
eta IV. eranskinak). Bestalde, ferra-saguzar mediterranearraren (Rhinolophus euryale) bizi-eremua da eta esparruaren inguruan babeslekua du.
Bisoi europarraren (Mustela lutreola) lehentasunezko banaketarako eremua ere bada.

Oriaren ibilgua eta bere landarediak habitataren kalitatea handitzen du aniztasun eta fauna aberastasunagatik; landazabaleko eta sastraka
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eremuan berezkoak diren espezieak topa ditzakegu. Eremu hauek aniztasun trofikoa eskaintzen diote, baita zuhaitzetan barrunbe natural eta
adarrak ere bizidunen erreprodukzio eta babesleku gisa. Bizidunen artean hegaztiak gailentzen dira: okil txikia (Dendrocopos minor); Schreibers
saguzarrak, kaskabeltz handia (Parus major), amilotx urdina (Parus caeruleus), gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla), garrapoa (Sitta
europaea); txantxiku arrunta (Alytes obstetricans) eta apo arrunta (Bufo bufo) bezalako anfibioak eta Milet satitsua (Sorex coronatus) eta lursagu
gorria (Clethrionomys glareolus) bezalako mikrougaztunak.
Gizakiak esku hartutako ingurunearekiko gertutasunak landazabaleko espezieak egotea ahalbidetzen du; izaera ubikistagokoak eta gizakiarekin
harremanetan egoteko egokitzen direnak, horma-sugandila (Podarcis muralis), sorbeltz arrunta (Apus apus), buztanikara zuria (Motacilla alba),
etxe-txolarrea (Passer domesticus), arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris), etxe-sagua (Mus musculus) edo arratoi arrunta (Rattus norvegicus)
esaterako.

Laburpen paisajistikoa
Paisaia-unitatea laborantzaren nagusitasunagatik bereizten da, kalitatezko baratza nahiz fruta-arbolek Oriaren ibai-terraza zabalak okupatzen
dituzte Usurbildik igarotzean. Laborantza hauek larre eremu eta espezie belarkareko laborantzaz nahiz hostozabal baso-landaketen formazio
txikiekin batera egon ohi dira. Tradizionalki, ibaietako ibarretako lur emankorrekin erlazionatutako erabileretarako eraldatu den paisaia da. Paisaia
antropikoa da, kasu honetan paisaiari dagokionez kalitate handia duena.
Unitate honek ez du intrusio, ezta paisaia oztopo nabarmenik eragiten orokorrean. Kalitate txikiagoko nekazaritza-paisaia bezala Santueneko
eremua, Zubietako eremua (Donostiako zatia) eta Atalluko meandroko nekazaritzako eremua ditugu. Eremu hauetan hiri eta industria-presioak,
lursail txikiek eta berotegi eta bestelako egiturek paisaia nahiko kaotikoa eratzen dute. Zubietako eremuak (Lasarteko zatia) ere jatorri bereko
paisaia arazoak ditu.
Nekazaritza-paisaiak asko baloratzen dituzte Usurbilgo herritarrek; garapeneko azken hamarkadetan nekazaritza jarduerak utzi eta industria
erabilerak hartzen hasi den udalerria da Usurbil.

Unitatearen garrantzia
Lurren osagaiak nahiz baldintza klimatikoek eta lurrarekin erlazionatutako erabilerek Oria ibaiaren paisaia mugatzen dute neurri handi batean.
Alubioi-lautadaren ahalmen agrologiko handiak nekazaritza-paisaia osatu dute lur emankorrenetan eta gainera, paisaia balio handia dute.
Nekazaritza-lur hauek duela hamarkadetatik existitzen dira eta Oria ibaiko paisaia-balioetako bat dira, azken urteotan nabarmen murriztu den
nekazaritza tradizionala bermatzeaz gain.
Azpimarratu beharrekoa da oso garrantzitsua dela lurra babestu eta zaintzea, lurraldea antolatzeko planetan gutxietsi ohi den natur baliabide bat
delako, berriztagarria ez izateagatik. Hain zuzen ere, Gipuzkoako inguru gutxi jo daitezke aberastasun agronomiko handikotzat, eta daudenak oso
txikiak izan ohi dira, kostaldetik hurbil daude, eta arriskuan egoten dira, topografia bereziagatik lur gutxi dagoelako hiri, bizitza eta industria
erabileretarako. Horregatik, lautada alubial honetako emankortasun handieneko lurrak babestu beharrekoak dira, honda daitezen eragozteko.
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN DINAMIKA EBOLUTIBOA
Aireko argazkia, 1954

Aireko argazkia 1983

Ortoargazkia 2001
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Ortoargazkia 2015. Egungo egoera

Lurren ezaugarriak, baldintza klimatikoak eta lurraldearekin erlazionatutako erabilerek Oria ibaiaren paisaia baldintzatzen dute neurri handi batean. Alubioi
lautadaren ahalmen agrologiko handiek nekazaritza-paisaia eratu dute lur emankorrenetan eta paisaia balio handia dute paisaiaren ikuspuntutik. Nekazaritzako
lur hauek aspalditik existitzen dira eta Oria ibaiko paisaia balioetako bat osatzen dute Usurbiltik igarotzean eta nekazaritza tradizionala mantenduko dela
bermatzen dute, azken urteotan oso murriztua izan dena.
Oriako terrazetako nezakaritza-azalera nabarmen murriztu da hiriguneen hedapena eta industriagune handien okupazioaren eraginez.

PAISAIAREN EKINTZA UNITATEKO IKUSGARRITASUNA
Oria ibaitik

Kolore arrosez kartografiatu dira Oria ibaitik ikusi daitezkeen eremuak, paisaiarako ekintza planaren eremutik pasatzerakoan.
Oria ibaiko ikuspena. Erriberako landarediak Oria ibaitik unitate honen ikuspena murrizten du.
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Bidegorri saretik (LPSak proposatutakoa)

Kolore arrosez kartografiatu dira bidegorriaren saretik ikusten diren eremuak, Ekintza Planaren esparruan proiektatutakoa.
Egiaztatu daitekeenez, proposaturiko bidegorria eta jada badagoena Oriaren ibilguaren ondotik igarotzen denez, eremuan proiektatutako
bidegorrien saretik ikus daiteke paisaia-unitatearen zati handi bat.

EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO OROKORRA
ESANGURA MAILA
Herrikoa

Eskualdekoa

INTERES MOTA
Paisajistikoa

Nazionala/Internazionala

Naturalistikoa/kulturala

IRISGARRITASUNA
Oso irisgarria

Irisgarria

Altua

Ertaina

Irisgarritasun
mugatua

Baxua

Sozioekonomikoa

EGOERA
Ona

Helezina

HAUSKORTASUNA
Oso
altua

Aisia/Gozamena

Erdizkakoa

Txarra

ESKU-HARTZE/SEINALIZAZIORAKO INTERESA
Oso
baxua

Altua

Ertaina

Baxua
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EKINTZA UNITATEAN DAUDEN ONDAREZKO BALIABIDEAK
BALIABIDEEN IZAERA
Nekazaritza balio handia duten lurrak. Nekazaritza-eremu estrategikoa.
Eragin antropiko handiko lurrak dira, eboluzio gutxikoak, baina sakontasun eraginkor
handikoak, eta testura bikaina dute, topografia ona, baina emankortasun kimiko
gutxikoa. Hala ere, hori ongarriztatze eta kareztatze ugarirekin konpontzen da, eta hala,
errendimendu handiak eskaintzen ditu.
Gipuzkoako inguru gutxi jo daitezke aberastasun agronomiko handikotzat, eta daudenak
oso txikiak izan ohi dira, kostaldetik hurbil daude, eta arriskuan egoten dira, topografia
bereziagatik lur gutxi dagoelako hiri, bizitza eta industria erabileretarako. Horregatik,
lautada alubial honetako emankortasun handieneko lurrak babestu beharrekoak dira,
honda daitezen eragozteko.
Sutegiak: Sutegizar, Amiribiea
Burdinolak: Berreiartzabarrena, Zuasti
Karobiak: Lartzandieta, Kaparotz,
Teileriak: Tellegindegi, Zubieta
Baserriak: Galardiazpikoa, Lizarraga, Ilunbe, Sariaundi, Intxaurreta, Urruzmendi,
Lertxundi, Etxebeste, Arpindegi, Gomeztegi, Eizaazpi, Kaparotz, Berreiartzabitarte,
Etxeberriaga, Barrenetxebekoa, Etxetxo, Gomentzaneaundi, Sañarriena.
Zentral hidroelektrikoa: Torreko errota, Errotaberri, Orbeldi, Asteasuain.
Errotak: Torrea jauregia, Irurubieta baserria, Asteasuain, Errotaberri.
Ontziolak: Urdaiaga, Arruarte eta Zakoeta
Portu eta ontziralekuak: en diferentes puntos a lo largo de la unidad. Intxaurreta, Mapil,
Ezpaldi, Lastaola, Txokoalde.
Kablek (ibaia zeharkatzeko): Intxaurreta, Sañarriene, Letabide, Biribilondo, Zubietatik
Iturrarteko islaraino.
Ibiak: Fermindegi, Atxega, Irurubieta, Iturrarte.
Zubiak: Ezpaldi, Altzonaz, Galardi, Sañarriene, Zorrotze, Artzabaletako tren zubia,.
Zanpiurak: Legarritzaga, Aliri.

INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK
ONDAREZKOAK

IZAERA
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

INGURUNE INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

Unitatearen zatirik handiena bizilagunek askotan erabiltzen dituzten bideez josita dago;
oinezkoek nahiz zikloturistek.

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

EKINTZA UNITATEAREN PAISAIA-KALITATEARI BURUZKO BALORAZIO OBJEKTIBOA
KONTSERBAZIORAKO INTERESA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua

ADIERAZKORTASUNA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

BEREZITASUNA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

ESZENAREN KALITATEA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertain

Baxu

Oso
baxu

EKINTZA UNITATEAREN PAISAIAREN GIZARTE-BALORAZIOA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAK
UNITATEAREN
KODEA

Oriako hiri-paisaiak

UNITATEAREN IZENA

UP-05

LURRALDE ENKOADRAKETA
EREMU FUNTZIONALA:
Donostialdea

UDALERRIA:
Usurbil

PEP-AREN EREMUA:
Oria ibaia

UNITATEAREN ETA BERE PAISAIEN
IZENDAPENA
KODEA

UNITATEA

OSAGAIAK

IRISASI
MENDIKO
BASO-PAISAIA

BASO AUTOKTONOAK

ORIAKO
ESTUARIOKO
PAISAIA

ORIAKO IBAIPAISAIA

ORIAKO
ERRIBERAKO
NEKAZARITZAPAISAIA

UP-05

HIRI-PAISAIAK

LANDAKETAK
ORIAREN PADURAK
ORIAREN IBILGUA
NEKAZARITZA-PAISAIA
ORIAREN IBILGUA
GALERIA-BASO
AUTOKTONOAK
BASO-LANDAKETAK
NEKAZARITZAKOA
ANTROPIZATUA
BELARDIAK
FRUTA-ARBOLAK
BARATZEAK ETA
MINTEGIAK
BASO AUTOKTONOAK
BASO-LANDAKETAK
URBANIZATUA
BIZITOKIAK
INDUSTRIALA

PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN HEDAPENA
PLANAREN GUZTIZKO
EREMUA

PAISAIA-UNTATEA

PAISAIA-UNITATEKO OSAGAIAK

Oria ibaia
(Usurbil)

Oriako hiri-paisaia

Hiriguneak

Industrialdeak

Guztizko azalera:
490,69 Ha

Azalera: 85,61 Ha

Azalera: 37,24 Ha

Azalera: 48,37 Ha

PAISAIA-UNITATEA ETA BERE OSAGAIAK
Paisaia-unitatearen kokalekua PEParen eremuan

PAISAIAKO UNITATEAK
ORIA IBAIAREN EKINTZA PLANA USURBILEN

-269-

Paisaiarako Ekintza Unitatea osatzen duten elementuak
(zenbaki eta geziek irudiari eta argazkia hartua izan den puntuari egiten die erreferentzia)

1b
1

1a
7

3a
8

3b
3c

2 (a, b c, d)

5

6

3e-f
4

PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO DESKRIPTIBOA
Aginagako auzoa

1

1b

1a

Goiko irudietan Aginagako hiriguneko paisaia agertzen da. Auzo nekazaria da eta txebizitza gehienak 1960. urtea baino lehenago eraiki ziren.
Etxebizitza gehienek 50 urte baino gehiago dituzte eta birgaitu gabe daude. Eremu honetan eremu ireki eta berdeak oso urriak dira. Historikoki,
Aginagako auzoak harreman estua izan zuen Oria ibaiarekin, anguletarako tradizioa eta nakazaritza-erabileragatik. Paisaiari dagokionez,
ezinbestekoa da errestaurazio neurriak hartzea kalteturik dauden eraikinak birgaitzeko eta Oria ibairako irisgarritasuna hobetzeko.
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Txokoaldeko hiri-paisaia

2

2a

2b

2

2c

2d

Txokoaldeko hiri-paisaiaren aspektu ezberdinak ikus ditzakegu irudietan. Etxebizitza batzuen egoera kaltetutik eratorritako paisaia-arazo nabariak
dituen auzoa da. Bestalde, Oria ibaiaren erriberan kokatuta egoteak ur-goraldietan uholdeak eragiten jasateko arriskua dakar. Erdigunea
zeharkatzen duen Euskotreneko trenbidea ere paisaiaren ikuspegirako oztopo da (2a irudia). 2b irudian hirigunearen panoramika ikus dezakegu eta
eraikuntzako tipologiak, trenbidea eta paisaia ikusgarritasunean arazoak eragiten dituzten linea ezberdinak behatu ditzakegu. 2c irudian oinezkoen
pasealekua ikus dezakegu trenbidearen ondoan. Oria ibaian zehar trenbideari paraleloki doan bidean oinezko eta zikloturista asko ibili ohi dira eta
Txokoaldeko zati honetan, oso paisaia kaltetua du.
.
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Zumartegi eta Osiñaldeko industria-paisaia

3a

3b

3c

3e

3d

3f

Irudietan Osiñalde eta Zumartegi industrialdeetako industria-paisaiaren aspektu ezberdinak agertzen dira. Oriaren ibilgutik industrialdera bitartean
dagoen paisaia asko aldatzen da urtaroaren eta erriberako landarediaren hostajearen arabera. Paisaiako lehen oztopo gisa nabarmendu
beharrekoa da (nahiz eta Oriako ibai-paisaiari dagokion unitatean jaso zen) Oriaren erriberetako paisaia-interes txikiko flora aloktonoaren
presentzia, zeinak eremu horietan berezkoak diren haltzadiak alboratzen dituen.
3a irudian Osiñalde poligonoa ikus dezakegu Oriaren beste ibaiertzetik. Fundizio enpresaren profila eta bere emesioak oso ondo ikusten dira Oria
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ibaitik, batez ere neguan, platano arrunten erriberetako landaredia urriagatik. Poligono industrialaren erriberarekiko gertutasunak eta jarduera
industrialetik sortutako inpaktuek (emisioak, isurketak, hondakinak eta abar) oso paisaia kaltetua eta kalitate baxukoa eratzen dute. Horrek modu
negatiboan eragiten du populazioaren pertzepzioan eta ingurune naturala erabili eta gozatzeko. 3b irudian paisaia industrialaren panoramika
zabalagoa azaltzen da Oriaren erriberatik. Erriberako landarediaren degradazioa eta eremuko antropizazio nabarmena ikus daiteke. Oriaren zati
honetan poligonoko jariakinak antzeman dira. 3e irudian Zingirategi poligonoaren inguruko paisaia agertzen da. Eremu honetan Euskotreneko
trenbideak Oriaren arroa zeharkatzen du, Zumartegi eta Zingirategi poligonoen artean, hain zuzen. Azpiegitura honek paisaiaren pertzepzioa
okertzen du, begi-intrusioak sorrarazi, bai eta eremu kaltetuak ere. Zingirategi industrialdeako paisaia oso inpaktantea da Oriaren eremuan,
ikuspen zabalagatik eta kontserbazio egoeragatik. Hostozabalen landarediak (baita platano arrunten landaketenak ere) Oriatik eta aurkako
ibaiertzetik (Santuenea) poligonoaren ikuspena murrizten du. Landarediaren hostajea erortzen denean ikuspena handitu egiten da.
Oria ibaiko paisaiari dagokionez, poligono hauetako industria-paisaiek arazo larria suposatzen dutenez, inpaktuak murrizteko neurriak hartzea
beharrezko egiten dute.

Zumartegi poligonoan dauden elementu degradatuak (egoera txarrean dauden eraikuntzak, pintadak, Oria ibaiaren alboko hirigintza egoera
txarrean…)

Euskotren trenbidearen ondoan, Oria ibaiaren eskuinaldean kokatzen den Ingemar
enpresaren perspektiba ezberdinak. Azalera handi eta ikusgarritasunak begi-intrusio izugarria
dakarte.
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Euskotreneko trenbiderako oinezkoen pasealekuko eremua eta
Usurbilgo hirigunea eta ibaiaren arteko ingurunea nahiko arazotsua da
paisaiaren ikuspuntutik; gainera, Usurbilgo populazioaren Oria
ibairako irisgarritasuna oztopatzen du. Kalitate baxuko paisaia eratzen
dute eta Usurbil eta Oriaren arteko komunikazioa oztopatzen dute
ondorengo elementuek: trenbide azpiegiturak berak, Usurbilgo
erdialdera joateko gaineko pasabideak, Ingemarko eraikin industriala
eta trenbideko pasabideak.

Santueneako hiri-paisaia

4a

4b

Santuenea auzoa Oria ibaiaren ezkerraldeko ibaiertzaren eta San Esteban mendiaren artean kokatzen da. 1950 eta 1960 artean eraiki zenez,
eraikuntzako tipologiak zaharrak dira eta kaltetutako eremuak dituzte. Bestalde, auzoaren sarrerako nekazaritza-eremua oso kalitate baxukoa da.
Auzoa Oriako uholde-lautadan bertan kokatzen denez, uholdeak jasateko arrisku handia du.
Parkea eta kirol eremua Txokoalderantz doan errepidean kokaturik daudenak, ez dira oso eremu erakargarriak paisaiari dagokionez; kokapen altua,
landareadia eta lorategi urri direla-eta.
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Ugaldeako industria-paisaia

5

Ugaldea poligonoa, Ekintza Planaren eremuan dagoen zaharrenetarikoa eta egoera txarrenean dagoena da. Poligonoa Oria ibaiaren eskuinaldean
kokatzen da, N-634 errepidearen era Euskotren trenbidearen artean, Kalezar auzoaren altueran. Egoera kaltetua du, eraikinei nahiz hirigintza eta
poligonoko edergarriei dagokienez. Irudietan ikus ditzakegun eraikin abandonatuek oso itxura kaltetuko paisaia irudikatzen dute. Gainera,
atzealdean trenbideak suposatzen duen arazoa gehitu behar diogu; barrera gisa konfiguratzen da Kalezar auzoaren eta Oria ibaiaren artean.
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Usurbil eta Lasarte arteko hiri- eta industria-paisaia

6

Zeharo antropizatutako paisaia da eta oztopo handiekin. Pasealekuak (oinezkoenak nahiz ibilgailuentzat) eremu honetatik igarotzean ondorengo
paisaia-arazo hauek dituzte:






Elementu txokanteak dituzten eremu kaltetuak.
Lurraldean bat ez datozen elementuek sortutako begi-intrusioak.
Balore naturalen degradazioa eta espezie oportunista nahiz inbaditzaileak, eremu ahulenen erabilera desegokiagatiko presioaren eraginez.
Ingurunearen edo Oriako erriberen paisaia integrazio desegokia.
Abandonatutako orubeak, paisaia balio urria eta baliorik gabeak.
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Txikierdiko hiri-paisaia

7

7a

7b

Txikierdiko hiri paisaia Asteasuain poligonoko hurbiltasunagatik baldintzaturik dago, baita inguratzen dituen azpiegiturengatik ere. Hirigintzako
azken eraikuntza ondo antolatuta dago eta paisaia balioa handitzen duten lorategi-eremuak ditu. Unitatearen barruan parke publiko bat dago
basoko espezieen bidez paisaia interesa handitzen du eta izaera antropikoa izan arren kalitatezko paisaia eratzen du.
Eremurik zaharrenean trenbidearen azpiegiturarekin batera dauden eraikuntzak eta trenbidea eusten duten hormak topatzen ditugu. Eremu
honetatik ibiltzen dira tokiko bizilagunak Zubietarantz joateko. Oinezkoentzako pasabiderik ez egoteak eta Zubietara sartzeko bidean ibilgailu asko
igarotzeak oinezkoen arriskua areagotzen dute.
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Zubietako hiri-paisaia

8a

8b

8c

8d

Zubietako hiri-eremua auzo txiki bat da, plazaren eta Santiago elizaren inguruan kokatzen dena. Ingurune honetan kalitate handiko etxeak (8b, 8d)
eta beren nekazaritza- jarduera mantentzen duten baserri tradizionalak daude (8c). Hiri-paisaia kalitatezkoa dela esan daiteke, ondo antolatua eta
Usurbilgo populazioak ondo baloratzen du.

Zenbait arazo topatzen ditugu, hala nola, kaltetutako edo egoera txarrean dauden eraikuntzak, ibilgailuen zirkulazio oso handia (bizilekuen izaera
bananduagatik) eraikuntza zaharrak, baso erabilerarekin loturikoak (zerrategia), elementu diskordatzaileak dituzten baratza txikiak eta Oriaren
inguruetako landaredia inbaditzailea (fallopia japonica). Inpaktuen magnitudea hain altua ez izan arren, tokiko paisaiaren pertzepzioan kalteak
eragiten dituzte.
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PAISAIRAKO EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO ANALITIKOA
Paisaia baldintzatzen duten faktore naturalak
LITOLOGIKOAK:
Oria ibaiaren zati hau material alubial eta alubioi-kolubialengatik bereizten da. Termino horrek ondorengoak hartzen ditu barne: herriko ibai ibilgu
nagusiaren uholdeen lautadetako depositu alubialak , eta ibaiaren eta mazelen dinamika misto baten ondorioz eratu diren beste batzuk, batez ere,
depositu alubialak inguratzen dituztenak, baina muga zehatzik ez dutenak.
Haranen behealdeko betegarria osatzen duten deposituak jatorri ezberdinetako (iturri eremuaren arabera) legar borobilduak edukitzeagatik
bereizten dira, proportzio eta antolaketa ezberdinetan. Noizean behin purutasun handiko buztin pilaketa txikiak agertzen dira (gainezkatze aldiak).
Ibilguaren amaierara gerturatzen goazen heinean, tamaina finak ugariagoak direla ikus daiteke deposituaren goiko aldean. Lodierak oso aldakorrak
dira eta balioestea zaila da, pilatutako materialen sekzio bertikalen hutsuneagatik.
Esparruko eremurik altuenetan, ibaiaren uholde-lautadatik kanpo, goi kretazeoko Flysch detritiko karedunean berezkoak diren material kretazikoak
agertzen dira, kolore griseko kareharri eta tuparriez osaturikoak, ingurune itsastarreko sedimentuei dagozkienak.

MORFOLOGIKOAK:
Morfologikoki paisaia-unitateak batez beste 20 metroko altuera duen egitura uniformea du. Beraz, ez dago malda handirik; hain zuzen, % 3-tik
beherakoak dira.
Topografiak behatzailearen posizioaren arabera ikuspegi ezberdinak lortzeko aukera eskaintzen du, jarduerak ezkutatu edo nabarmentzeko aukera
ematen digu eta espazioko harremanetan ere eragina du.

FLORISTIKOAK:
Nagusiki unitate antropikoa izanik, paisaiaren ikuspegitik ez du intereseko flora-formaziorik. Espezie aloktonoak topatu dira; hala nola, platano
arruntak, poligono industrialen alboetan nahiz Oriaren erriberan, antropizatutako eremuetan. Orube abandonatuak eta kaltetutako hiri- eta
industria-eremuek espezie oportunista eta, batzuetan, inbaditzaileak izan ohi dituzte.

FAUNÍSTICOS:
Unitateko izaera bereziki antropikoak intereseko fauna-espezieak barne hartu ditzaketen habitaten falta baldintzatzen du.
Oso gizatiartutako unitatea da eta horrek gizakiaren presentziara moldatzen diren espezieak egotea ahalbidetzen du, hala nola: horma-sugandila
(Podarcis muralis), sorbeltz arrunta (Apus apus), buztanikara zuria (Motacilla alba), etxe-txolarrea (Passer domesticus), arabazozo pikarta (Sturnus
vulgaris), etxe-sagua (Mus musculus) edo arratoi arrunta (Rattus norvegicus), besteak beste.

Laburpen paisajistikoa
Paisaia-unitate honetan bereziki hiritarra den osagaiari dagokionez, bat ez datozen eraikuntzako elementuak badirela aipatu behar da eta
paisaiaren kalitatean modu negatiboan eragiten dute. Iragan mendeko 60ko hamarkada inflexio-puntua izan zen hirigunearen zabaltzeari
dagokionez eta industriaren gorakadaren ondorioz, langile-auzoen hazkunde azkarra gertatu zen. Eraikinen adinak Usurbilgo hazkunde-ereduaren
aztarna osatzen du. Bizileku horietako askok gaur egun arrisku nahiz uholde arazoak dituzte. Bestalde, eraikuntza batzuk egoera txarrean daudela
nabaritzen da eta hiri antolaketa behar dute, Txokoalde eta Santuenean esaterako.
Oriaren arroa zenbait poligono industrialek zipriztintzen dute eta kasu askotan ibai-paisaiaren kalitatean presio negatiboa eragiten dute, egoera
kaltetua nahiz industrien Oria ibairako isurketen ondorioz.
Lurzoru industrialaren zati handi bat zaharkituta dago, degradaturik, fabrika hutsekin eta abandonatuak (batez ere, Ugaldean, Zumartegin,
Asteasuain eta abarren) eta ingurunea berritzeko beharra dago, interes ekonomiko nahiz Oriaren arroaren eraginagatik.
Poligono industrialaren zatirik handienean oinezkoen pasealekuak daude, ibaiaren ondotik ibiltzeko komunikazio bideak hain zuzen. Pasealekuak,
oinezkoentzakoak batzuetan eta ibilgailuenak beste askotan, paisaia-arazoak sortu ohi dituzte eremu industrial kaltetuetatik igarotzean.
Elementu inpaktanteak dituzten eremu kaltetuak:
 Lurraldean bat ez datozen elementuek sortutako begi-intrusioak.
 Balore naturalen degradazioa eta espezie oportunista nahiz inbaditzaileak, eremu ahulenen erabilera desegokiagatiko presioaren eraginez.
 Ingurunearen edo Oriako erriberen paisaia integrazio desegokia.
 Abandonatutako orubeak, paisaia balio urria eta baliorik gabeak.
Azpiegiturei dagokionez, Usurbil AP-8 eta AP-1 errepideek zeharkatzen dute, baita GI-20 errepideak ere, honako hau hirigunetik urrun. GI-3831
errepideak N-634 errepidean Lasarterekin konektatzen du Txikierdiko auzoan. Azkenik, N-634 errepideak Usurbil Donostia eta Orio batzen ditu,
udalerriko hiri-lurzoruaren alde batetik bestera zeharkatuz. Usurbilgo auzoen eta industrialdeen arteko lotura N-634 errepidearen bidez egiten da.
Udalerriko topografiaren ondorioz, Oriako erribera guztian zehar hainbat azpiegitura igarotzen dira: N-634 errepidea eta Euskotren trenbidea.
Bestalde, eremu jakin batzuetan, Ugaldea poligonoan esaterako, komunikazio bideak oztopo fisikoa dira. Bideen azpiegiturak esparruko puntu
batzuetan oso inpaktanteak diren arren, N-634 errepidea Oriaren behaketarako puntua ere bada eta bide hori nahiz Euskotreneko trenbidea ez
ditu inpaktutzat hartzen Usurbilgo populazioak eta begi-intrusio hau Oriaren paisaiako zati gisa ezartzen dute.
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Unitatearen garrantzia
UNITATEAREN OSAGARRI INDUSTRIALA
Usurbilgo industrializazio tradizionalaren bereizgarriak burdinolak eta ainguren eta zeramiken fabrikak izan ziren; horretarako, udalerriko
basoetako egurraren oparotasunaz baliatu ziren. Industrializazio modernoa 1934an sortu zen, Michelin pneumatikoen fabrika eraikitzearekin:
Usurbil eta Hernani udalerrien artean kokatu zen, bere garaian Hernaniko auzoa zen Lasartetik oso hurbil. Beranduago, 1960ko hamarkadatik
aurrera, industrializazio prozesu nabarmena hasi zen. Gaur egun, industriak garrantzi handiko sektore izaten jarraitzen du.
727.188 m2-ko azalera du gaur egun Usurbilek, jarduera ekonomikoetarako lurzoru tinkoa du. Azalera horren zatirik handiena okupaturik dago,
baina 10.000 m2-ko lursail hutsik dago, baita fabrika batzuek egin ditzaketen zabaltzeak ere, oraindik burutu gabekoak. Gainera, hutsik dagoen
50.000 m2-ko azalera aipatu behar da, Zapategi industrialdean azken urteetan egin diren eraispenetatik sortutakoa. Zehaztutako 727.188 m2-etatik
156.049 m2 hirugarren sektorerako dira eta gainerakoa industria erabileretarako da, 571.139 m2.
Azalera horrez gain, Aginagako auzoan 73.174 m2-ko azalera dago, bizitokiak eta jarduera ekonomikoa konbinatzen dituena.
Industria erabilerako lurrak Usurbilgo bi guneetan daude: erdigunearen hegoaldeko eremuan (Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu
eta Ugaldea poligono industrialak) eta Txikierdiko auzoan, Lasarterekin mugan (Asteasuain, Elor-azpi eta Zapategi poligono industrialak).
Lur industrialaren zati handi bat zaharkiturik, kaltetuta eta abandonatutako fabrika hutsekin dagoela aipatu behar da (Ugaldean, Zumartegin,
Asteasuain, etab.). Ugaldeako poligono industrialean, gutxienez % 27 hutsik dago (eraikitako 36.500 m2-tatik ia 10.000 m2) eta Zugartegikoan
eraikuntzen % 10 inguru hutsik daude (63.000 m2 ingurutik 6.000 m2). Horregatik, ingurune hauek birmoldatzea ezinbestekoa da (birgaiketa,
berritzea, hobetzea eta erabilera ezberdinak sartzea) eta hiri-bilbean hobeto integratzea, bizitegi-arearekiko hurbiltasuna profitatuz.
UNITATEAREN HIRI OSAGAIA
Usurbilgo hirigintza mendeetan zehar lurraldean izandako finkatzeen ondorioa da. 60ko hamarkada inflexio-puntua izan zen Usurbilgo
hirigunearen hedapenean eta industriaren gorakadaren ondorioz, langile-auzoen hazkunde azkarra gertatu zen. Horrela, Usurbilgo populazioa
3.122 biztanle izatetik 5.519 biztanle izatera pasatu zen hamar urtean.
Hiri hazkundea nahiz industria garapena Oriako erriberetan zehar garatu dira eta ibaiko ekosistemako egitura natural eta paisaiarentzako presio
izugarria izanik.
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAREN DINAMIKA EBOLUTIBOA
Aireko argazkia 1954

Aireko argazkia 1983

Ortoargazkia 2001
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Ortoargazkia 2015. Egungo egoera

Usurbilgo industria eta hiriak garatzeko bertako orografiako lursail lauak baliatu dira, nahiz eta, oro har, orografia malkartsua izan. Usurbilgo udalerriko hirigintza
urteetan zehar lurraldean izandako asentamenduen ondorioa da. 60ko hamarkada inflexio-puntua izan zen Usurbilgo hirugunea zabaltzeari dagokionez. Garai
hartan, langile-auzoak azkar hazi ziren industriaren gorakadaren ondorioz. Horrela, Usurbilgo populazioa 3.122 biztanle izatetik 5.519 biztanle izatera pasatu zen
hamar urteko tartean.
Hiriaren hazkundea nahiz industriaren garapena Oria ibaian zehar garatu dira eta hori presio izugarria izan zen natura eta ibai-ekosistemako paisaiaegiturarentzako.
Horren adierazgarri dira gehitu diren argazkiak. Irudietan Ekintza Planaren eremuko hiri eta industria garapena, eta zehazkiago, hiri eta industria unitateak,
aztertu ditzakegu.

PAISAIAREN EKINTZA UNITATEKO IKUSGARRITASUNA
Oria ibaitik

Kolore arrosez kartografiatu dira Oria ibaitik ikusi daitezkeen eremuak, Ekintza Planaren eremutik pasatzerakoan.
Aginagako hirigunea ez dago oso ikusgai Oriaren ibilgutik; aldiz, Santuenea eta Txokoaldeko hiriguneak ikus ditzakegu, Zubietako hirigunearen
zatiaren (izaera sakabanatuagokoa) eta Txikierdiko kasuan bezala. Arroatik gehien ikusten diren poligonoak Zumartegi eta Ugaldea dira.
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Bidegorri saretik (LPSak proposatutakoa)

Kolore arrosez kartografiatu dira bidegorriaren saretik ikusten diren eremuak, Ekintza Planaren esparrutik pasatzerakoan.
Egiaztatu daitekeenez, proposaturiko bidegorria eta jada badagoena Oriaren ibilguaren ondotik igarotzen denez, paisaia-unitatearen zati handi bat
oso ikusgai dago.

EKINTZA UNITATEAREN KARAKTERIZAZIO OROKORRA
ESANGURA MAILA
Herrikoa

Eskualdekoa

INTERES MOTA
Paisajistikoa

Nazionala/Internazionala

Naturalistikoa/kulturala

IRISGARRITASUNA
Oso irisgarria

Irisgarria

Altua

Ertaina

Irisgarritasun
mugatua

Baxua

Sozioekonomikoa

EGOERA
Ona

Helezina

HAUSKORTASUNA
Oso
altua

Aisia/Gozamena

Erdizkakoa

Txarra

ESKU-HARTZE/SEINALIZAZIORAKO INTERESA
Oso
baxua

Altua

Ertaina

Baxua

PAISAIAKO UNITATEAK
ORIA IBAIAREN EKINTZA PLANA USURBILEN

-284-

EKINTZA UNITATEAN DAUDEN ONDAREZKO BALIABIDEAK

INGURUMEN INTERESEKOA
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

BALIABIDEEN IZAERA
Sutegiak: Sutegizar.
Burdinolak: Daldagorri baserria
Teileriak: Tellegindegi.
Baserriak: Ilunbe, Urruzmendi, Lertxundi, Etxebeste, Arpindegi, Gomeztegi, Eizaazpi,
Kaparotz, Babilonia, Portu, Simonezar etxea, Karatxea, Errementaldegi, Ermotegiaundi,
Ermotegitxiki, Aialdenezar, Atxegaenea, Alamandegizar, Perretzenea, Soroa,
Aizperronea, Barrenetxebekoa.
Atxega jauregia
Santiago eliza
Zentral hidroelektrikoa: Torreko errota, Asteasuain.
Errotak: Torrea jauregia, Aizpuruko, Asteasuain.
Ontziolak: Mapil, Urdaiaga.
Portuak edo ontziralekuak: en diferentes puntos a lo largo de la unidad Mapil.
Kableak (para cruzar el río): Sañarriene, desde Txikierdi a la isla de Iturrarte.
Ibiak: Atxega.
Zubiak: Mapilerreka, Ezpaldi, Altzonaz, Sañarriene, Zorrotz, Bizkartxo, Aliri.
Zanpiurak: Aliri.

INGURUMEN INTERESEKOA
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

Festak: Santa Ageda (otsailak 4) , Andatza eguna (maiatza), Sagardo eguna (maiatza),
San Ixidro (maiatza), San Juan, Santixabel (uztailak 2), Santiyo (uztailak 25), San Esteban
(abuztuak 13), San Roke (abuztuak 16), Atxegaldeko festak (abuztua), Santueneko festak
(iraila), San Praixku (urriak 4), Erle eguna (azaroa), Sanesteban txiki (abenduak 26)

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK
INGURUMEN INTERESEKOAK

NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

Hiriguneak batzen dituen ondo seinaleztatutako errepide eta bide sare bat dago
ibaiaren ezkerraldean. Bide hauetatik asko ibiltzen dira bizilagunak, oinez nahiz
bizikletan eta ibilbiderik aproposena dira Oria ibaia ezagutu eta bertara hurbiltzeko.

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

INGURUMEN INTERESEKOAK
NATURALA
GEOLOGIKOAK

IZAERA

ONDAREZKOAK
KULTURALA

ETNOLOGIKOAK
BIDE ETA IBILBIDEAK

Zuhaitz apartekoak:
Arsuaga parkeko pinuak (Txikierdi auzoa): Arsuagako parkean, bisitarientzat eremu
ezkutua dena, interesekoak izan daitezkeen zenbait zuhaitz kokatzen dira: zedroak,
ipuruak eta abar. Habitat naturaletik kanpo egon arren modu izugarrian garatu diren bi
pinazi pinu dira nabarmentzekoak.
Txokoaldeko haritzak: Txokoalde auzoan, frontoiaren ondoan bi haritz ale (Quercus
robur) daude, eite eta natura-interes handikoak.
San Estebango elizara bidean dagoen haritza: San Estebango (Urdaiaga) elizara doan
bidearen ertzean kokaturik, kokalekuarengatik biziraupen arriskuan egon arren, oso
egoera onean dago.
Guardetxeko haritza: 120-150 urte baino gehiagoko haritz kandugabearen (Quercus
petraea) ale bat da. Presentzia eta natura-interes handikoa.
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EKINTZA UNITATEAREN PAISAIA-KALITATEARI BURUZKO BALORAZIO OBJEKTIBOA
KONTSERBAZIORAKO INTERESA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua

ADIERAZKORTASUNA
Oso
altua

Altua

Ertain

Baxu

BEREZITASUNA

Oso
baxua

Oso
altu

Altua

Ertaina

Baxua

ESZENAREN KALITATEA
Oso
baxua

Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxu

EKINTZA UNITATEAREN PAISAIAREN GIZARTE-BALORAZIOA
Oso
altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso
baxua
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6.5.- Paisaiarako Ekintza Unitateen balorazioa
Planaren azterketarako eremua osatzen duten unitateek dituzten paisaia balio potentzialen multzoa
da, han sortu litezkeen arazoak kontuan izan gabe.
Lurraldearen balorazioaren adierazpenak paisaia balio handienak non dauden zehazteko balio digu
eta aldi berean, leku horiekin bateraezinak diren erabilera eta jarduerak ekiditeko.
Horrenbestez, aldagai horrek ingurunearen kalitate potentzialaren kontzeptuari buruz informatzen
digu ikuspuntu orokorretik eta aurretik aipaturiko paisaia-unitateei buruz modu zehatzean.
Gainera, lurraldea osatzen duten unitateak edo osagaiak konparatzea ahalbidetzen digu eta
ondorioz, egungo erabilera eta erabilera potentzialaren arteko ezberdintasuna agerian uzten du.
Balorazio eta kalitatearen kontzeptua “unitateen bikaintasun gradu” gisa hartu behar dugu, gauza
bera dena, kontserbatua izateko duen meritu” gisa.
Prozedura sistematiko honek, ahalik eta irizpide objektiboenak dituenak, analisirako zehaztasun
osagaiak ditu, azterketa zientifikoan oinarritzeaz gain, adituei egindako galdeketetan eta plan hau
erredaktatzen lagundu duten herritarren iritzietan oinarritzen da.
Ondorioz, sintesi metodologiko bat da, Delphi metodoak eskaintzen dituen onurak profitatuz
erredakzio taldearen adostasunetik eratorritako sinergiak ere jasotzen dituena paisaia unitateen
zehaztapenerako.
Paisaiarako Ekintza Unitateen balorazio orokorraren ikuspegi orokorra ahalbidetzeko asmoz,
matrize bikoitzeko sarreradun metodologia erabili da ondorengo irizpideei jarraiki:ilaratan, definitu
diren unitateak aurkeztu dira eta, zutabeetan, aurreko fitxatan aztertu diren balorazio-irizpideak.
Guztizko balorazio egoki bat lortzeko beharrezkoa izan da bitarte kuantitatibo batzuk ezartzea
balorazio kualitatibo bakoitzerako. Horretarako, bitarteak zehazteko zenbakizko balioak erabili dira
kategoria kualitatibo bakoitzarentzat.
Adierazle hori zenbakizko eskalara murrizturik, 0 eta 5 zenbakien arteko guztizko baloreak lortu ahal
izan dira eta PEPan ezarri diren paisaia unitate guztien artean barne konparazioaren arabera soilik
dute zentzua. Konparazio irizpideen arabera, guztizko kalitateari dagokionez 5 mota (oso altua,
altua, ertaina, baxua eta oso baxua) bereizten dira, ondorengo bitarteetako batean edo bestean
haztatutako balioaren arabera:
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0-tik 1,5-era
1,5-etik 2,5-era
2,5-etik 3,5-era
3,5-etik 4,5-era
4,5-etik 5-era

OSO BAXUA
BAXUA
ERTAINA
ALTUA
OSO ALTUA

Emaitzen ikuspen irizpideak hobetzeko jarraian dagoen koloreen kodea erabiltzea erabaki da:
BALIO HAZTATUA
4,5-etik 5-era
3,5-etik 4,5-era
2,5-etik 3,5-era
1,5-etik 2,5-era
0-etik 1,5-era

KALITATE PAISAJISTIKOA
Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

MOTA
A
B
C
D
E

Paisaiarako Ekintza Unitateen balorazio prozesuaren amaierako laburpen gisa bi matrize atxikitu
dira. Lehenengo, balio bakoitzari dagokion erreferentzia zehazten duen taula eta bigarrenik,
Paisaiarako Ekintza Unitate bakoitzerako adierazle bat ematen duen taula.
Paisaiarako Ekintza Unitate bakoitzarekin egin bezala, kontserbaziorako duten merezimendua
adierazten digun balioa lortu da. Gainera, egoki ikusi da PEParen azterketarako guztizko lurraldearen
kalitate paisajistikoaren indize bat ezartzea.
Ondorengo orrialdeetan DIN-A3 formatuan atxikitu dira Usurbilen Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza
Plana egituratzen den Paisaiarako Ekintza Unitatearen ebaluazioaren matrizeak.
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PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEAK BALORATZEKO BALIOKIDETASUN TAULA

VUAP

Baliokidetasun- kodigoak
ESANGURA MAILA

INTERES MOTA
Balioa

Herrikoa
Eskualdekoa
Nazionala/Internazionala.

A
B
C

1
3
5

ESKU-HARTZE/SEINALIZAZIORAKO INTERESA

IRISGARRITASUNA

PAISAJISTIKOA
NATURALISTIKOA/KULTURALA
AISIA/GOZAMENA
SOCIOECONOMIKOA

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

Balioa

A
B
C
D
E

A
B
C

5
3
1

Interesa Oso altua-Altua
Interesa Ertaina
Interesa Baxua
Intereseko baliabiderik gabe

A
B
C
D

5
3
1
0

Balioa

A
B
C
D
E

5
4
3
2
1

Oso irisgarria
Irisgarria
Irisgarritasun mugatua
Helezina

A
B
C
D

A
B
C
D
E

5
4
3
2
1

Balioa

Ona
Ertaina
Txarra

KONTSERBAZIORAKO INTERESA

A
B
C

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

A
B
C
D
E

5
4
3
2
1

Balioa

Arazorik gabe
Zenbait arazo
Arazo larriak

A
B
C

UNIDADES DE PAISAJE
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
RIO ORIA EN USURBIL

5
3
0

Balioa

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

ADIERAZKORTASUNA
Balioa

Balioa

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

5
3
1
0

PAISAIAN AURKITZEN DIREN ARAZOAK ETA
GATAZKAK

GIZARTE-BALORAZIOA

HAUSKORTASUNA

Balioa

Balioa

ESZENAREN KALITATEA

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

5
4
3
2
1

BALIABIDE NATURALEN ETA KULTURALEN
INTERESA

Balioa

Altua
Ertaina
Baxua

EGOERA

5
3
1

A
B
C
D
E
BEREZITASUNA

Balioa

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

A
B
C
D
E

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

Balioa

Oso altua
Altua
Ertaina
Baxua
Oso baxua

A
B
C
D
E

5
4
3
2
1

PAISAIARAKO EKINTZA UNITATEEN BALORAKETA

VUAP

A B C A B C D A B C D A B C A B C D E A B C A
IRISASI MENDIKO BASOPAISAIA

3

4 3 2 2

B

C

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

Paisaian aurkitzen diren
arazoak eta gatazkak

Gizarte-balorazioa

Eszenaren kalitatea

Berezitasuna

Adierazkortasuna

Kontserbaziorako interesa

Unitatean dauden baliabide
naturalen eta kulturalen
Interesa

Esku-hartze/seinalizaziorako
interesa

Hauskortasuna

Egoera

Irisgarritasuna

Interes mota

PAISAIARAKO EKINTZA
UNITATEA

Esangura maila

Balorazio-irizpideekin puntuazioa

Paisaiarako ekintza
unitate
bakoitzaren
puntuazioa

A B C

1

5

3

5

3

5

3

4

5

4

5

3,75

1

3

5

5

5

5

4

5

5

5

1

4,02

1

3

4

5

5

4

4

4

5

5

1

3,69

5

5

3

1

3

4

4

4

4

5

3

3,54

5

3

2

5

3

3

2

1

2

1

1

2,46

2,75

ORIAKO ESTUARIOKO PAISAIA

5

5 5 4 3
4,25

ORIAREN IBAI-PAISAIA

3

4 5 4 3
4

ORIAREN ERRIBERAKO
NEKAZARITZA-PAISAIA

1

5 4 2 5
4

HIRI-PAISAIAK

1

2 3 2 5
3

PEParen EREMUAREN PAISAIAREKIKO BALORAKETA GOBLALA

UNIDADES DE PAISAJE
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
RIO ORIA EN USURBIL

3,50
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Paisaiarako Ekintza Unitateen azterketa eta karakterizazioaren aurreko azterketa faseei amaiera
emateko, paisaian dauden arazoak adieraztea beharrezkoa da; bereziki, paisaiaren izaera aldatu
dezaketen aspektuak izendatzea.
Arazo hauen jatorria kausa naturalak izan daitezke edo, kasu gehienetan, gizakiaren esku-hartzea.
Paisaiarako Ekintza Planaren azterketarako lurraldean dauden arazo nagusiak honako kategoria
nagusien baitan kokatu daitezke: paisaia baliotsuen desagertze eta degradazioa, lurraldearen
zatiketa, kalitate baxuko paisaia berrien agerpena, elementu artifizialak eta paisaiaren egitura
mantentzen ez duten azpiegiturak, ondarezko elementuen bazterketa, nekazaritzako arkitekturaondarearen narriadura eta herritarrei eta bisitariei dagokienez, ondarezko baliabide natural eta
kulturalei buruzko ezjakintasuna eta balioespenik eza.
Modu espezifikoan eta Paisaiarako Ekintza Unitate bakoitzean, gaur egun dauden arazo
nabarmenenak definitu dira.
Horregatik, egokia iritzi zaio arazo nagusiak bisualki sintetizatu eta adibideekin fitxatan
ezaugarritzeari.
Hurrengo orrialdeetan Paisaiarako Ekintza Plan bakoitzari dagozkion arazoen irudi eta
deskribapenak atxikitu dira DIN-A3 formatuan.
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Ekintza Planaren esparru osoko arazo orokorrak:
Ondare-elementuen balorizazio falta, kokalekua ez ezagutzea: Ekintza Planaren esparru osoan zehar okupazio zaharrekin eta Oria ibaia eta Usurbilekin erlazionatutako tradizioarekin zerikusia duten ondarebalioa barne hartzen duten hainbat kokaleku. Ondare material nahiz immateriala (tradizioak eta ohiturak) ez daude balioztatuta eta oso paisaia-baliabide garrantzitsua dira; Usurbilgo berezko izaera nahiz
Oria ibaiarena definitzen baitituzte.
Ibai-eremurako irisgarritasun falta: planaren esparruan zehar ibai-eremurako irisgarritasuna oso mugatuta dago, azpiegitura eta ibai-lautaden okupazioagatik.
Garraio azpiegituren soinu-inpaktua: planaren ia esparru osoan entzun dezakegu trenaren eta N-634 errepidearen soinua eta paisaia-arazo orokortua da.
Oriako estuarioko arazoak:
Itzaoko padura: flora inbaditzailea eta padurako ekosistema aldatua, nahiz eta ekologia balio handiko formazio txikiak ere badauden. Ekosistema naturalen
desagerpena: padura abeltzaintza eta nekazaritza aprobetxamenduetarako paduraren okupazioa (padura osaera berreskuratuz doa pixkanaka)
Azpiegitura inpaktanteak: esparrua zeharkatzen duten N-634 errepidea, Euskotreneko Donostia-Bilbao trenbidea eta goi-tentsioko lineak.
Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan (ILJB) dauden instalakuntzak: harrizko hormak eta lur ezpondak. Noizbehinkako isurketak, eraikuntza eta
instalakuntzak, aisialdirako azpiegiturak.
Ondare-elementuen balorizazio falta, kokalekua ez ezagutzea.
Marearteko lohiak berreskuratu beharra.
Aisialdirako instalakuntzak eta hurbileko ingurunean zabaltzea (ibai ertzeko pasealekuak, uretako klubak) ILJB okupatuz kasu batzuetan. Itsasontzien alokairu
eta salmenta jarduera ekonomikoa ontziraleku batekin eta jarduera ezberdinak egiten dituena. Instalakuntzak oso ikusgarri daude.
Jatorri ezberdinetako ibilgurako isurketak.
Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoan eta bere babes eremuan dauden jatorri ezberdinetako eraikuntza eta instalakuntzak.
Linea elektrikoak: linea elektrikoengatik gurutzaketa bat dago esparruan.
Itzaoko baserriak oso egoera kaltetua du.
Oriako estuarioko unitatean dauden arazoen irudi adierazgarriak

1. irudia: ILJBko instalakuntzak

2. irudia: Itzao baserria eta linea elektrikoak

3. irudia: Azpiegitura inpaktanteak

4. irudia: Itzaoko padura
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Irisasi mendiko arazoak:
Irisgarritasun arazoak: eremu honetara iristea oso konplexua da, ez baitaude bide nahiko eta Euskotreneko bideak unitatea inguratzen duen oztopo gisa funtzionatzen du eta paisaiarako irisgarritasunean
arazo da.
Seinalizazio/informazio falta: Irisasi mendia, Andatzako konplexuaren barnean, ez dago behar den bezala seinaleztatuta eta adierazita. Andatzako gailurrera
igotzeko bideak daude, ez, ordea, ibilbidea.
Konifera aloktonoen baso-landaketak: Koniferen baso-landaketak ez dira gure basoetan berezkoak eta beraz, paisaia-arazo dira.
Zeharkatzen duen trenbide azpiegitura.

Irisasi mendiko baso-unitatean dauden arazoen irudi adierazgarriak

5. irudia: Koniferen landaketak

6. Irudia: Trenbidearen azpiegitura eta linea elektrikoak

Ibai inguruneko arazoak:
- Oriako erriberan zehar flora inbaditzaile espeziea (Fallopia japonica) topatu dezakegu
puntualki. Espezie hori oso kaltegarria da ondorengo hauengatik:
o Asfaltatu eta zolatutako eremuetan nahiz uholdeen defentsarako egituretan
kalteak eragiten ditu.
o Biodibertsitatea murrizten du landaredia autoktonoarekin lehiatuz.
o Oria ibairako irisgarritasuna zailtzen du.
o Arroak oztopatuz uholde arriskua areagotzen du.
o Arroen erriberetako higadura handitzen du.
o Oriako erriberetako paisaia-balioa murrizten du, populaketa trinkoak osatzen ditu
eta hala, landaredia autoktonoa alboratzeak ibaiko ekosistemaren dinamika
aldatzea dakar.
Gainera, badira beste hainbat espezie aloktono paisaiarako nahiz ingurunearentzat arazo
direnak, hala nola: sasiakazia (Robinia pseudoacacia) eta garritza (Arundo donax).
Erribera osoan zehar platano arrunta (Platanus hispanica) espeziearen landaketak ere
topatzen dugu. Gehienetan eite handikoak dira eta oso naturalizatuta daude, ez dute
beste espezie inbaditzaileek bezalako arriskurik, baina ez dute Oriako erriberako paisaia
naturala osatzen. Beraz, paisaia-arazotzat hartzen dira.
- Isuriak daude Oria ibaian, 2016. urtera arte ez baita burutu Usurbiltik Loiolako
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-

-

depuradorara hondakin-urak eramango dituen kolektorea. Ondorioz, ibaira isuri dira orain arte. Isuri puntualak topatu dira Zumartegi eta Osiñalde industrialdeetan, besteak beste. Kasu askotan hondakin asko
daude ibaian, erriberen kontserbazio falta eta isurietatik eratorriak.
Lasaoko baserriaren ingurua, Irabiako meandroan, egoera kaltetua azaltzen du eta paisaia-arazotzat hartzen da.
Ibai paisaia helezina da erabili eta gozatu ahal izateko. Ekintza Planaren esparruan, puntu zehatz batzuk salbuetsirik, ez dago Oria ibaira heltzeko bide egokirik.Laborantza eta aprobetxamenduen nahiz poligono
industrial eta hiri-eremuen ibai-lautadaren okupazio masiboak Oriara iristea zailtzen dute eta gutxi dira ibaiko paisaiara iritsi daitezkeen lekuak. Ezkerreko ertzean, Zubietatik Urdaiagaraino ibaiaren ardatzaren
paraleloan igarotzen den bidea Oriaren inguruko ibilbideen ardatz nagusia da. Bide horretan ibilgailu asko igaro ohi dira eta ondorioz, bide horretan doazen oinezko eta ziklistentzat arriskutsua izan daiteke.
Eskuinaldean, N-634 errepidea da Oria ibaian zehar igarotzen den ardatz nagusia eta, harrigarria gerta badaiteke ere, Usurbildarrek ez dute paisaia-inpaktutzat hartzen. Ibai paisaia azpiegitura horretatik eta
Euskotreneko trenbide azpiegituratik (Oriaren ezkerreko aldetik igarotzen dena) ikusi daiteke ondoen.
Unitatean zehar arrain-faunarentzako oztopoak (4 oztopo).
Orbeldiko urtegia eta oso egoera kaltetuan dauden eraikuntzak Oriako ibai-paisaian oztopo dira.
Txikierditik Aliriko zubiraino oztopo eta arazoak daude ibilbidea oinez egiten dutenentzat; izan ere, ez baitago oinezkoentzako pasealekurik eta Zubietara doan bidetik ibiltzen dira oinezkoak, horrek dakarren
arriskuarekin.
Modu berean, N-634 errepidea eusten duen horma eta Euskotreneko trenbidea oztopo handia dira paisaia ikuspuntutik.
Zubietako eremuan, hipodromoko zubiaren ondoko eremutik begiratuta, gas-hoditeria eta tentsioko dorrea begi-intrusiotzat hartzen dira, paisaiarekin bat ez datozelako.

Oriako ibai inguruneko unitatean dauden arazoen irudi adierazgarriak

7. irudia: Lasaoko ingurunea

8. Irudia: Oriako isurketak

9.irudia: azpiegituren paisaia-inpaktua

10. Irudia: flora-inbaditzailea (Fallopia japonica)

11.irudia: begi-intrusioa Zubieta eta Lasarteko eremuan

12. Irudia: Orbeldiko Eraikuntza Zentrala
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Oriako erriberako nekazaritza-paisaiako arazoak:
-

-

-

Santueneako eremuan: baratze txikien nekazaritza-paisaiak eta berotegi ugariko eremuak
kalitate baxuagoko paisaia eratzen dute.
Atalluko meandroaren nekazaritza-paisaiak kalitate baxua du, begi-intrusioen ugaritzeen
ondorioz; hala nola, berotegiak eta animalientzako egiturak. Atalluko industrialdearen
atzealde eszenikoa paisaia-inpaktutzat hartzen da eta nekazaritza eremuari balioa kentzen
dio.
Zubietako nekazaritza-eremua (Donostiako zatia) paisaia-kalitate txikiko baratzeekin eta bat
ez datozen elementuekin eta paisaia kaltetzen dutenekin (hondakinak, txabolak, hondakin
organikoak eta abar).
Gainera, dirudienez okupaturik dagoen abandonatutako eraikuntza bat dago hondatze
zantzu nabarmenekin eta kalitate baxuko paisaia osatzen du, inpaktu handiekin.
Zubietan badira hainbat elementu paisaiarekin bat ez datozenak, gehienek nekazaritzajarduerekin zerikusia dute eta nekazaritza-paisaiaren kalitatean eragina izan dezakete
puntualki; esaterako, egoera txarrean dauden eraikuntzak, berotegien hondakinak eta
nekazaritza jarduera bera.

Oriaren erriberetako nekazaritza-paisaiaren unitateko arazoen irudi adierazgarriak

12. Irudia: Santueneako baratzeak

17. Irudia: Bat ez datorren elementua (Zubieta)

14. Irudia: Atalluko nekazaritza-eremua

18. Irudia: Bat ez datorren elementua (Zubieta)

15.irudia: Zubietako nekazaritza-eremua (Donostia)

16. Irudia: Abandonatutako eraikuntza (Donostia)

19. Irudia: Bat ez datorren elementua (Zubieta)
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Oriako hiri- eta industria- paisaiako arazoak:
-

-

-

-

-

Egoera txarrean dauden Aginaga eta Txokoaldeko eraikuntzak.
Txokoaldek paisaia-arazo nabarmenak azaltzen ditu eraikuntza batzuek duten egoera
kaltetuagatik, Oriako erriberan ur-goraldiek eragindako uholdeen eraginez eta
Euskotreneko trenbideagatik, erdigunea zeharkatzen duelako eta horrek paisaia-arazo
nabarmena dakar, herriarentzako arriskuaz gain.
Osiñalde poligonoa: Poligono industrialaren Oriaren erriberarekiko hurbiltasunak nahiz
industria jardueratik eratorritako inpaktuek (emisioek, isurketek, hondakinek eta
abarrek) kaltetutako paisaia eta kalitate baxukoa eratzen dute. Horrek herritarren
pertzepzioan eta Oria ibaiko ingurune naturalaren erabilera eta gozamenean modu
negatiboan eragiten du.
Egoera txarrean dauden eraikuntzak, pintadak eta Zumartegi poligonoko hirigintzaren
kontserbazio txarra.
Zumartegi eta Zingirategi poligonoen artean Euskotreneko trenbideak Oriaren arroa
zeharkatzen du eta horrek oztopoak eragiten ditu begi-intrusioak eta azpiegitura mota honetan berezkoak diren kaltetutako eremuak sortuz.
Zingirategi poligonoko industria-paisaia oso inpaktantea da Oriaren inguruan, ikuspen handiagatik eta eraikuntzako tipologiengatik eta kontserbazio egoera dela-eta.
Euskotreneko trenbideko pasabidearen eremua eta Usurbilgo erdigunea eta ibaia batzen dituena ingurune arazotsua da paisaiaren ikuspuntutik, baita ibaira iristeko oztopo ere.
Santuenean badira bat ez datozen paisaia-elementuak eta uholdeetatik eratorritako arriskuak ere.
Ugaldeako poligonoa egoera txarrean dago, eraikuntza nahiz hirigintza eta poligonoaren apaingarriei dagokienez. Abandonatutako eraikinek oso aspektu kaltetua ematen diote paisaiari eta horri ondorengoa
gehitu behar zaio: trenbidearen azpiegiturak eragiten duen arazoa atzealdean eta Kalezar eta Oria ibaiaren arteko oztopo gisa eratzen da.
Usurbil eta Lasarteren arteko hiri-paisaiak eremu kaltetuak ditu elementu inpaktanteekin: lurraldean bat ez datozen elementuek sortutako begi-intrusioak, balore naturalen degradazioa eta espezie oportunista,
eta inbaditzaileak topatzen ditugu, eremu sentiberen erabilera desegokiak egindako presioaren eraginez, ingurunearen eta Oriako erriberaren paisaia-integrazio desegokia eta paisaia balio gutxi edo balio
gabeko orube abandonatuengatik.
Txikierdiko eremurik zaharrenak kalitate baxuagoko eraikuntzak ditu eta gainera, paisaia-arazo asko daude unitatea zeharkatzen duten azpiegiturek sorturik eta horiek eusteko duten horma bereziki
inpaktantea egiten da. Gainera, egiaztatu dugu oinezko asko ibiltzen direla eremu honetan, Zubietako eremurantz oinez eta oinezkoentzako pasealekurik ez dagoenez eta Zubietara joateko sarrera denez,
ibilgailu asko igarotzen diren bidea izanik oinezkoentzako arriskua kontuan hartzekoa da.
Zubietako eremuaren inguruan eraikuntza kaltetuak edo egoera txarrean daudenak topatzen ditugu: pasabide arazotsuak, ibilgailuen trafikoak (oso ohikoa, bizitokien izaera banandua dela-eta) oinezkoentzako
dakarren arriskuarekin; nekazaritza jarduerako eraikuntza bat (zerratokia) oso ikusgarri dago eta alboko eremua hartzen duenez, kaltetu itxura eta kalitate baxuko paisaia eratzen du; baratza txikiak bat ez
datozen elementuekin; landaredia inbaditzailea (fallopia japonica) Oriako inguruetan.

Oriako hiri- eta industria-paisaiako unitatean dauden arazoen irudi adierazgarriak:
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20.irudia: Eraikuntzak egoera txarrean (Aginaga)
-

24. irudia: Zingirategi poligonoa

29. Irudia: Michelin inguruko kaltetutako eremua

21.irudia: Paisaia-arazoak Txokoalden

25. Irudia: Euskotreneko geltokirako bidea

30. Irudia: Pasealekuaren amaiera (Lasarte)

22. irudia: Osiñalde eta Zumartegi industrialdea

26.irudia: Santuenean bat ez datorren elementua

31. Irudia: Irisgarritasun oztopoak (Txikierdi)

27.irudia: Ugaldeako elementu kaltetua

32. irudia: Oztopoak eta ibilgailuen trafikoa (Zubieta)

23.irudia: Zumartegi industrialdea

28. Irudia: Ugaldea poligonoaren egoera txarra

33. Irudia: Begi-intrusioa den zerrategia (Zubieta)

34. eta 35. irudiak: Baratze eta jarduerekin zerikusia duten paisaia-arazoak (Zubieta)
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ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILGO UDALERRIAN

ORIA IBAIAREN

Paisaiarako Ekintza Plana

errioa bizi!
GATAZKA OROKORRAK/CONFLICTOS GENERALES
- Ondasun osagaien balorizaziorik eza. Falta de valorización de los elementos
patrimoniales existentes.
- Ibaira hurbiltzeko irisgarritasunarik eza. Falta de accesibilidad al entorno fluvial.
- Garraiobideen paisaiarekiko eragina. Impacto paisajístico de las infraestructuras
de transporte.

UP-01 Irisasi mendiaren baso paisaia
- Irisgarritasun arazoak. Problemas de accesibilidad
- Informazio falta. Falta de información
- Koniferoen landaketak. Plantaciones forestales de coníferas alóctonas

UP-02 Oria estuario paisaia
- Itzao padura: flora inbaditzailea, padura-ekosistema hondatuta. Itzao baserriaren
egoera. Marisma de Itzao: presencia de flora invasora, ecosistema de marisma
alterado. Estado deteriorado del caserío Itzao.
- Noizbehinkako isurketak. Vertidos ocasionales.
- Marearteko lokatzak leheneratzeko beharra. Necesidad de recuperación de los
fangos intermareales
- Aisaildi jardueraren paisaiarekiko eragina. Actividad de ocio no integrada
paisajísticamente.

10

1

5

UP-03 Oria ibai paisaia

6

3

2

- Flora inbaditzailea (Fallopia japonica). Presencia de flora invasora (Fallopia japonica).
- Hostozabal aloktonoen landaketak. Ez dira Oria ibaiaren erriberako basokoak.
Plantaciones de caducifolias alóctonas no propias del bosque de ribera del Oria
- Ibaiari isurketak. Vertidos al río
- Ibaiaren garbiketarik eza, hondakin-metaketa. Falta de limpieza del río, acumulación
de residuos.
- Isurketak, ibai kutsadura. Vertidos, contaminación del río.
- Lasao baserriaren inguruan egoera degradatua. Situación deteriorada del entorno del
caserío Lasao
- Orbeldi presa eta erainkuntzak sortutako paisaia eragina. Impacto paisajístico
de la presa y de la edificación de Orbeldi.
- Ibilbidearen falta eta paisaia eragina Txikierdi auzotik Aliriko zubiraino. Falta de
paseo peatonal así como impacto paisajístico desde el barrio de Txikierdi hasta el
puente de Aliriko.
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UP-04 Oriaren erriberako nekazaritza paisaia
- Kalitate gutxiko nekazal paisaia Santuenean. Paisaje agrario de menor calidad
en Santuenea.
- Atalluko nekazaritza paisaiak inpaktuak ditu eta fondo eszenikoa desegokia da.
Paisaje agrario con intrusiones y fondo escénico discordante en el meandro de
Atallu
- Zubietako nekazal eremuak (Donostia) kalitate gutxiko paisaia dauka. La zona
agraria de Zubieta (municipio de Donostia) presenta baja calidad paisajística.
- Zubieta auzoan paisaia gatazka puntualak daude. Conflictos paisajísticos
puntuales en el barrio de Zubieta
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UP-05 Hiri paisaiak
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ITZAO BASERRIA
CASERÍO ITZAO
ITZAO PADURA
MARISMA DE ITZAO
HESI EKOLOGIKOA
BARRERA ECOLÓGICA
ANTZEMANDAKO ISURKETAK
10
VERTIDOS DETECTADOS
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SANTUENEA AUZOA
BARRIO DE SANTUENEA
ZONA AGRARIA DE ATALLU
ATALLUKO NEKAZAL EREMUA

ZONA AGRARIA DE ATALLU
ATALLUKO NEKAZAL EREMUA
AISIALDIKO JARDUERA
ACTIVIDAD RECREATIVA
LASAO INGURUNEA
11 ORBELDI 12 EUSKOTREN PASABIDEA
PASO DE EUSKOTREN
ENTORNO DE LASAO
IBILBIDEAREN FALTA. PAISAIA ERAGINA
GATAZKAK
13 ZUBIETAKO
FALTA DE PASEO PEATONAL. IMPACTOS
CONFLICTOS EN ZUBIETA

SUSTATZAILEA

- Aginaga: egoera txarra dauden eraikinak, hutsik. Aginaga: edificios en mal
estado, abandonados.
- Txokoaldeko gatazkak: eraikinak egoera txarrean, Euskotrenbidea, uholde arriskua.
Txokoalde conflictos: edificios deteriorados, vía de Euskotren, inudabilidad.
- Osiñalde industriagunea: paisaiarekiko eraginak. Polígono Osiñalde: impactos
paisajísticos.
- Zumartegi industriagunean: eraikin-degradatuak, pintadak eta urbanizazioa gaizki
kontserbatuta dago. Zumartegi: edificios en mal estado, presencia de pintadas
y mala conservación de la urbanización.
- Zingirategi industriagunearen paisaia industriala oso inpakatantea da. El paisaje
industrial del polígono Zingirategi es altamente impactante.
- Euskotrenbideen pasabidea hesia eta paisaiarekiko eragina handiko ingurunea da.
El paso a nivel de las vías de Euskotren resulta un entorno conflictivo
paisajísticamente y una barrera al río
- Santuenea: Bat ez datozen osagaiak. Santuenea: elementos discordantes.
- Ugaldea poligonoa: egoera txarrean dago, ibaiarekiko hesia da. Polígono Ugaldea
presenta un estado deteriorado, barrera al río.
- Usurbil eta Lasarte arteko hiri paisaiak kalitate gutxikoa da, inpaktuak daude.
Mala calidad paisajística en el paisaje urbano entre Usurbil y Lasarte, impactos .
- Zubieta: ibilgailuengatik gatazkak, inpaktoak sortzen dituen jarduera ekonomikoa eta flora
inbaditzailea Zubieta: conflictos por el tráfico de vehículos, actividad económica
generadora de impactos, flora invasora.
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Paisaiaren Europako Hitzarmenak paisaia kalitateari buruzko helburuak definitzea eskatu zuen.
Herritarren helburuak, adituen iritziak eta paisaiarekiko politika publikoen bateratze gisa, paisaiaren
kalitateari buruzko helburuek gizarteak paisaien hobetzeari dagokionez markatu duen erronka
nagusia modu fidagarrian azaltzen dute, kontsulta prozesu sendo eta parte hartze publikoaren
ondoren.
Paisaia kalitateari buruzko helburuak jarduketa ildo estrategikoak dira eta paisaia batekiko lortu
nahi diren erronkak definitzen dira, parte hartze publikoa kontuan izanik.
Paisaiaren kalitateari buruzko helburuak ezartzeko, bi aspektu dira kontuan izan beharrekoak:
paisaiaren balioa eta zein arazoen menpe dagoen.

PAISAIAREN
KARAKTERIZAZIO
ETA BALORAZIOA

PAISAIAREN
KALITATEARI
BURUZKO
HELBURUAK

NEURRI ETA
JARDUKETAK

Paisaiaren azterketak balorazio batera eraman gaitu eta jarraitu beharreko estrategiei buruzko
erabakiak hartzea ahalbidetu digu, hau da, paisaiaren kalitateari buruzko helburuak.
Paisaia kalitateari buruzko helburuek jarduketa gidalerroak definitzen dituzte eta horietan hainbat
neurri sartuko dira, paisaiaren karakterizazio eta balorazioan zehar egindako lanetan oinarrituz.
Ondorioz, neurri eta jarduketek kalitatearekiko helburuetan ezarritako estrategietan oinarritu behar
dute eta paisaian jarduteko proposamen zehatzei bide eginez.
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Atal honetan, modu zehatzean azaldu dira Usurbilen Paisaiarako Ekintza Planaren eremurako
paisaiaren kalitateari buruzko lurralde azterketaren eta dauden arazoen zehaztapenen emaitzetatik
atera diren helburuak.
Helburuak bat datoz, neurri handi batean, Planaren diagnostikoan aurretik proposatutako
helburuekin eta diagnostiko teknikoaren eta parte hartze diagnostikoaren faseen bidez zehaztu dira.
Lehenengo, helburu orokorrak zerrendatu dira eta ondoren, helburu zehatzak azaldu dira
ondorengo aldagaiak kontuan izanik:
- Paisaiaren kontserbazioa
- Paisaia eraberritzea
- Paisaia kudeatzea
- Paisaiarekiko gizarte kontzientzia eraikitzea.
Horrela, Ekintza Planaren helburu zehatzak eremu bakoitzeko kode alfanumeriko baten bidez
identifikatu dira, baita helburua egoki zaion paisaia unitateen erreferentzia ere.
Planaren azken fasean, paisaiaren kalitateari buruzko helburuak bete beharko dituzte jarduketa
neurriek.

8.1.- Helburu orokorrak
a) Natura edo kulturagatik ekintza espezifikoak eta integratzaileak behar dituzten paisaien balioen
kontserbazioa.
b) Hiri eremuen paisaia-hobekuntza, batez ere, hiriburuetako sarbiderena eta periferiarena.
c) Landa-ingurunean paisaiak lehengoratzea, mantentzea eta hobetzea.
d) Paisaiak era harmoniko batean antolatzea, populazioarentzat irisgarritasun handiena duten
paisaietan arreta berezia jarriz, baita eremu hiritar eta landatarraren artean eta lurtarrak eta
itsastarrak kontaktua duten lekuetan ere.
e) Lurraldean egiten diren ekintzen integrazio paisajistikoa, bereziki azpiegiturarenak eta jarduera
ekonomikoenak.
f) Paisaiari baliabide turistiko eta faktore bereizle balioa ematea.
g) Euskal gizartearen proiekzio kultural eta izaeraren adierazle den aldetik, paisaia balioztatzea.
h) Leku desberdinen ikuspenari eta elkarren arteko ikuspenari laguntzea, batez ere estuagoak eta
zabalagoak direnei, paisaia interesa dutenei eta ezohikoak diren edo katalogatuta dauden paisaiei.
Beraz, pantailatzeko teknikak eta ikuspenean eragina duten justifikatu gabeko murrizketak
saihestuko dira.
i) Landa-ingurunea eta ingurune naturala antolatzea eta arautzea, kontuan izanik haien eginkizun
aniztasuna: eginkizun produktiboa, habitata, ekologikoa, gizarte- eta kultura-eginkizuna, eta abar.
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8.2.- Paisaiaren babesarekiko helburuak
Paisaiaren babesari dagokionez, helburu nagusia paisaia izaeraren ezaugarri bereizgarriak
mantentzea da; paisaiaren elementu nagusiak eta paisaiaren egitura.
Usurbilen Oria ibairako helburu zehatzak honako hauek dira:

KOD.

UP

O.C.1

UP-01

O.C.2
O.C.3

UP-01/02/03
UP-02

O.C.4

UP-02/03/04/05

O.C.5

UP-02/03

O.C.6

UP-01/02/03

O.C.7
O.C.8
O.C.9

UP-04
UP-04
UP-04

O.C.10 UP-02

HELBURUAK
Arboladi basoen aniztasuna eta iraunkortasuna bermatzea, basoko lurraldea
eta jarraitutasun ekologiko eta paisajistikoa zedarritu eta antolatuz.
Landaredia autoktonoen lurzoruak gorde, eraberritu eta areagotzea.
Saria mendebaldeko eremuaren kontserbazio eta mantenua.
Baliabide kultural eta ondare-baliabideak kontserbatzea identitate sortzaile
gisa.
KBEn barneratutako balore natural eta paisajistikoak babestea.
Habitatak eta fauna eta flora populazioak aktiboki kontserbatzea eta
hobekien ordezkatzen dituztenak babestea.
Laborantza tradizional ez monoespezifikoa babestu eta indartzea.
Ibai-terrazen nekazaritza-pasaia tradizionala kontserbatu eta babestea.
Nekazaritza matrizean konektibitate ekologikoa sustatzea.
Estuarioaren erregimen hidrologiko naturala eta bere dinamika bermatu eta
mantentzea.
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8.3- Paisaiaren eraberritzearekiko helburuak
Paisaia bateko balore nagusien berreskurapenerantz orientaturiko helburuak dira eta orokorrean,
lurraldearen bilakaeran degradaziorako joera identifikatzen denean aplikatzen dira.
Usurbilen Oria ibairako helburu zehatzak honako hauek izango dira:
KOD.

UP

HELBURUAK

O.R.1

UP-01/02/03

O.R.2

UP-01

O.R.3

UP-03

O.R.4

UP-02/03/04/05

O.R.5

UP-02/03/04

O.R.6

UP-01/02/03/04/05

O.R.7

UP-02/03/04/05

O.R.8

UP-05

O.R.9

UP-02

O.R.10

UP-03

O.R. 11

U.P-03

O.R. 12
O.R.13

U.P-02/03/04/05
U.P.-02/03/04/05

O.R.14

U.P.- 05

O.R.15

U.P.- 02

Tentsioko dorreen eta antenen presentziak sortutako inpaktuak gutxitzea.
Andatza/Irisasi mendiko paisaiarekin bat datorren eta errentagarritasuna
bermatzen duten konifera landaketak espezie autoktonoekin
ordezkatzea.
Azpiegituren presentziagatik eremu degradatuak sortzen dituzten
inpaktuak gutxitzea:
- Txikierditik Aliriko zubiraino oinezkoentzako pasealeku beharra;
- N-634 errepidea sostengatzen duen horma eta Euskotreneko
bideak
Posible den heinean, Oriarekin zerikusia duten tradizio eta ekintzak
berreskuratzea bertako paisaiak eraberritzeko.
Gaur egun egoera txarrean edo bazterturik dauden ondarezko elementuak
berreskuratzea, Usurbilen Oriako paisaia kulturala balioesteko:
burdinolak, ontziralekuak, ontziolak.
Oriaren inguruko paisaia baliatu eta gozatzeko bide publikoak
berreskuratu eta egokitzea.
Paisaian kontserbazio egoera txarrean dauden eraikuntzak eta eraikuntza
diskordatzaileak berreskuratzea.
Eremu degradatuen berreskurapena industrialdeetan; baita, eremu horiek
paisaian sortzen dituzten inpaktuak gutxitzea ere.
Itzaoko padura berreskuratzea (flora inbaditzailearen presentzia eta
interes ekologiko altuko habitatak). Padurako ekosistema berreskuratzea.
Lasao baserri ingurua berreskuratzea Irabiako meandroan.
Orbeldiko presako ingurunea berregituratzea; egoera txarrean dagoen
eraikina eta arrain faunarentzako oztopoak.
Flora inbaditzailea identifikatu, lokalizatu eta ezabatzea.
Ibairako isurketak lokalizatu, kontrolatu eta ezabatzea.
Euskotreneko geltokiaren ingurua hobetzea; trenbide-pasagunea nahiz
elementu degradatuak.
Uretako ekintzak egoki antolatzea.
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O.R.16

U.P.03

O.R.17

U.P.01/02/03/04/05

O.R.18

U.P.03

O.R.19

U.P.05

O.R.20
O.R.21
O.R.22

U.P.05
U.P.05
U.P.05

O.R.23

U.P.05

O.R.24

U.P.05

O.R.25

U.P.05

O.R.26

U.P.01/02/03/04/05

O.R.27

U.P.01

Erriberetako ekosistemak berriztatzea, espezie floristiko aloktonoak
galeria baso gipuzkoarrekoz ordezkatuz, posible den heinean.
Ibairako sarbideak berreskuratzea, herritarrek eta bisitariek Oriarekiko
zuten lotura berreskuratzeko.
Ibaietako oztopoak ezabatzea eta arrain faunarentzako ibaia egokitzea.
Txokoalde auzoan paisaia-afekzioak dituzten eremuak egokitzea.
- Egoera txarrean dauden eraikuntzak.
- Hirigunea zeharkatzen duen Euskotreneko bidea.
- Uholdeek eragindako kalteak.
Osiñalde poligonoko paisaia egokitzea.
Zumartegi poligonoko paisaia egokitzea.
Zingirategi poligonoko paisaia egokitzea.
Santueneako ingurunearen paisaia egokitzea eta uholde arriskutik
eratorritako inpaktuak gutxitzea.
Ugaldea poligonoko paisaia egokitzea.
Zubietako inguruaren paisaia-integrazioa, begi-intrusioak ezabatzea eta
degradazio zantzuak dituzten eremuak egokitzea.
Usurbilen Oriako paisaia emozional eta bizipen-paisaiak berreskuratzea.
Irisasi/Andatza mendiaren eta Euskotreneko trenbideak kalteturiko Oria
ibaiaren eremuen arteko lotura ekologikoa berreskuratzea.
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8.4- Paisaiaren kudeaketarekiko helburuak
Lekuko izaera zainduko duten paisaiaren kudeaketari buruzko helburuak dira. Paisaiako baloreen
galerara eramaten duen lurraldearen bilakaera antzematen bada edo eremu jakin baten kudeaketa
hobetzeko beharra dagoenean ezarri beharrekoak dira.
KOD.

UP

HELBURUAK

O.G.1

U.P.01/02/03/04/05

O.G.2

U.P.01/02/03/04/05

O.G.3

U.P.02/03/04/05

O.G.4

U.P.- 05

O.G.5

U.P.01/02/03/04/05

O.G.6

U.P.01/02/03/04/05

O.G.7

U.P.01/02/03/04/05

O.G.8

U.P. 04

O.G.9

U.P. 04

O.G.10

U.P. 05

O.G.11

U.P.01/02/03/04/05

Landa-ingurunea eta ingurune naturala antolatzea eta arautzea,
kontuan izanik haien eginkizun aniztasuna: eginkizun produktiboa,
habitata, ekologia, gizarte- eta kultura-eginkizuna, eta abar.
Natura edo kulturagatik ekintza espezifikoak eta integratzaileak
behar dituzten paisaien balioen kontserbazioa.
Paisaiaren kudeaketarako interesekoak diren eremuetan ondare
publikorako lurrak eskuratzea.
Irizpideak eta Kalitate helburuak sartzea hiri-plangintzan, lehendik
dagoen hiri-bilbean ehun berriak sartzen ahaleginduz.
Horretarako, hiriko leku eta eszenatoki karakteristikoenak eta
hiriko ertz berrien kalitatea mantenduko da eta hiriaren eta bere
inguruko paisaiaren arteko trantsizioa lagunduz.
Egitura basikoen eta mugikortasun azpiegituren paisaia
integrazioa bultzatzea, baita energia eta komunikazioa lortzeko
instalazioak ere; topografia naturala, landaredia eta paisaiaren
antolaketa bisuala paisaia garrantzitsuenen erreferentzia gisa
hartuz.
Oriaren ibai-paisaiarako irisgarritasuna hobetzea eremuko puntu
ezberdinetatik.
Baserri eta nekazaritzako ustiategiekin loturiko inguruetan paisaia
zaindu eta kontrolatzea.
Iragan eta orainaren aberastasun iturri gisa laborantza paisaia
tradizionalak eta Oria ibaiarekin zerikusia duten nekazaritza eta
abeltzaintzako jarduerak balioztatzea.
Usurbilen Oriako terrazen nekazaritza- paisaiaren izaera ikur gisa
laborantza tradizional ez monoespezifikoa bultzatu eta laguntzea.
Ondare kulturala balioztatzea, interes historiko, arkitektoniko eta
artistikoko hiri-lurreko ondasun higiezinak eta multzo hiritarrak
barne hartuz.
Baliabide kulturalak eta ondare-baliabideak balioztatzea
identitate sortzaile gisa. Lanbideak, tradizioak, ohiturak, festak,
ospakizunak, eta abar.
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O.G.12

U.P. 02

O.G.13

U.P.01/02/03

O.G.14

U.P.02/03/04

O.G.15

U.P.01/02/03/04/05

O.G.16

U.P.01/02/03/04/05

O.G.17

U.P.01/02/03/04/05

O.G.18

U.P. 02/03

O.G.19

U.P.01/02/03/04/05

O.G.20

U.P.05

O.G.21

U.P.01/02/03/04/05

O.G.22

U.P.02/03

O.G.23

U.P.01/02/03/04/05

O.G.24

U.P.01/02/03/04/05

O.G.25

U.P.01/02/03/04/05

Oriako estuarioko habitat naturalak eta paisaia baliabideak
balioztatzea.
Ekosistema sensibleenak babestea.
Nekazaritza eta abeltzaintza jarduerekin zerikusia duten eraikuntzak
paisaian integratzeko sustapena.
Espezie inbaditzaileak kontrolatu eta kudeatzea.
Oriarekin zerikusia duten ondarezko elementuen integrazioa sustatzea
lurralde eta paisaiako sarean, esanahi pertzeptibo handiagoko
ondarean arreta berezia ipiniz eta ingurune bisualen, funtzionalen eta
interpretatiboen babes eta antolamendua sustatuz.
Lurraldean ingurune-, paisaia-, kultura- eta begizko- balio handieneko
espazio eta elementuak konektatzen dituzten erabilera publikoaren
elementu egituratzaile gisa ibilbide nagusi batzuk definitu eta garatzea.
Oriarekin erlazionaturiko aisialdi eta gozamenerako jarduerak egoki
antolatzea.
Oria ibaiaren eta zuhaizti autoktonodun basoen ikusgarritasuna
indartzeko programak sortzea.
Ekintza Plana zehaztapenen hirigintza-plangintzan integratzea, auzoen
(Aginaga, Urdaiaga, Txokoalde, Zubieta eta Txikierdi) eta industrialdeen
(Zumartegi, Zingirategi, Osiñalde, Ugaldea) antolamenduko gaiari
heltzerakoan, nagusiki.
Oria ibairako isurketen kontrola eta jarraipena.
Intereseko arrain faunaren jarraipena eta populazioaren kudeaketa
egokia.
Ibai eta estuarioko paisaia behatzeko eremuak ezartzea.
Paisaia natural eta nekazaritza eta abeltzaintza paisaiaren mantenu eta
kudeaketarekin bateragarria den erabilera publikoa sustatzea.
Paisaia natural, nekazaritza-, hiri- eta industria-paisaiaren erabilera
publikoarekin zerikusia duten hondakinak kontrolatzea.
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8.5- Paisaiarekiko gizarte kontzientziazioari dagozkion helburuak
(hezkuntza, generoa, desgaitasuna, etab.)
Paisaiari buruzko dibulgazio, kontzientziazio eta hezkuntza helburuak dira, baita herritarrei
paisaiarako irisgarritasuna bermatuko dietenak ere. Paisaia intereseko eremuetarako irisgarritasun
egoki bat bermatzeko ezarri behar dira; baita Ekintza Planaren eremuko paisaia- balio eta
ezaugarriei buruzko hezkuntza eta gizarte kontzientziarako ere.

KOD.

UP

HELBURUAK

O.CS.1

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.2

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.3

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.4

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.5

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.6

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.7

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.8

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.9

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.10

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.11

U.P.01/02/03/04/05

Ingurumen eta garapen arazoak ez direla faktore fisiko eta
biologikoek soilik sorturikoak ulertzea, ezinbestekoa da gizarte
elementuek, elementu ekonomiko, politiko, historiko eta kulturalek
jokatzen duten papera integratzea.
Paisaian haur, nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea,
norbanakoaren bizi kalitatearen faktore baldintzatzaile den aldetik,
baita ingurumen izaerako arazoetan esku hartzeko ere.
Erakundeetan eta beren artean antolamendurako egiturak eta
koordinaziorako tresnak ezartzea eskura dauden baliabideen
erabilera hobetzeko eta paisaia modu eraginkorrean hobetzen
lagunduko duten planei ekitea sustatzeko.
Komunitatea osotasunean esku hartzera inplikatzea ikuspuntu parte
hartzaile batetik, norbanakoaren erantzukizunetik eta erantzukizun
kolektibotik etorkizun jasangarri eta posible bateranzko erronkan.
Sareko lana, esperientzien elkartrukea etengabeko hobekuntzako
helburuarekin eta etorkizun jasangarriago bat izateko etengabeko
ikaskuntza sustatzea.
Paisaia baliotsuenen kontenplazio, interpretazio eta gozamenerako
sarbide publikoa sustatu eta indartzea.
Irisgarritasuna eta mugikortasun jasangarria lurraldeko erabilera
berriekin lotzea.
Planaren diseinu osoan generoaren perspektiba barneratzea.
Herritarrei ondare kultural eta naturala ezagutzeko aukera eman eta
balioeste eta kontserbazio prozesuan parte hartu ahal izateko aukera
eskaintzea.
Herriko memoria eta kultura transmititzea gaur egungo eta
etorkizuneko belaunaldiei.
Bestelako ezagutza-, formakuntza- eta jarduketa-arloekin koordinazio
eta interrelazio zubiak ezartzea.
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O.CS.12

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.13

U.P.01/02/03/04/05

O.CS.14

U.P.01/02/03/04/05

Ezagutza eta ikasketen eraikuntza erraztea, paisaiarekiko jarrera
jasangarriak bultzatuko dituzten bizipenak erraztuz.
Usurbilen, Oria ibaiaren ingurua hartzen duen ondare natural eta
kulturalaren aniztasuna zabaltzea.
Paisaiaren baloreekin armonian dauden ekintzen bidez lurraldearen
turismo-sustapena.
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Aurretik zehaztutako paisaia-helburuak kontuan izanik, eta helburu horiek betetzeko asmoz,
Planaren ekintza-lerroak izeneko atala erredaktatu da.

9.1- PLANAREN EKINTZA-LERROAK. Kontzeptu orokorrak.
Ekintzak ezartzearen zeregina (Paisaien babeserako, kudeaketarako eta antolaketarako
proposamenena) paisaiaren ebaluazioa zuzendu eta gidatzea da, prebentzio, zuzentze eta garapen
sozioekonomikoko planteamendu batetik abiatuta. Etorkizunean sektoreen artean egoera
arazotsuak izatea saihestu eta paisaia baliabideari dagozkion egungo arazoentzako konponbideak
proposatzen dira.
Atal honetan, paisaiaren ekintza dinamizatzaileak diren proposamenak sartzen dira. Proposamenek
koherenteak izan behar dute eta planaren paisaia kalitateari buruzko helburuekin, ikuspuntu
konpetentzial, ekonomiko eta kudeaketaren aldetik bideragarriak, eta epe labur, ertain eta luzera
programagarriak.

Kasu honetan, ekintzak ondorengo ildo estrategikoetan multzokatu dira:
- Paisaia kontserbatzea
Balore naturalak kontserbatzea
Balore kulturalak kontserbatzea
- Paisaia eraberritzea
Hiri-paisaiak hobetzea
Nekazaritza paisaiak hobetu eta mantentzea
- Paisaia kudeatzea
Lurraldearen irisgarritasuna eta loturak
Hiri-paisaia eta nekazaritza-paisaia artikulatzea
- Paisaiarekiko gizarte kontzientzia garatzea. Paisaiaren zabalkunde eta promozioa
Horrela, Ekintza Planaren helburu zehatzei jarraiki, kode alfanumeriko baten bidez identifikatu dira
eta beharrezkoa ikusi denean paisaia unitatearen erreferentzia zehaztu da.

Planteatu diren ekintza-lerroak ondorengoak izan dira:
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1. EKINTZA-LERROA- PAISAIAREN KONTSERBAZIOA
KOD.

UP
Balore naturalak kontserbatzea

1.01

UP-01/02/03

1.02
1.03

UP-01/02/03
UP-01/02/03

1.04

UP-01/02/03

Natura intereseko landaredia masen kartografia zehatza, inbentario
floristiko eta faunistikoa burutzea, kontserbazio-egoeraren ebaluazioa
egitea, baita garapena bultzatzea ere.
Landaredia potentzialaren birsorkuntza naturala sustatzea.
Basoko espezie aloktono berrien sorrera ekiditea.
Katalogatutako habitaten kontserbazioa bermatzea HirigintzaPlangintzan barneratuz eta kontserbazio eta babeserako erabilera arauak
ezarriz.

Balore kultural eta ondarezkoak kontserbatzea
1.05

UP-01/02/03/04/05

1.06

UP-01/02/03/04

KOD.

UP

Usurbilen Oria ibaiaren inguruko Oria ibaiaren Ondare kulturalaren Plan
Berezia idaztea.
Oriarekin zerikusia duten erabileren eta tradizioen inbentarioa/ bilketa
egitea.

2. EKINTZA-LERROA: PAISAIA ERABERRITZEA
Hiri-paisaiak hobetzea
2.01

UP-05

2.02

UP-05

2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
2.09
2.10

UP-05
UP-05
UP-05
UP-05
UP-05
UP-05
UP-05
UP-01/02/03

2.11

UP-01

2.12

UP-02/03/04/05

Michelin lantegiko aurrealde okzidental semikontsolidatuaren
antolamendua eta plangintza.
Michelin lantegiaren kirol eremuko ipar mendebaldeko aurrealdearen
Antolamendu eta Plangintza.
Zubieta Iparraldearen Antolamendu eta Plangintza.
Ugaldea poligonoa eta N-634 errepideko korridore lineala eraberritzea.
ZUMARTEGI poligonoaren eraberritze integratua.
OSIÑALDE poligonoaren eraberritze integratua.
URDAIAGA/Santuenearen eraberritze integratua.
TXOKOALDEko antolamendu berria.
AGINAGAko antolamendu berria.
Lipotzabal meandroaren inguruko Ureberri portua paisaian integratzea.
Errepidetik eratorritako begi-inpaktuak gutxitzea errestaurazio proiektu
zehatzen bidez, ezponda eta harri-lubetatan, teknika bigunak erabiliz.
Lasao baserri inguruko paisaia eraberritzea (Irabiako meandroa).
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Paisaia natural eta kulturalak hobetzea eta mantentzea
2.13

UP-01

2.14

UP-01

2.15

UP-02/03

2.16
2.17

UP-02
UP-03

2.18

UP-01/02/03/04/05

2.19
2.20

UP-04
UP-04

2.21

UP-03/04

2.22

UP-01/02/03/04

2.23
2.24

U.P. 04
U.P. 04

2.25

U.P. 04

Mendiaren ustiapen ekonomikoarekin bateragarriak diren espezie
autoktonoen bidez mendi publikoa pixkanaka ordezkatzeko neurriak
ezartzea.
Korridore ekologikoak sortzeko basoko jarduerak gauzatzea.
Ibaiaren ibilguaren eta erriberen paisaia, ingurune eta ekologiaeraberritzea.
Itzaoko padurako ingurunea berreskuratzea.
Orbeldiko zentrala eta presaren inguruko paisaia eraberritzea.
Oriaren paisaia kulturalak kontserbatzeko ondare intereseko elementuak
berreskuratzea, Usurbilen Oriaren ondarearen Plan Berezian
zehaztutakoak.
Nekazaritza-paisaien hobekuntza eta mantenurako neurriak ezartzea.
Nekazaritza ekologikoaren garapena indartu eta bultzatzea.
Landaredia orlak ezartzea nekazaritzako lursailen artean, baita landaredia
babesteko banda bat sortzea nekazaritza-ustiapen eta ibaiaren
erriberaren artean.
Aireko linea elektrikoak lurperatzeko aukera aztertu eta, beharrezkoa
denean, dorre elektriko tradizionalak gutxiago inpaktatzen duten egiturez
eta ingurunearekin bat datozenekin ordezkatzea.
Santueneako baratzeen eremuaren paisaia integratzea.
Atallun nekazaritza-paisaia integratzea.
Zubieta inguruko paisaian esku-hartzea. Elementu diskordatzaileak
egoki antolatu eta ezabatzea. Donostia

3. EKINTZA-LERROA: PAISAIA KUDEATZEA
KOD.

UP
Lurraldeko irisgarritasun eta konektibitatea

3.01

U.P.01/02/03/04/05

3.02

U.P.01

3.03

U.P.- 01/05

3.04

U.P.01/02

3.05

U.P. 04

Ibilbide eta behatokien sare bat ezartzea, Ekintza Planaren
eremuko paisaiaren gozamenerako.
“ERRIOA BIZI” aplikazio informatikoa sortzea.
Seinaleak ezartzea mendirako irisgarritasuna errazteko Usurbilgo
erdigunetik eta Aginaga eta Urdaiaga auzoetatik.
Oinezkoentzako pasealeku bat egitea, Itzaoko padura zeharkatuko
duena, Irisasi mendiaren mugan.
Euskotreneko bidearen ondoko landaredia zaindu eta kontrolatzea
treneko azpiegituratik ibaiaren ikuspena ez dadin mugatu.
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Hiri eta nekazaritza hinterland-aren harmonizazioa
U.P.01/02/03/04/05

Oria ibaiaren PEParen eremua Usurbilgo HAPOn barneratzea,
gainjarritako baldintza gisa “Paisaia intereseko eremua”,

3.07
3.08

U.P. 02/05
U.P.01/02/03

antolaketaren kategorietan.
Noraia Nautikoa paisaian integratzea/lekuz aldatzeko aukera.
Aginaga eta Txokoalde auzoetako saneamendua egitea.

KOD.

UP

4.01

U.P.01/02/03/04/05

4.02

U.P.01/02/03/04/05

4.03

U.P.01/02/03/04/05

4.04

U.P.01/02/03/04/05

4.05

U.P.01/02/03/04/05

4.06

U.P.01/02/03/04/05

4.07

U.P.01/02/03/04/05

4.08

U.P.01/02/03/04/05

4.9

U.P.01/02/03/04/05

4.10

U.P.01/02/03/04/05

4.11

U.P.01/02/03/04/05

4.12

U.P.01/02/03/04/05

4.13

U.P.01/02/03/04/05

4.14

U.P.01/02/03/04/05

4.15

U.P.01/02/03/04/05

4.16

U.P.01/02/03/04/05

3.06

4. EKINTZA-LERROA: PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA
HEDATU ETA SUSTATZEA

Paisaiarekin zerikusia duten lurraldeko produktu eta zerbitzu
turistikoen marketing-a sustatzea.
“Paisaia Kalitatearen Marka” bat ezartzea.
Turismo ornitologikoa sustatzea.
Paisaia balioztatzeko gaikako jardunaldiak antolatzea.
Paisaiari buruzko dibulgaziozko informazioa hobetzea: internet,
liburuxka eta ikus-entzunezko materialen bidez.
Baratzeetako herriko produkzioari irteera ematea, herriko
produkzio elkarte edota kontsumo taldeen bidez.
Kolektibo guztiek ibaia erabili eta gozatzeko eremu bat sortzea
eta eremu bat Oriaren paisaiak hedatzeko eta bisitariak
hartzeko egokitzea.
Usurbilgo ikastolako taldeak IBAIALDE proiektuan sartzea
Oriarekin.
“Paisaiarako herritarren mahai iraunkorra” antolatzea.
Usurbilen, Oriaren inguruan dagoen eskaintzaren dibertsifikazioa.
Urteroko ekintza bat antolatzea Oriari eskainia.
Usurbilen, Oriaren inguruko ibilbide eta proposamen kulturalak jada
existitzen diren ibilbide autonomiko eta probintzialetan integratzea.
Trenetik Oriako paisaiak hedatzeko hitzarmena egitea
Euskotrenekin.
Planaren proposamenetarako mantentze eta kontrol kabinete
Tekniko bat ezartzea eta Donostialdeako paisaiaren Katalogo eta
gidalerroekin bateratzea.
Planaren eduki digitalen euskarriaren ekipo bat ezartzea,
herritarrenganako hedapena bermatuko duena.
“Oriaren soinu-paisaiak Usurbilen” inbentarioa diseinatu eta
hedatzea. ERRIOAREN SOINUAK
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Aipatu diren jarduketa bakoitzarentzat ondorengo orrialdeetan azalpen fitxa bat garatu da
ondorengo epigrafe hauek barne hartzen dituena:

















Identifikazio kodea eta azpikodea.
Eremu estrategikoa.
Ekintza lerroaren izena.
Ekintzaren deskribapen laburra.
Ekintzarekin garatzeko Ekintza Planean adierazitako helburuak.
Ekintzaren lehentasuna.
PEParen Paisaia Unitatearen gaineko lokalizazioa.
PEParen paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa.
Egungo egoera (beharrezkoa denean).
Jarduketa- proposamena (beharrezkoa denean).
Inplikaturiko agenteak/ erakundeak
Aurreikusitako aurrekontua.
Diru-laguntza lerro potentzialak. (OHARRA: “Diru-laguntza lerro potentzialak” atalari
dagokionez, fitxa bakoitzean 2016. urtean ezarritakoak bildu dira. Hala ere, horrek ez du
bermatzen ondorengo urteetan diru-laguntza horiek egotea. Horregatik, udal-teknikoei
kudeaketa errazteko atal honetan jaso dira, modu informatiboan).
Egikaritze- epeak.
Jarraipen eta kontrol adierazleak.
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KODEA: 1

AZPIKODEA: 01

Eremu estrategikoa
PAISAIAREN KONTSERBAZIOA- BALORE NATURALAK

Ekintza lerroaren izena
Natura intereseko landaredia masen kartografia zehatza, inbentario floristiko eta faunistikoa burutzea,
kontserbazio-egoeraren ebaluazioa egitea, baita garapena bultzatzea ere.

Ekintza lerroaren deskribapena
Natura intereseko landaredia masen kartografia zehatz bat, horien inbentario floristiko eta faunistikoa, eta
kontserbazio egoeraren (egitura, aniztasuna, kalitatea, etab.) ebaluazioa egitea beharrezkoak dira, PEParen
Kudeaketako Eremuak duen kapital naturala ezagutzeko eta, hala, urriaren 16ko 215/2012 Dekretuan,
eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko
eta kontserbazio-neurriak onartzeko dekretuan zehaztutako kudeaketarako neurriak aplikatzeko nahiz
KBEtik kanpo dauden habitatentzat beharrezko babes neurriak ezartzeko.

Gaur egun, Udalak eskuragarri du GeoEuskadin habitat interesgarrien eta EUNIS Habitaten sailkapenari
dagokion kartografia (paisaia unitateen fitxak egiteko erabili direnak).
Ekintza honetan UPV/EHUko hainbat departamendurekin kolaboratu ahalko litzakete.
LIFE08NAT/E/000055 “Euskal Autonomia Erkidegoko estuarioetan garrantzi komunitarioko habitatak
leheneratzea” izeneko proiektuan sartu daiteke estuarioko eremua.

Garatzeko helburuak
O.C.1, O.C.2, O.C.3, O.C.5, O.C.6.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

PREMIA
Oso altua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Egungo egoera

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
8.000-10.000 euroko aurrekontua aurreikusi da kartografia egiteko.
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Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna:
LIFE Programa
Estatuko Administrazio Orokorra:
- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko biodibertsitate, klima- aldaketa
eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila.
Eusko Jaurlaritza:
- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
- Natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde pribatuei dirulaguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Informazio kartografikoaren azken berrikuspen data.
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KODEA: 1

AZPIKODEA: 02

Eremu estrategikoa
PAISAIAREN KONTSERBAZIOA- BALORE NATURALAK

Ekintza lerroaren izena
Landaredia potentziala birsortzea sustatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Landaredia potentzialaren birsortze naturala sustatuko da ondorengo ekintzen bidez:

 Espezie aloktonoak ezabatzea, bereziki, inbaditzaileak direnak, pixkanakako erauzte
programa bat ezarri eta egikarituz.
 Dauden espezimen helduak mantentzea, ahal den neurrian Espezimen horien
erreprodukzioa sustatzeko, eta ez, landarediarena.
 Koniferoak lekuko espezieez ordezkatzea.
“Errestaurazio Ekologikoko eremu” gisa proposatzen da Usurbildik igarotzen den Oriako erribera osoa (flora
inbaditzaile eta espezie aloktonoen presentziagatik); baita Itzaoko padura ere, ekologia interesgarria duelako
eta Oriaren KBEren barnean kokaturik dagoelako. Estuarioko eremua “Euskal Autonomia Erkidegoko
estuarioetan Batasunaren intereseko habitatak leheneratzeko” LIFE08NAT/E/000055 proiektuaren barnean
kokatu daiteke. Proiektu horren helburua Baccharis halimifolia espezieak inbaditu zituen habitatak
berreskuratzea da, euskal kostako hiru estuarioetan: Urdaibaiko Biosfera Erreserban, Bidasoako Irlak
Txingudin eta Lea ibaiko estuarioan. Proiektu honetako ekintzen barnean Baccharis halimifoliaren kontrola
euskal kostaldean jarduketa proposatu da Natura 2000 Sareko estuarioetan, Oriako itsasadarrean, esaterako.
Jarduketa neurritzat proposatu da eremu horretan formazio autoktonoak eta inguruneetan berezkoak
direnak birsortzea. Informazio-iturri gisa erabiliko da burutu den kartografia (1-01 neurria).
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Garatzeko helburuak
O.C.1, O.C.2, O.C.3, O.C.5, O.C.6. O.C.10, O.R.9, O.R. 12, O.R.16, O.G.1, O.G.2, O.G.12, O.G.13, O.G.15,
O.CS.14.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

PREMIA
Oso altua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza beharrezkoa den arren, lehentasun ertaina du, PEParen eremuan landaredia autoktonoko paisaia
naturalak nabarmenak direlako. Ekintza burutzeko inbentario zehatz bat eta kartografia egoki bat egitea
beharrezkoa denez, jarduketa ondoren burutu beharko da.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Ekintzaren eremua horiz margotuta ikusten da.

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

Ekintzaren eremua horiz margotuta ikusten da.
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Egungo egoera

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Euskal Herriko itsasertz-mugartea(DCPV):
Gipuzkoako Itsasertz zerbitzu probintziala(SPCG)
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU
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Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Landaredia potentziala berreskuratzeko egiten diren proposamenen araberakoa izango da aurrekontua..

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna: LIFE+ Proiektuak
Estatuko Administrazio Orokorra:
- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko biodibertsitate, klima- aldaketa
eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako.
Eusko Jaurlaritza:
- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena,
Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak: Ez daude
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Landaredia potentziala berreskuratzeko egiten diren proposamenen garrantzi eta konplexutasunak baldintzatuko
du egikaritze-epea.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Flora inbaditzailearen presentzia
 Konifero landaketen presentzia
 Landaketa hostoerorkor aloktonoen presentzia.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-326-

KODEA: 1

AZPIKODEA: 03

Eremu estrategikoa
PAISAIAREN KONTSERBAZIOA- BALORE NATURALAK

Ekintza lerroaren izena
Basoko espezie aloktono berrien sorrera ekiditea. Bertako basoak kontserbazioa.

Ekintza lerroaren deskribapena
KBEren ekialdeko eremuaren zati bat, ibaiaren ezkerraldean, “Irisasi Mendi publikoa” izeneko erabilera
publikoko mendiaren barnean dago; Gipuzkoako Foru Aldundiarena da eta Bizikatxola gaineko mazelak
hartzen ditu, Saria hegoaldean. Figura hori Gipuzkoako mendien urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauak
zedarritzen du Gipuzkoako Lurralde Historikoan.
Arauak basoko herri jabariaren erabilerak eta baimenak ezartzen ditu eta ondorengoa adierazi: “Baso
Administrazioaren aldez aurreko baimena beharko da herri jabariko mendien zeregin sozial eta ekologikoan
eragina duten jardueretarako, mendiak arriskuan jar ditzaketenean edo mendien erabilera intentsibotzat edo
basoko herri jabariaren erabilera pribatibotzat har daitezkeenean” (12. artikulua).
Arau bereko 30. artikuluak, mendia hartu eta erabiltzeari buruzkoak, ondorengoa xedatzen du: “Mendia
hartu eta erabiltzeko baimenetan, mendia harturik dagoen bitartean nola zaindu behar den eta amaieran
nola lehengoratu behar den aipatuko da, eta hori bermatzeko sistemak jarri ahal izango dira”.
Gainera, arauak dio herri onurakotzat jotako mendiak ere izan daitezkeela (10. artikulua), besteak beste,
“Aniztasun biologikoa zaintzeko lagungarriak direnak, sistema ekologikoei eutsiz, flora eta fauna babestuz
eta aniztasun genetikoa zainduz eta, bereziki, naturagune babestu, hegaztientzako babesgune berezi,
kontserbazio gune berezi edo bestelako babes eremuetakoak direnak, edota paisaiaren elementu
garrantzitsuak direnak”.
PEPetik ulertzen da espezie autoktonoekin erraztu beharko liratekeela basoberritzeak eta konifero
aloktonoak ugaltzea saihestu. Baso misto eta hariztien basoko azalera nabarmena da mendian. Nahiz eta
koniferoak ikus daitezkeen, oso ehuneko txikia dira. Usurbildarrek ez dituzte formazio aloktono horiek baso
inguruneko paisaiaren berezko espezietzat hartzen.
Herritarrek Irisasi mendiko balore naturalak kontserbatu eta indartzeko, nahiz baso masa autoktonoak
sustatzeko duten nahia eta borondatea adostu beharko du Usurbilgo Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin.
EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-327-

Ekintza-lerro honek ondorengo jarduketa honekin bat egiten du: N15.1.2 Euskal Herriko Landa Garapenerako
Programa: Espezie aloktonodun baso-landaketak baso autoktonoez ordezkatzea.
Ziklo motz edo ertaineko landaketa koniferoak pixkanaka ordezkatzea du xede, ziklo ertain edo luze eta izaera
autoktonoko hostozabalen landaketen bidez, baso autoktonoen azalera handitzea sustatzeko helburuarekin.
Biodibertsitatea kontserbatzeko habitat interesgarrien azalera handitzeaz gain, baso mota horiek
kontsolidatzeak abantaila nabarmenak ditu inguruneari dagokionez, erabilera teknikek txanda motzeko
egur-produkzioko landaketetan egiten diren ohiko praktikek baino gutxiago inpaktatzen dutelako, besteak
beste.
Espezie nagusia aldatzeko ondorengo jarraibideak erabiliko dira:
 Lursail bakoitza ezaugarritzen duen basoko urtaroari hobekien egokitutako zuhaitzezko espezie
autoktonoak erabiliko dira landaketetan, lursailaren ezaugarri naturalistiko, fisiografiko eta
klimatikoei jarraiki. “Espezie nagusi” gisa erabiltzeko izango dira: haritza, ametz arrunta, pagoa eta
haltza. Nolanahi ere, nahasketen ehuneko bat egokitzat ematen da, hau da, lehen aipatutakoak eta
fruta espezie autoktonoak nahastea.
 Jatorrizko landare aloktonoaren estalduraren azpian, birsorkuntza naturaleko estaldura bat egongo
balitz, nahiko trinkoa edo tokiko baldintzetara egokitzen dena, egoera hobetzeko eta egonkortzeko
lanak egingo dira. Alderantzizko kasuan, baso-sartze zuzena egingo da landare autoktonoekin;
landaketa bidez, nahiz hazien bidez.
 Basoko erreprodukzio- materiala jatorri ezagunekoa eta bermeduna izango da, masa berria egoki
haziko dela bermatzeko eta inguruko masetan kutsadura genetikoa ekiditeko.
 Mozketak egiterakoan, zutik utziko dira, egongo balira, arboladiak osatzen dituzten espezie
naturaleko zuhaitzak, zaharrak, hildakoak, lehorrak edo eroritakoak barne. Arrisku fitosanitario edo
su-arriskuaren mugen barruan egin behar da lan hau.
Baso autoktonoak kontserbatzea
Ekintza-lerro honek ondorengo jarduketarekin bat egiten du: N15.1.3 Euskal Herriko Landa Garapenerako
Programa: Baso autoktonoen kontserbazioa.
Baso naturalen kontserbazio egoera hobetzera bideratutako jarduketa da. Horretarako, oin heldu eta oso
helduen, hilda eta zutik mantentzen den egurraren agerpena lagunduko duten konpromezu jakin batzuk
hartuko dira; eta naturaltasun gradu eta baso naturalen egitura-konplexutasun handia lortzea ahalbidetzen
dutenak.
Jarraian datozen praktikak proposatu dira:
 Hildako egurra mantendu edo areagotzeko, hasierako analisi bat egingo da; horrela, lurrean eta zutik
dagoen hildako egur kantitatea ebaluatuko da kaltetutako basoko azaleran, eta jarduketak
planteatuko dira 5 urtetan 20 m3/ha hildako egur lortzeko. Ebaluazio partzial bat egingo da akordioak
hasi eta bi urtera, eta beste azken ebaluazio bat, helburuak betetzen direla ziurtatzeko.
 Zuhaitz zaharrak eta lepaketak kontserbatu eta sustatzeko basoko lanak egingo dira konpetentzia
askapenerako (zuhaitz zaharren inguruan dauden zuhaitz gazteen garbiketa) eta zuhaitz lepaketen
mantenurako inausketak.
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 Oso itxiak, homogeneoak eta hedadura handiko basoetan, masa nagusiaren altuera berdineko
diametroko argiguneak irekiko dira, eta egurra lurrean utziko da.
 Zuhaitz autoktonodun espezieen landaketak, fruituak ematen dituztenak eta jatorri genetiko egokia
dutenak, egitea baso-masen ertzean eta dagozkion lekuetan (orientazio ona duten pistetako ertzak,
argigune txikiak, etab.), basoko faunako baliabide trofikoak handitzeko.
 Debekaturik dago neurriari dagokion eremuko egurra ateratzea.
 Guztizko ezabaketa edo ezabaketa partziala debekaturik daude; baita paisaiako edo ondare natural
edo kulturalaren intereseko elementuak kaltetzea ere: habitat bereziak, erriberak, mehatxatutako
espezieak, intereseko zuhaitz hostoerorkor autoktonoak (zaharrak, lepaketak, neurri handikoak,
adartsuak…) eta abar.
 Ez dira baso-pista berriak eraikiko, ez eta baso autoktonoen barnetik igaro edo bertara iristen direnak
berrituko ere (jada existitzen den errepide-sareko eremu zehatzen egokitzapena, zuzenketa edo
hobekuntza salbuetsirik geratuko da).

Garatzeko helburuak
O.C.1, O.C.2, O.C.5, O.C.6., O.R.2, O.G.1, O.G.2, O.G.13, O.CS.14.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Basoko konifero formazioek ez dute Irisasi mendiaren azaleraren zati handia hartzen; horregatik, lehentasun
ertaineko jarduketa dela ikusi da..
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Irisasi mendiko eremua, basoberritzerako espezie autoktonoak erabiltzea proposatzen da
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Estatuko Administrazioa
Agenteak/Enpresa pribatuak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK: Proposatzen diren basoberritzeen araberakoa izango da aurrekontua

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna: FEADER
Estatuko Administrazioa:
- LGENF-ren aldi bereko finantzaketa
- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko biodibertsitate, klima- aldaketa
eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila
Eusko Jaurlaritza: Landa Garapenerako Programa
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. Ekonomia
Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka
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FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak: Ez daude

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Landaredia potentziala berreskuratzeko egiten diren proposamenen garrantzi eta konplexutasunak baldintzatuko
du egikaritze-epea.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Irisasi mendiko koniferoen basoko azalera.
 Irisasi mendiko baso azalera autoktonoa.
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KODEA: 1

AZPIKODEA: 04

Eremu estrategikoa
PAISAIAREN KONTSERBAZIOA- BALORE NATURALAK

Ekintza lerroaren izena
Katalogatutako habitaten kontserbazioa bermatzea Hirigintza-Plangintzan barneratuz eta kontserbazio eta
babeserako erabilera arauak ezarriz.

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza Plan honetan zehaztutako komunitate intereseko habitat edo “Errestaurazio Ekologikoko eremu” gisa
katalogatutako elementuak, gaur egun berrikuspen prozesuan dagoen udal plangintzaren zonakatzean
barneratuko dira, natura- eta landa- ingurunearen babeserako figuren barnean sartuz. Elementu horiek
puntualak, linealak edo gainazalekoak izan ahalko dira. Gainazaleko elementuak diren kasuetan, ingurune
natural eta nekazaritza-ingurunearen kudeaketarako Lurzorua Antolatzeko Kategorietako baten barnean
barneratu ahalko dira.
Eremu Berezi edo/eta Lehentasunezkoak babestu eta Ingurune Naturala, Biodibertsitatea eta Beharrezko
Sistema Ekologikoak nahiz Nekazaritza eta Abeltzaintzako eta basoko baliabideak kontserbatzeko
Antolamendurako Kategorien plangintzan sartzea gomendatzen da.
Ondorioz, Hirigintza Plangintzak Lurzoru Urbanizaezinen Antolamenduko Kategorian Oriako erribera (ibilgu
naturalean zehar kokaturik dauden alboetako faxak, ur baxuen mailaren gainetik) nahiz Errestaurazio
Ekologikoko eremua barneratzea proposatzen da, baita Babes Bereziko kategoriaren barnean Habitat
Zuzentarauak zehaztutako habitat interesgarriak eta Oriako KBEko erregulazioan zehaztutakoak ere.
Errestaurazio Ekologikoko eremu horiek Plan Orokorrak planteatzen duen antolamendurako gainjarritako
baldintza gisa zehaztu daitezke.

Garatzeko helburuak
O.C.1, O.C.2, O.C.3, O.C.5, O.C.6., O.R.16, O.G.1, O.G.2, O.G.12, O.G.13, O.CS.14.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

PREMIA
Oso altua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza Plan hau garatzerako orduan, Usurbilgo Plan Orokorra berrikuspen fasean dagoenez, ekintza-lerro
honen bideragarritasuna oso altua da, eta lehentasun altua du; Oriarekin zerikusia duten paisaiak babestu eta
errekuperatzea da Usurbilgo helburu nagusia.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Egungo egoera

Jarduketaren proposamena

Berdez, “Errestaurazio Ekologikoko Eremu” gisa proposatu den eremua dago markaturik. Itzaoko ekosistemak eta Oriaren
erribera barneratu dira. Berde ilunez, Babes Bereziko eremu gisa barneratzea proposatzen den Sariako padura; eta , urdinez,
Oriaren arroa (azaleko uren babesa).
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Euskal Herriko itsasertz-mugartea(DCPV):
Gipuzkoako Itsasertz zerbitzu probintziala(SPCG)
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Plan Orokorraren erredakzio prozesuan garatuko den ekintza denez, ez du gasturik ekartzen..

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala: Ez dira aztertu
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak: Ez dira aztertu
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Hiri-antolamenduko plan orokorrekoak.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 HAPOko Babes Berezian barneraturiko azalera.
 Hobekuntza Ekologikoko Eremua HAPOn barneratzea.
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KODEA: 1

AZPIKODEA: 05

Eremu estrategikoa
PAISAIAREN KONTSERBAZIOA- BALORE KULTURAL ETA ONDAREZKOAK

Ekintza lerroaren izena
Usurbilen, Oriaren ondare kulturalaren Plan Berezi bat idaztea Oriaren inguruko ondare kulturala biltzen
duena eta ekintza-lerroak ezartzen dituena balioztatzeko.

Ekintza lerroaren deskribapena
Oriaren erriberan eta Usurbil osoan interes kulturaleko ondareak, ondare arkitektonikoko eta arkeologikoko
ondareak agertu dira. Bestetik, antropologia- intereseko ondareak dira azpimarratzekoak, ohitura eta ofizio
tradizionalekin loturikoak eta ibai- inguruneetan garatzen direnak.
Ekintza Planaren diagnostikoan zehaztu zenez, Oriako erriberetan arkeologia-intereseko zenbait eremu
daude: burdinola eta errotak. Ondasun kulturak horiek garai bateko herriko ofizioei hertsiki loturik daude,
eta Oria ibaiaren paisaia kulturala osatzen dute, Usurbilen.
“Usurbilgo ondarea ezagutzen: kultura baten aztarnak paisaian” dokumentuan jaso dira ibai inguruan garatu
diren tradizio eta ofizioak eta Ekintza Planaren diagnostikoan barneratu da.
Oriaren paisaietako ondare eta kultura baloreak kontserbatzeko, ondarea berreskuratu eta balioztatzeko
ekintza-lerroak bildu eta zehazten dituen Plan zuzendari bat erredaktatzea proposatu da. Horrela, baliabide
kulturalak izan daitezkeen elementuak edo zaharberritzea, balioztatzea eta berreskuratzea merezi dutenak
ezarriko dira.
Garatuko den ekintza multzoak begizko inpaktuak edukiko ditu ingurunean. Paisaiaren mailan jarduketa
protokolo bat trazatzeko beharra zehazten dute inpaktuen kudeaketa eta kontrolak. Protokoloak Oriaren
ondare kulturalaren Plan Bereziaren barnean intregraturik geratu beharko du kudeaketarako, kontrolerako,
plangintzarako eta biltzen den informazio guztirako tresna gisa.
Oriaren ondare kulturaleko Plan Bereziak ondorengo aspektu hauek bildu beharko ditu:

- Baliabide Naturalen gisako Ondarezko elementu interesgarriak ezartzea dagokien arrazoiketa teknikoaren
bidez.
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- Estrategia-instrumentu gisa kudeaketa planteatzea.
- Proiektuaren helburua eta ikuspegi instituzionala adieraztea.
- Kudeaketarako nahitaezko faktoreak aztertzea.
- Kudeaketa-eredua adieraztea.
- Jarduketa- programa adieraztea.
- Jarraipena eta kudeaketa ebaluatzeko sistema ezartzea.
- Esku-hartze guztiak eta datu adierazgarrienak bilduko dituen datu base bat sortzea.
-Hautatutako Baliabide Kulturalak xedatzeko arauzko erregulazioak zehaztea.
Usurbilen, Oria ibaiaren ondarearen Plan Bereziko helburu nagusia zera da: balore kulturalen
kontserbaziorako interes handieneko ondarezko elementuak antolatu, kontserbatu eta balioztatzea.
Baliabide kultural gisa ondorengoak proposatu dira Ekintza Planetik:
 Mapilgo ontziolaren eremu arkeologikoa: Mapil baserria, Uriberri eta Uriberritxiki etxeak,
Mapilerreka baserria eta eremu mugakideak.
 Sarikolako eremu arkeologikoa (Usurbil-Orio). (Planaren ingurunetik kanpo, baina interesgarria).
 Zokoetako ontziolako eremu arkeologikoa.
 Ontziraleku tradizionalak.
 Errotak: LASAO errota berreskuratzea
 Kableak: jada existitzen den egituraren bat berreskuratzeko proposamena, ibaia zeharkatzeko modu
tradizional gisa. Paisaia-ibilbideetan barneratu ahalko da.
 Angulen arrantzarekin zerikusia duten elementuak. Batez ere, Aginagako eremuan, elementu
kultural garrantzitsua dira eta Oriarekin hertsiki loturik daude.

Garatzeko helburuak
O.C.4, O.R.4, O.R. 5, O.R.10, O.R.17, O.R.26, O.G.10, O.G.11, O.G.16, O.G.17, O.CS.3., O.CS.9, O.CS.10,
O.CS.11, O.CS.12, O.CS.14, O.CS.15.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-341-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

PREMIA
Oso altua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Plan Berezi honen bideragarritasuna errazten dute Udalaren eskura dauden dokumentuek. Ekintza, gainera,
lehentasunezkoa da kontserbazio, balioztatze eta Oriaren paisaia kulturalak hedatzerakoan.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Horiz, elementu arkeologikoak; eta beltzez, elementu arkitektonikoak

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

Horiz, elementu arkeologikoak; eta beltzez, elementu arkitektonikoak
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Egungo egoera

Itzao baserria

Sariakola burdinola

Lasao errota

Mapil ontziola

Txikierdi garbitokoa

Kableak

Ekintza Plan honetan aztertutako ondarezko elementu batzuk azaltzen dira. Zehaztasun gehiagorako, ikus Diagnostikoari
dagokion atala (3.2.3. Ingurune kulturala).
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak

Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Euskal Herriko itsasertz-mugartea(DCPV):
Gipuzkoako Itsasertz zerbitzu probintziala(SPCG)
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU
Kultura Ministerioa

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Estatuko Admin. Orokorra:
- 1,5 kulturala. Sustapen Ministerioa.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Gipuzkoako kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko diru laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirola. .
- Gipuzkoako lurraldean arkeologi ikerketak egiteko eta zabaltzeko diru-laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria
eta Kirola.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-345-

-

Gipuzkoako kultur elkarteentzako diru laguntzak, urteko egitasmoak edo jarduerak egiteko. Kultura,
Turismo, Gazteria eta Kirola.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Usurbilen, Oriaren ondare kulturalaren Plan Bereziaren tramitazioak Udalaren hasierako onarpena barneratu
beharko du, gutxienez, 20 egun egon beharko da publikoarentzako ikusgai, Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko
pertzepzio-txostena, eta udalaren behin betiko onarpena.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
Ez dira jaso

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-346-

KODEA: 1

AZPIKODEA: 06

Eremu estrategikoa
PAISAIAREN KONTSERBAZIOA- BALORE KULTURAL ETA ONDAREZKOAK

Ekintza lerroaren izena
Oriarekin zerikusia duten erabileren eta tradizioen inbentarioa/ bilketa egitea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Biodibertsitateari dagozkion ezagutza tradizionalen Espainiako Inbentarioan oinarrituta sortu da ekintzalerro hau.
Biodibertsitateari dagozkion ezagutza tradizionalen Espainiako inbentarioa Espainiako basoko
biodibertsitatearekin zerikusia duten (flora, fauna eta ekosistemen) ezagutza tradizionaletan oinarritzen da.
Gainera, abenduaren 13ko 42/2007 Arauan ezarritakoa kontuan izanik, geodibertsitatearen osagaiak
barneratzen dira, biodibertsitatearekin zuzenean loturik daudenak.
Usurbilen badira Oriarekin zerikusia duten ezagutza eta erabilera tradizionalak udal inbentario batean biltzea
merezi dutenak; ondoren, museoen proiektu bat egiteko oinarritzat baliatu ahalko dira. Nekazaritzaerabilerak, angularen arrantzarekin zerikusia dutenak, txalupa tradizionalen eraikuntza, garraioa ibaian
zehar, etab. Ondare eta Kultura baliabideak dira, kontserbazioa bermatzeko egungo belaunaldiei eta
etorkizunekoei transmititu beharrekoak.
Argitalpen bat eta lekukotzen material digitalak, argazki zaharrak editatzea nahiz Oriaren paisaia kultural eta
antropologikoen esposizio eta birsorpenerako erabilera tradizionalei loturiko objektu eta tresnak biltzea
proposatzen da.

Garatzeko helburuak
O.C.4, O.R.4, O.R.26, O.G.11, O.G.16, O.G.17, O.CS.10, O.CS.12, O.CS.14, O.CS.15.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-347-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Euskal Herriko itsasertz-mugartea(DCPV):
Gipuzkoako Itsasertz zerbitzu probintziala(SPCG)
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU
Kultura Ministerioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-348-

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila
Gipuzkoako Foru Aldundia:
Ondare dokumentala zaharberritzeko diru-laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola
Gipuzkoako kultur elkarteentzako diru laguntzak, urteko egitasmoak edo jarduerak egiteko. Kultura,
Turismo, Gazteria eta Kirola
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Banku eta aurrezki-kutxen finantzaketa pribatua bila daiteke..

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-349-

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
Ez dira jaso

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-350-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 01

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Michelin lantegiko aurrealde okzidental semikontsolidatuaren antolamendua eta plangintza.

Ekintza lerroaren deskribapena
Industrialdearen ekialdeko eremuaren antolaera bateratuko duen HAPB eta HP bat egitea (Dokumentazio
grafikoa).
Ekintza-lerroak ezaugarri ezberdinetako hiri-ehunen trantsizio egokia zaindu behar du (industriala, tertziario
komertziala, dentsitate baxuko bizitokiak), baita erriberako ingurune naturalarekiko harremana ere.
Garrantzitsua da eskaria dagoen ekoizpen sektoretako ehuna garatzea, bizitoki gehiago sortzea saihestuz.
Modu berean, oinezkoen eta ziklisten konektibitatea handitzea nahi da eta batez ere ibaiarekin (NE-SO)
konektibitate bisuala bermatzea, gaur egun dagoen desnibelari modu egoki eta irudimentsuan aurre eginez.
Jarduketaren helburu nagusia kontsolidatu gabeko eremuetako intentsitate baxu-ertaina duten hiri
kalitatearen garapena eta ehun industrialaren bilakaera egokia dela bermatzea.

Garatzeko helburuak
O.R.8., O.G.1., O.G.20.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-351-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-352-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-353-

Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-354-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Lasarteko Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak / enpresa pribatuak (Michelin)
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 50.000€ dokumentu exekutiboen erredakzioa

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-357-

Gipuzkoako Foru Aldundia:
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Michelin

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Egikaritze- epeak zehaztuko diren HAPBren erredakzioa egiteko BI urteko epea..

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Hiriko dokumentuaren erredakzioa parte hartze prozesuarekin, esposizio publikoa, eta epe legalekin bat
datorren administrazio- onarpena.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-358-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 02

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Michelin lantegiaren kirol eremuko ipar mendebaldeko aurrealdearen Antolamendu eta Plangintza.

Ekintza lerroaren deskribapena
Jarduketa-proposamenak erribera errestauratzeko prozesuan datza, ipar-ekialdeko eremuan kirol eremu
berri bat garatzeko proposamena garatzen ari dela kontuan izanik. Hala ere, arautu gabeko kirol jarduera
osagarriak eta erabilera misto publiko-pribatuko beharren araberako kirol jarduerak garatzea osagarri
interesgarria izan daiteke ibaiaren inguruan erabilera ludikorako eta aisialdirako (Dokumentazio grafikoa).
Eremu hau eraldatzerakoan erreferentziazko euskarria izan daiteke erriberako eremuetan nahiz kirol
eremuetan egindako berreskurapen-birgaitze esperientzia.
Eremuaren erabilera ugaritu eta aktibatzea da helburua, alternatiba gehiago eskainiz eta jarduera eta
erabilera osagarri interesgarriak tartekatzen dituena, egungo ehun industrialaren osagarri den ehunaren
bilakaera egokiaz gain.

Garatzeko helburuak
O.R.8., O.G.1., O.G.18., O.G.20, O.G.23, O.G.24

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-359-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-360-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-361-

Egungo egoera

Jarduketa proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena. .

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-362-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Lasarteko Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak / enpresa pribatuak (Michelin)
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 25.000€ dokumentazio exekutiboaren erredakzioa egiteko.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-364-

Gipuzkoako Foru Aldundia:
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Michelin

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Dagokion proiektua idazteko BI urteko epea.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Beharrezkoak diren hiriko dokumentuen erredakzioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-365-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 03

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Zubieta Iparraldearen Antolamendu eta Plangintza.

Ekintza lerroaren deskribapena
Zubietako iparraldeko eremuaren antolamendua argituko duen HAPB bat egitean datza jarduketaproposamenak (Dokumentazio grafikoa).
Ezaugarri ezberdinetako (industriala, bizitoki tradizionala eta dentsitate baxuko) hiri-ehunen arteko trantsizio
egokia bermatu behar da; baita erriberako ingurune naturalarekin duen harremana ere. Eremuaren zati
handi bateko uholde arriskua beti kontuan izango da.
Mugikortasunaren hobekuntza eta antolaketa ibilgailu bideen-sarrera bat (espaloi zabalekin) zabala eta
segurua lortzea da ekintzaren helburu nagusia: Iparraldetik ibaia gurutzatuz dagoen babestutako zubia
(espaloi-zabalera nahikoa du) Zubietara iritxiko dena. Horretarako, hirigunerako konexioa aztertuko da,
oinezko izaera mantenduko da eta, aldi berean, existitzen diren erabilerak ordenatuko ditugu; bereziki,
baratzeak eta ustiaketa industriala (zerrategia, egur almazenaketa, eraikuntzako materialak, nekazaritza eta
abeltzaintzako produktuak) landuz, aislaturik eta eskalatik kanpo. Irlaren landaredia eta fauna babes
integrala proposatzen da hala ibaiaren ingurune naturala ere. Horretarako birlandaketa selektiboak eta bere
ertzetako landare-pantailak indartzea proposatzen da.

Garatzeko helburuak
O.R.25, O.G.1., O.G.20, O.G.23, O.G.24.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

- 366 -

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-367-

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-368-

Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena. .

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-369-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Zubietako Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Jabe partikularrak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 20.000€ dokumentu exekutiboak idazteko.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-371-

Gipuzkoako Foru Aldundia:
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Egikaritze- epeak zehaztuko diren HAPB idazteko urte BAT egongo da..

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Hiriko dokumentu mugatzailearen erredakzioa, Oriaren meandroko ingurune baldintzekiko bereziki
sensiblea.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-372-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 04

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Ugaldea poligonoa eta N-634 errepideko korridore lineala eraberritzea..

Ekintza lerroaren deskribapena
Jarduketa-proposamenak poligonoaren eta errepidearen arteko ertza egitean datza, zabalera librearen,
desnibelaren eta oinezko eta ziklistentzako ibilbideen babes arazoei konponbidea ezarriz (Dokumentazio
grafikoa). Hasiera batean, hegaleko espaloiaren alde egin da, GI-634 errepidearen mailatik modu
eraginkorrean oinezkoen eta ziklisten eremuari jarraitutasuna emango diona, jada badagoen sarbideko
beheko bidearen azalera murriztu gabe.
Errepidearen linealtasunak oinezkoen eta ziklisten konektibitatea eta poligonorako sarbide eroso eta
hierarkizatuarekin bateragarria izan behar du maila baxuago batean (ikus atala); horrela, estratu paraleloen
sekuentzia ezarriko du eta irisgarritasuna nahiz segurtasuna bermatzen duten erabileren arabera
ezberdinduko dira. Poligonoko bide ezberdinak Zumartegiko poligonoarekin konektatzeko aukera aztertzea
gomendatzen da (Dokumentazio grafikoa); horrela, noranzko bakarreko bukle bat diseinatuko da errepide
nagusiaren by-pass funtzioa egingo duena, bidegurutzeak mugatzeko, abiadura txikian sarbidea emateko eta
pabiloietarantz joateko.
Azken finean, lekua bilatu behar da mugikortasun jasangarriarentzat eta, garraio alternatiboarentzat egokia
den ibilbidean elkarbizitza ahalbidetzeko industriagune osoan zehar irisgarritasun funtzional erosoa izateko.

Garatzeko helburuak
O.R.24., O.G.1., O.G.20, O.G.23, O.G.24, O.G.25

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-373-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-374-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-375-

Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena. .

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-376-

+18.30

+15.00

CARRETERA N 634

3,5

2

4,75

3,25

3,25

2,5

ACERA VOLADA

TALUD
AJARDINADO

APARCAMIENTO

CARRIL

CARRIL

ACERA

SECCIÓN 1 UGALDEA
-378-

+21.50

+15.25

3,5
CARRETERA N 634

ACERA VOLADA
PASEO /CARRIL BICI

2,25
TALUD
AJARDINADO

4,5

3,25

3,25

2,5

APARCAMIENTO

CARRIL

CARRIL

ACERA

SECCIÓN 2 UGALDEA
-379-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agente/ jabe pribatuak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 15.000€ dagokion dokumentua idazteko edo ideien lehiaketarako

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-380-

Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Jabe partikularrak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Egikaritze-epeak zehaztuko diren HAPB egiteko urte bateko epea.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Hirigintza Plangintzan eta errepideetan dokumentua barneratzea..

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-381-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 05

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
ZUMARTEGI INDUSTRIALDEA poligonoaren eraberritze integratua.

Ekintza lerroaren deskribapena
FFCC-gatik zatikaturiko poligonoaren birsortze integratuan datza jarduketa-proposamenak, urbanizazio
proposamenak eta oinezko eta ziklistentzako irisgarritasun arazoak konponduz (Dokumentazio grafikoa).
Errepideen gainetik bidea egin eta gaur egun oso sakabanaturik dauden industriaguneak batuko dituen
FFCCko geralekuko eragile nagusia kontuan izanik, gaur egun azpiegiturak banantzen dituen industriaguneak
konektatuko ditu trenbidearen gaineko pasabidearen bidez.
Hiri- birsortze integratua barneratzean aurrera egitean datza, funtzio eta mantenimenduaren bilakaeratik
eratorritako arazoak dituen industria testuinguru zehatz batean.
Poligonora sartzeko mugikortasun jasangarria sustatuko da, baita espazio publikoa birsortu ere
(urbanizazioa, espaloiak eta zuhaitzak xingolaztatzea) eta bereziki, ertzak (N-634 eta ingurune natural
anitzaren elkargunea). Horretarako, ibairako fatxada berreskuratzea beharrezkoa da, urbanizazio diferentzial
ez simetriko batekin, eta aldi berean, ibilbide bat garatzea, poligonoa inguratu eta balore natural ezberdinak
(galeria-basoa, zuhaizti kontsolidatu eta babestuak, pasealekuak…) integratzen dakiena, zenbait pabiloi
multzo bananduz.

Garatzeko helburuak
O.R.8., O.R.14., O.R.21., O.G.1, O.G.20, O.G.24, O.G.25.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-382-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-383-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-384-

Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena. .

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-385-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak/jabe partikularrak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 10.000€ dagokion dokumentua erredaktatu edo ideien lehiaketa egiteko.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-387-

Gipuzkoako Foru Aldundia:
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Egikaritze-epeak zehaztuko diren dokumentua idazteko urte bateko epea..

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Dokumentua hiri-plangintzan eta dagozkion ETSren barnean sartzea..

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-388-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 06

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
OSIÑALDE poligonoaren eraberritze integratua.

Ekintza lerroaren deskribapena
Zatikaturik dagoen poligonoaren birsortze integratuan datza jarduketa-proposamenak; horretarako,
urbanizazio eta oinezko eta ziklistentzat irisgarritasun arazoei konponbidea emango zaie. (Dokumentazio
grafikoa). Aurretik aipatutako eremuarekin zerikusi handia duen jarduketa da, baina, naturalizatuagoa.
Tanpoi eremu gisa egiten duen ekintzak, ingurune naturalari dagokionez, urbanizatze esku-hartze gradu
txikiagoa eskatzen du, baina Zumartegi eta gainerako ehunekiko lotura mantenduz.
Bilakaera funtzionala eta mantenutik eratorritako arazoak dituen testuinguru industrial zehatz batean
integraturiko hiri-berroneratzean aurrera egitean datza.
Poligonora sartzeko mugikortasun jasangarria indartzea, baita espazio publikoaren zaharberritzea ere
(urbanizazioa, ZUMARTEGIren segidan) eta, bereziki, bere ertzenak (N-634rekin konfluentzia eta ingurune
natural anitzarekin). Herritarrek berezkotzat jo dituzten pasealeku eta ibilbideen gainean oinezko eta
ziklistentzako bukleen sorreran oinarrituta

Garatzeko helburuak
O.R.8., O.R.20., O.G.1., O.G.20, O.G.24

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-389-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-390-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-391-

Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena. .

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-392-

+11.00

+ 8.00

+ 4.00

RIBERA ORIA

PASEO / CARRIL BICI

APARCAMIENTO

VIAL RODADO

ZONA AJARDINADA

ACERA

SECCIÓN 1 OSIÑALDE

-394-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak/ jabe partikularrak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 10.000€ dagokion dokumentua idazteko eta ideien lehiaketarako.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-395-

Gipuzkoako Foru Aldundia:
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Jabe partikularrak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Egikaritze-epeak zehaztuko diren dokumentua idazteko urte bateko epea

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Dokumentua dagokion hiri-plangintzan sartzea

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-396-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 07

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
URDAIAGA/Santuenearen birsortze integratua

Ekintza lerroaren deskribapena
Auzoaren zaharberritze integratua egitea da ekintzaren proposamena. Horretarako, nahiko aislaturik dagoen
ingurune naturalarekin duen harremana indartuko da, ingurune naturalarekiko nahiz trinkotasun
antolatuarekiko harremana indartuz (Dokumentazio grafikoa).
Hiri-berroneratze integratuan datza jarduketa honek ere, baina, kasu honetan, auzoak duen izaera
periferikoa eta lurralderako sarbidea kontuan hartu behar dira eta landa ingurunearekiko trantsizio gisa
balioztatu. Zirkulazioa berrantolatu, eta, batez ere, ibilgailu partikularrak aparkatzea kontrolatzea bezalako
ekintza txikiek oso emaitza onak izan ditzakete; hala nola, lekuaren pertzepzioa hobetuko lukete eta ingurune
balioa handitu.
Auzora sartzeko mugikortasun jasangarria sustatzea, baita Usurbil herriarekin harreman fisiko sendoago bat
sortzea ere. Jardueren intentsitatearen arabera antolatutako programa gradual baten araberako nekazaritza
eta abelazkuntzako erabileren bidez, ingurune naturalarekin harreman eredugarri bat ezartzea, ibaia
erreferentziazko elementu lineal gisa hartuz.

Garatzeko helburuak
O.R.23., O.G.1., O.G.20, O.G.24

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-397-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-398-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-399-

Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena. .

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-400-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak/ Jabe partikularrak
Bizilagun batzordea

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 10.000€ dokumentuaren erredakzioa edo ideien lehiaketa egiteko.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-402-

Gipuzkoako Foru Aldundia:
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Egikaritze-epeak zehaztuko diren dokumentua idazteko urte bateko epea.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Dokumentua dagokion hiri-plangintzan sartzea

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-403-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 08

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
TXOKOALDE berrantolatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Auzo erresidentzialari enfoke berria ematean datza jarduketa-proposamenak. Gaur egun ostalaritzako
sektoreak baldintzatzen duen arren, bestelako interes potentzialak daude: lurraldea aztertzea edo uretarako
sarbidea. Gainera, serioski kontsideratu beharko dira, erasaten dioten faktoreen arabera, uholde arriskuari
dagokionez (Dokumentazio grafikoa).
Erabilerarik gabeko jauregitxoa auzoko atentziogune gisa baliatzea, hirugarren sektoreko jardueren nahiz
ekintza turistikoen osagarri. Ingurune balio handiko lurralderako sarbidea errekaren pertzepzioa indartuz
jarduketaren ardatz nagusi gisa. Horregatik, jada egindako jarduketak (aparkalekua) naturalizatzeaz gain,
ekintza batzuk proposatzen dira; batetik, auzoa ibaiarekin erlazionatzeko (begizko presentzia eta ingurune
presentzia handikoa) eta bestetik, berezko gizarte identitatea emateko (espazio publiko bat jauregitxoaren
jardinaren aurrekaldean antolatzea plaza publiko gisa). Trantsizio egoeran dagoen hiriko egitura indartzeko
helburuarekin egingo da guztia, baina modu tartekatuan agertzen jarraitzen du.
Auzoari berezko pertsonalitatea ematea, batez ere eremuaren edertasun naturalean oinarrituz, ostalaritza
intentsitatean oinarritu ordez; ordutegi jakinetan desoreka funtzionalak sortzen baititu sarbideak. Ingurune
naturalarekin ereduzko harremana ezartzea nekazaritza eta abeltzantzaren bidez, intentsitatearen arabera
antolatutako programa gradual baten bidez.

Garatzeko helburuak
O.R.19., O.G.1., O.G.20, O.G.24

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-404-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egungo egoera

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-407-

Jarduketaren proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena. .

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-408-
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak/ Jabe partikularrak
Bizilagun batzordea

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 5.000€ dagokion dokumentua erredaktatu eta ideien lehiaketarako

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Gipuzkoako Foru Aldundia:
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Egikaritze-faseak zehaztuko diren dokumentua idazteko urte bateko epea.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Dokumentua dagokion hiri-plangintzan sartzea.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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KODEA: 2

AZPIKODEA: 09

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
AGINAGAren antolamendu berria.

Ekintza lerroaren deskribapena
Eraikuntza-elementuei dagokienez, oso zatikaturik dagoen enklabe lineal baten birsorkuntzan datza
jarduketa-proposamenak (Dokumentazio grafikoa).
Antolamendu egokia lortzeko, eraikuntzak multzokatzea beharrezkoa da, erabilpen egokien graduazio
uztartua justifikatu eta antolatzen duena, bertako izaerari uko egin gabe. Agian denbora behar duen hiri
plangintza eta kudeaketa jarduera da, baina estrategia argi eta irmoan oinarritzen da.
N-634 errepideagatik oso kalteturik dagoen auzoari pertsonalitate berezia ematean datza; ona izango
litzateke, eraikuntza kate ordenatu eta ritmikoez aberastea eta lorategi- espazio libreak ezartzea zirkulazio
abiadura murriztu eta paisaiaren pertzepzioa aberasteko, ibaitik nahiz errepidetik. Nekazaritza eta
abeltzaintza erabileren bidez ingurune naturalarekin ereduzko harremana ezartzea; arrantza ekintza oso
zehatzetarako sakabanaturik dauden pabiloien kopurua mugatuz.

Garatzeko helburuak
O.G.1., O.G.4., O.G.20, O.G.24., O.CS.1.,

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Ondorengo orrialdeetan, eskema modura atxikitu da jarduketaren garapena. .

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak/ Jabe partikularrak
Bizilagun batzordea

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua: 5.000€ beharrezkoa den dokumentua idazteko edo ideien lehiaketarako.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura
publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Lurzoru kutsatuak: Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomunitateei,
beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritzasozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Gipuzkoako Foru Aldundia:
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Egikaritze-faseak zehaztuko diren dokumentua idazteko URTE BATEKO epea

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Dokumentua dagokion hiri-plangintzan sartzea..

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-420-

POLI

KODEA: 2

AZPIKODEA: 10

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Lipotzabalgo meandroaren inguruko paisaia integrazioa, Ureberriko Portua.

Ekintza lerroaren deskribapena
Ingurunearekin bat ez datozen elementuak (etxolak eta eraikuntzak) ezabatuz paisaia integratu nahiz portu
txikia garbitu eta berreskuratzean datza jarduketa-proposamenak.
Eremu honetan Mapilgo ontziola zaharra dago; intereseko baliabide kulturaltzat har liteke eta elementu
nabarmendua den aldetik, 1.05 neurrian azterturiko baliabide kulturalen Plan Berezian sartzea proposatu da.
Aginaga auzoaren barnean egon arren, Ekintza Planetik ikusi denez, paisaia berreskuratzeak interes berezia
du. Ondorioz, ekintza-lerro berezi gisa planteatzen da.
Oria ibaiaren erriberetan kokaturik, MAPIL ONTZIOLA XIX. mendeko lehenengo hamarkadetara arteko
Usurbilgo ontziolarik garrantzitsuena, enblematikoena eta entzutetsuena izan zen. Mapilgo ontziola dagoen
leku berezian kokaturik, Oria ibaiak meandroa sortzen duen puntuan eta arroa zabaltzen den lekuan, XVII.
mendearen hasieran Oriaren erriberako hoberena zen 40 besorainoko gilako galeoien manufakturaketarako.
Mapil ontziolak zutik iraun du, Mutiozabal familiak paraje berean Uriberriko ontziola pribatuan itsasontzi
asko eraikitzeagatik 1922. urtera arte. Horrela, Gipuzkoako edo maiz, Euskal Herri mailako ontzien
eraikuntzako leku esanguratsu eta emankorrenetariko bat bihurtu zen.
Proposatu den jarduketaren helburua lekua balioztatzea da. Horretarako, paisaiaren osaera egokitu eta
Usurbilen Oriarekin zerikusia duten ogibideen nortasuna nabarmenduko da.
Orioko Mutiozabal ontziola errestauratzea ekintza honen adibide izan liteke.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-421-

Garatzeko helburuak
O.R.5, O.R.7, O.R.26, O.G.2., O.G.10., O.G.16, O.G.20., O.CS.1., O.CS.6., O.CS.9., O.CS.10., O.CS.14, O.CS.15.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ingurua berritzeko Mapil ontziola zaharra balioztatu behar da eta ez du ageriko egiturarik. Oriaren ondare
kulturaleko Plan Berezitik eratorriko da jarduketa hau: ekintza-lerroak ezarriko dira jarduketarako eta bere
intereserako.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-423-

Egungo egoera

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-424-

Jarduketaren proposamena

Txabolak kentzea

Mapil aintzinako kaiaren hondakinak (hondar
biltegia) Haien birsortzea eta balioztatzea.
proposatzen da.

Alune tradizionalak birsortzea

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agentak / Jabe partikularrak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurekontua: 10.000€ bat ez datozen eraikuntzak ezabatu eta jadanik existitzen diren elementuak
berreskuratzeko.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
Gipuzkoako kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko diru laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirola.
Gipuzkoako lurraldean arkeologi ikerketak egiteko eta zabaltzeko diru-laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria
eta Kirola.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Sei hilabete inguruko epea, egin beharreko udaleko administrazio-prozedurek baldintzatuta.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Ingurunearen kontserbazio-egoera.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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KODEA: 2

AZPIKODEA: 11

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Garraioen azpiegiturek sortzen dituzten begi- inpaktuak murriztea, errestaurazio proiektu zehatzen bidez,
ezponda eta lubetetan, teknika bigunak erabiliz.

Ekintza lerroaren deskribapena
Paisaia inpaktua murriztean datza jarduketa-programak: N-634 errepidea sostengatzen duen horma eta
Txikierditik Aliriko zubiraino doan Euskotreneko trenbideek sorturikoa.
Paisaia integraziorako proposamena horma hori ibai-ingurunean integratzen duen eta begi-inpaktua
murriztuko duen landare-errezel bat (horma berdea) sortzea izan liteke.
Paisaia honen errestauraziorako, Bizkaiko esperientzia baliagarria izan daiteke orientazio gisa: ezponda
gunitatuen zaharberritze osoa teknozoruaren proiekzioaren bidez.
Konponbide ekonomiko eta eraginkorra topatzea da gakoa eta begizko-inpaktu gehien duten eremuetako
ingurunearen aspektua integratu eta hobetzea ahalbidetzea. Horretarako, teknosola duen produktu bat
erabiltzea proposatu da: tratatu behar den eremuaren gainean produktua aplikatuz zaharkitu itxura ematen
dio (bat-bateko begizko integrazioa) eta sarbide azkarra eta egoera horretan berezkoa den landarediaren
(substratu arrokatsu edo sasiharkaiztarren) instalakuntza ahalbidetuko ditu: espezie harkaiztarrak,
briofitoak, hepatikoak…
Teknosola osagarri organiko nahiz ez-organikoetatik sortutako substratu artifiziala da eta ondorioz, lurzoru
artifiziala sortzen du; denborarekin modu analogoan eremuko lur natural bilakatzen dira. Landaredia egoki
hazi dadin elementu nutritiboak eta egitura egokia ematen ditu eta horrela, eremuko espezie autoktonoekin
landareztatzea errazten da, erneketa hobetu eta hazkuntza azkartzen du.

Honako abantaila hauek ditu:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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 Landare-lurra bezalako baliabide eskas eta ez berriztagarriaren erauzketa eta ekarpena murriztu
egiten da.
 Nekazaritzako elikagaien industria, uren arazketa, etab.-en gisako jardueren hondakinak eta
azpiproduktuak berrerabili eta balioztatzen dira. Horien bidez materialen bizi-zikloa itxi nahi da eta,
aldi berean, eremu degradatuak (harrobiak, soberakoen gordailua, higatutako eta landarediarik
gabeko ezpondak,..) berreskuratzea lortzen da.
 Ondorioz, sistema sensibleenetako (ura, airea eta biota) hondakinen inpaktua murriztu egiten da.
 Karbonoa eta biomasa egonkortu egiten dira lurrean; hala, berotegi efektuko gas ekarpenen
kontribuzioa murrizten du.
 Nitrogenoa, fosforoa, potasioa eta bestelako lurreko mikro eta makronutrienteak birziklatzen dira.
Azken finean, paisaiaren aspektua, aspektu ekonomikoa, iraunkortasuna eta sostengurako laguntzarik
gabeko automantenimendua baloratzean datza, malda handi edo oso handiko eremuetan; hala baitaude
hormigoi proiektatu gehienak eta, horrela, hormigoia kaltetzen duen azidotasunaren arazoari konponbidea
ematea ahalbidetzen du.

Garatzeko helburuak
O.R.3, O.G.1. O.G.5,

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Paisaia errestauratzea eta Txikierdi eta Zubieta arteko auzoko oinezkoentzako pasealekua ezartzearekin batera
HAPOn proposatutako errepide berriaren bidez eremuko trafikoa erregulatzeak lehentasun altua du, oso
erabilia den eremuan kokaturik dagoelako eta herritarrek asko baloratzen duten eremua delako. Neurri
bideragarria da, ez baitu diru ordainketa handirik eskatzen eta oso eraginkorra izango da, paisaia integrazioari
dagokionez..

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-431-

Egungo egoera

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Jarduketaren proposamena
P Proposamen paisajistikoa, errestaurazioa eta hormigoizko ezponda paisaian integratzea. Ibai inguruan integratzea .

Hormigoizko ezpondetan egindako konponketaren adibidea.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
ETS

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Gutxi gorabeherako aurrekontua

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak finantzatzeko diru
laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Neurria egikaritzeko gutxi gorabeherako epea bi hilabete baino gutxiagokoa da. Landarediaren hazkuntza neurriaren
eraginkortasun eta baldintza klimatikoen araberakoa izango da.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Landare-errezelaren garapen maila eta kontserbazio maila..

EKINTZA LERROAK
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KODEA: 2

AZPIKODEA: 12

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA - HIRI-PAISAIAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Lasao baserri inguruko paisaia eraberritzea (Irabiako meandroa).

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza-lerro hau inguru kaltetua eta abandonaturik dagoen eraikuntza, Lasaoko errota, zaharberritzeko
proposatu da.
Lasao baserri inguruan dauden eraikuntzak, izen bereko errekastoan kokaturik, oso egoera kaltetuan daude
eta kalitate baxuko paisaia osatzen dute.
Eremua zaharberritzeko errekastoa paisaian integratzeko ekintza puntual bigunak proposatu dira eta
ondorengo eraikigintzak: fatxadak egokitzea, burdin hesiak inguruan hobekiago integratzen diren landaredia
elementuek ordezkatzea, aireko kableak ezabatzea kableak lurperatuz, Lasaoko errekastoa ekologikoki
zaharberritzea arroak teknika bigunen bidez tratatuz, etab.
Lasaoko errota abandonaturik eta oso kontserbazio egoera txarrean dago Ondare elementu bat da eta
Oriaren ingurunean baliabide kultural bat izan daiteke; eta ondorioz, baita Usurbilentzat ere. Usurbilen,
Oriaren ondarearen Plan Bereziak eraikuntza aztertu beharko du eta zaharberritu eta berreskuratzeko aukera
ezarri beharko du.
Irisgarritasun errazagatik eta Oriaren erribera inguruan, meandroetako batean, kokaturik egoteagatik,
ibaiaren zati hau behatzeko paisaia-interes handikoa izan daiteke. Horrela, IBAIAREN BEGIRATOKIEetako bat
izan liteke eta azkenik, errota balioztatzea.
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Garatzeko helburuak
O.C.4, O.R.4. O.R.7, O.R.10, O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.G.7, O.G.10, O.G.11, O.G.16 O.CS. 9, O.CS.10, OCS14,
O.CS.15

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ingurune hau zaharberritzeak ez du lehentasun handirik, baina Oriaren paisaiak balioztatzeko interesgarria da.
Ekintza Plan honetan proposatutako Plan Berezia zehaztuko duen Usurbilgo Ondarea Babestu eta Garatzeko
proiektu global batean egin beharreko jarduketa da.

EKINTZA LERROAK
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Egungo egoera

Lasao ingurunea
Lasao errota
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Jarduketaren proposamena
Irabiako meandroaren irudikapena, Lasao baserriaren inguruko ingurunea zaharberritu eta integratzea
proposatzen da; errota zaharberritu eta balioztatzea; landare-pantaila osatzea eta ubidearen ekologia
berreskuratzea eta ibaiko galeria-baso naturalak berriztatzea, irudian agertzen den orlaren modukoa
sortuz. ORIAREN BEHATOKI gisa ezarri daiteke puntu hau.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Jabe partikularrak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Gutxi gorabeherako aurrekontua

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Gipuzkoako Foru Aldundia
Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Eusko Jaurlaritza
Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
Gipuzkoako kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko diru laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirola.
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Gipuzkoako lurraldean arkeologi ikerketak egiteko eta zabaltzeko diru-laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria
eta Kirola.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Inguruko paisaia integrazioa egiteko epea gutxi gorabeherakoa da. Idatziko den Plan Berezian zehaztuko dira
Lasaoko errota berreskuratzeko aurreikusitako epeak.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
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ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-442-

KODEA: 2

AZPIKODEA: 13

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Mendiaren ustiapen ekonomikoarekin bateragarriak diren espezie autoktonoen bidez, mendi publikoa
pixkanaka ordezkatzeko neurriak ezartzea. Horretarako, baso-elikagaietako zerbitzuak eta zerbitzu
klimatikoak eta basoak kontserbatzea sustatuko dira.

Ekintza lerroaren deskribapena
Planeko 1.03 ekintza osatzen du ekintza-lerro honek eta Irisasi mendiko landaketa aloktonoak ezabatzea du
helburu; Landa Garapenerako Euskal Herriko Planak zehaztutako lerroa jarraituko da. Horren bidez,
nekazaritza eta basogintzaren menpeko ekosistemak zaharberritzeari, zaintzeari eta hobetzeari mesede
egingo zaio.
Ondorengo jarraibideak proposatu dira:
 Hildako egurra, arboladi zaharrak edo lepaketak eta koniferoen landaketa exotikoetan nahasturik bizi
diren espezie autoktonoen zuhaitzak mantentzea.
 Eskuzko baso-sartzea edo inpaktu gutxiko makina arinak erabiliz egitea, lurzorua harrotu gabe.
 Lurzoruan produktu kimikoen ekarpenik gabe, lur txirioetako ongarriketak izan ezik; lurzoruaren
azterketa eta gomendio tekniko baten bidez produktuak erabiltzea eta dosia zehazten denean.
 Moztetak 10-15 urtetik behin egitea, gaizki eratutako zuhaitzak edo plaga edo gaixotasunen foku izan
daitezkeen zuhaitzak ezabatuz.
 Ikuskatze, prebentzio eta errestaurazio neurriak hartzea basoan kalteak eragiten dituztenei aurre
egiteko.
 Egin beharreko lanak planeatzea baso- jarduketak mendiaren bestelako erabilera eta jarduerekin
koordinatuko dituen basoa kudeatzeko plan baten bitartez.
 35-40 urteko gutxieneko txandakatzeak, kalitatezko egurra produzitzea lortzeko; zuhaizti heldua
moztuko da, betiere flora eta fauna espezie mehatxaturik katalogatu ez bada. Alderantzizko kasuan,
basoko administrazioarekin negoziatuko litzateke txandakatzea luzatu edo espezie horiek zaintzeko
neurri zehatzak hartzea.
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Espezie aloktonodun baso landaketak baso autoktonoen bidez ordezkatzea
Ekintza-lerro honek ondorengo jarduketarekin bat egiten du: N15.1.2 Euskal Herriko Landa Garapenerako
Programa: espezie aloktonodun basoko landaketak baso autoktonoen bidez ordezkatzea.
Ziklo motz edo ertaineko landaketa koniferoak pixkanaka ordezkatzea du xede, ziklo ertain edo luze eta izaera
autoktonoko hostozabalen landaketen bidez, baso autoktonoen azalera handitzea sustatzeko helburuarekin.
Biodibertsitatea kontserbatzeko habitat interesgarrien azalera handitzeaz gain, baso mota horiek
kontsolidatzeak abantaila nabarmenak ditu inguruneari dagokionez, erabilera teknikek txanda motzeko
egur-produkzioko landaketetan egiten diren ohiko praktikek baino gutxiago inpaktatzen dutelako, besteak
beste.
Landaketako espezie nagusia ondorengo irizpideen arabera aldatuko da:
 Lursaileko baldintza naturalistiko, fisiografiko eta klimatikoei jarraiki lursail bakoitza izapidetzen duen
baso estazio egokieneko espezie zuhaixkara autoktonoak erabiliko dira landaketetan. “Espezie
nagusi” gisa erabili beharrekoak ondorengoak izango dira: haritza, ametz arrunta, pagoa eta haltza.
Hala ere, oso egokitzat jo da aurretik aipaturiko zuhaitzen eta bestelako fruta-arbolen arteko
nahasketa.
 Landaredia aloktonoaren estuldura azpian birsortze naturaletik eratorritako nahiko estaldura trinkoa
eta lekuko baldintzetara egokitzen dena existitzen bada, berau hobetu eta finkatzeko lanak egingo
dira. Alderantzizko kasuan, basotze zuzena egingo da landare autoktonoekin, landaketa bidez nahiz
haziak botaz.
 Baso- ugalketa materiala jatorri ezagunekoa eta bermeduna izango da; masa berria egoki haziko dela
bermatzeko eta inguruko masetan kutsadura genetikoa saihesteko.
 Mozketak egiterakoan, zutik utziko dira, egongo balira: arboladiak osatzen dituzten espezie
naturaleko zuhaitzak, baita oin zaharrak, hildakoak, lehorrak edo eroritakoak ere. Arrisku
fitosanitario edo sute-arriskuaren mugen barruan egin beharreko ekintza da.

Garatzeko helburuak
O.C.1, O.C.2, O.C.5, O.C.6., O.R.2, O.G.1, O.G.2, O.G.13, O.CS.14.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

PREMIA
Oso altua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Koniferoen basoko formazioek ez dute Irisasi mendiaren azalera handia hartzen; ondorioz, ekintzak lehentasun
ertaina duela aurreikusi da.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

Egungo egoera
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Jarduketaren proposamena
Irisasi mendiaren eremuaren irudikapena: basoberritzerako espezie autoktonoak erabiltzea proposatzen da.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Euskal Herriko itsasertz-mugartea(DCPV):
Gipuzkoako Itsasertz zerbitzu probintziala(SPCG)
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Planteatzen diren basoberritzeen araberakoa izango da aurrekontua.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna: LGENF
Estatuko Administrazioa:
- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko biodibertsitate, klima- aldaketa
eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila.
Eusko Jaurlaritza: Landa Garapenerako Programa IKUS 15. NEURRIA
EKINTZA LERROAK
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Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena,
Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Landaredia potentziala berreskuratzeko egiten diren proposamenen garrantzi eta konplexutasunaren araberakoa
izango da egikaritze-epea.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:



Irisasi mendiko koniferoen basoaren azalera.
Irisasi mendiko baso autoktonoaren azalera.
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KODEA: 2

AZPIKODEA: 14

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Korridore ekologikoak sortzea errazteko basoko jarduerak gauzatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza-lerro hau ezartzeko ondorengo irizpide orokorrak proposatu dira:
 Landaredia natural edo berezkoaren unadak eta elementu linealak kontserbatzea.
 Zuhaiztien estaldura autoktonoa handitu eta faunarentzako habitaten euskarri gisa
landarediaren egitura hobetzea.
 Belar-sastrakak garbitzea egingo da suteak ekiditeko neurri gisa, zuhaitz formazioen edo
larreen birsortzea sustatzeko, edo heskaiak mantentzeko.
 Belar-sastrakak garbitzea eskuz eta modu selektiboan egin beharko da; zuhaiztiek duten
birsortze naturalerako gaitasuna errespetatuko da. Zuhaitz itxura hartu duten zuhaitz
landareak eta zuhaixka formako espezieak errespetatu beharko dira.
 Intsektizida edo herbizidadun tratamendu kimikoak saihestu egingo dira, ahal den neurrian,
entomofauna ez kaltetzeko.
 Errodentizida eta topizidadun tratamendu kimikoak saihestu egingo dira, ahal den heinean,
mikrougaztunen komunitatea kaltetu ez dadin.
 Basoen tratamenduak sustatuko dira sastrakadi ertain eta altuetan zuhaiztien garapena
azkartzeko.
 Debekatu egingo dira, zehazki, koniferoen eta bestelako basoko espezie exotikoen baso
birpopulaketak, gaur egun, baso autoktonoek harturik dituzten mendietan, populaketen
zatikatzea eta aislamendua murrizteko.
 % 40 baino gehiagoko maldak dauden lursailak baso birpopulaketentzako prestatzerakoan,
lurzorua errespetatzen duten metodoak erabiliko dira; hala nola, eskuzko zulaketa, zuhaitz
eta zuhaixka-landaredia autoktonoko lekuak kontserbatuz.
 Basoko tratamendu fitosanitarioak saihestuko dira. Beharrezkoak izanez gero, tratamendu
biologikoa izango da.
 Basoetako tratamenduetatik eratorritako hondakinak ezabatzeko zatikatzea sustatuko da;
betiere, osasun aldetik aurkakoa gomendatzen ez bada.
EKINTZA LERROAK
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Garatzeko helburuak
O.C.1, O.C.2, O.C.5, O.C.6., O.R.2, O.G.1, O.G.2, O.G.13, O.CS.14.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

PREMIA
Oso altua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:

EKINTZA LERROAK
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Irisasi mendiko eremuaren irudikapena igarobide ekologikoak sortzeko neurriak ezarrita.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Ezartzen diren ekintzen arabera egingo da aurrekontua.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna: LGENF
Estatuaren Administrazioa:
- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko biodibertsitate, klima- aldaketa
eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila.
Eusko Jaurlaritza:
- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:

EKINTZA LERROAK
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-

Gipuzkoako Lurralde Historikoko basoak zaindu, hobetu eta ugaritzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena,
Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Jabe partikularrak eta Baso Elkarteak.

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Ez da egikaritze-eperik zehaztu. Aplikazio jarraituko neurriak izan behar dute..

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
Ez dira jaso

EKINTZA LERROAK
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KODEA: 2

AZPIKODEA: 15

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Ibaiaren ibilguaren eta erriberen paisaia, ingurunea eta ekologia eraberritzeko proiektua.

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza-lerro honetan Usurbilgo Oria ibaiaren arroaren eta bere erriberetako paisaia, ingurunea eta ekologia
zaharberritzeko proiektu bat egitea planteatu da. Egungo egoera zehaztu, babestu eta kontserbatuko duten
faktoreak kontuan izango dituen proiektu oso gisa egin behar da.
Uraren kalitatea hobetzeko neurriak hartzeko eta, ondorioz, ibaiko ingurunea eta ekologia zaharberritzeko
proposamenak egin beharko ditu proiektuak. A priori ondorengo neurriak proposatzen dira:
 Ibaiaren arroan dauden hondakinak garbitzea.
 Uraren Euskal Agentzia eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin koordinatuz, ibaiaren arroan
metaturik dauden sedimentuak eta “irla txikiak” sortzea eragin dutenak ezabatzea, urak
aurrera egiteko oztopo baitira.
 Isurketak kontrolatu eta saihesteko neurriak ezartzea. Zumartegi eta Osiñalden.
 Ur-bazterreko landaredia mantendu eta berreskuratzeko neurriak ezartzea.
 Flora inbaditzailea (Fallopia Japonica) ezabatu eta kontrolatzea. Existitzen diren landare
guztien diagnostikoa egin eta lokalizatzea eta URA, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko
Jaurlaritzarekin koordinatzea landareak erauzteko.
 Landaredia aloktonoa (platano arrunta, sasiakazia) pixkanaka ordezkatzea erriberetan
berezkoak diren galeria-basoetako espezie autoktonoen bidez.
 Ingenieritza biologikoko tekniken bidez erosio puntuetan marjinak egonkortzeko teknikak
ezartzea.
UPV/EHUrekin egiten diren akordioak kontuan izango dira Oria ibaian eta erriberetan dauden ekosistema eta
landarediaren egoera aztertzeko, flora eta fauna inbaditzailea duten eremuak identifikatzeko, babestu
beharreko elementuak identifikatu eta ibaiaren ingurunea, ekologia eta paisaia eraberritzeko jarraitu
beharreko estrategiak zehazteko.
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Garatzeko helburuak
O.C.2, O.C.5, O.C.6., O.R.12, O.R.13, O.R.16, O.R.18, O.G.1, O.G.2, O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.G.15, O.G.21,
O.G.22, O.G.25.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

PREMIA
Oso altua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasunezko ekintzatzat hartzen da, Oriaren eta bere erriberetako paisaiak balioztatu eta hobetzeko
jarduketa-proposamenaren oinarria delako
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

PADURAK

ERRIBERAKO_BASOAK

UR_IBILGUA

BASO MISTOA AUTOKTONOA/ LANDAKETA

GUNE ANTROPIZATUAK

BASO_LANDAKETAK_HOSTOZABALAK

INDUSTRIALA

BASO_LANDAKETAK_KONIFEROAK

ETXEBIZITZAK

LANDA_ATLANTIKOA

BASO_MISTOA

BARATZAK_ETA_FRUTARBOLAK
BELARDIAK_ETA_LABORANTZAK
LARREAK

EKINTZA LERROAK
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-458-

Egungo egoera

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Jarduketaren proposamena
Oria ibaiertzetako landarediaren zaharberritzeko gutxi gorabeherako proposamena.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Euskal Herriko itsasertz-mugartea(DCPV):
Gipuzkoako Itsasertz zerbitzu probintziala(SPCG)
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
10.000€ aurreikusi dira Oriaren ingurunea eta paisaia zaharberritzeko analisi, diagnostiko eta ekintza lerroen
proposamenetarako.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
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- Natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde pribatuei
diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
- Klima-aldaketa eta atmosfera. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, toki-erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
Estatuko Administrazio Orokorra
- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko biodibertsitate, klimaaldaketa eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen
Saila.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Banketxeak, ikasleentzako beka-sistema..

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Urte bateko epea aurreikusi da Usurbilen Oria ibaiaren ingurunea berreskuratzeko analisia, diagnostikoa eta ekintzalerroak egiteko.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Proiektuan planteatutako ekintzen aplikazio- maila..
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AZPIKODEA: 16

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Itzaoko padurako ingurunea berreskuratu eta paisaia balioztatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Erriberak eraberritzea proposatzen da eta gaur egun uholde arriskua pairatzen duten eremuetan uholde
azalera handitzea, eremuaren kota jeitxiz eta lursailaren maldan selektiboki lan eginez. Padurako eremu
ertain-altu gisa berreskuratu ahalko litzateke; sustratuak gazitasun moderatua behar duenez, marearen
eraginak ez du uneoro uholderik behar.
Itzaoko gainerako azalera puntu horretan Oriako estuarioa hondatzea pausatuko duen indargetze-eremu gisa
planteatzen da.
Eremua berreskuratzearen atzean arrazoi nagusi bat dago: ingurune baldintzak hobetuko balira, hegaztifauna hartzeko leku kritikoa izango litzateke eta aniztasun biologiko eta paisajistikoari mesede egindo lioke.
Jarduketa eremua ILJB barruan kokatzen da eta indargetze eremuak babes zortasun-eremuari dagokio;
ondorioz, ez dago inolako oztoporik ikuspuntu juridiko administratiboari dagokionez, ingurunea
eraberritzeko edo hobetzeko aurkeztu diren proposamenak egikaritzeko.
Ekintza-lerro hau egikaritzeko lurraren propietateak aztertu beharko dira eta padura modu eraginkorrean
eraberritzeko beharrezkoak diren hitzarmenak egin beharko dira.
Paisaiaren gozamenari dagokionez, paduraren barneko ertzean, ibilbidea egitea eta irisgarritasuna
ahalbidetuko dituen pasagune bat egiteko proposamenak osatzen du ekintza hau.
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Garatzeko helburuak
O.C.5, O.C.6., O.C.10., O.R.9, O.R.12, O.R.17, O.R.18, O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.G.15,
O.G.22, O.G.23.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Oriaren paisaia naturalak berreskuratzeko lehentasunezko eta beharrezko ekintzatzat hartzen da.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

PADURAK

ERRIBERAKO_BASOAK

UR_IBILGUA

BASO MISTOA AUTOKTONOA/ LANDAKETA

GUNE ANTROPIZATUAK

BASO_LANDAKETAK_HOSTOZABALAK

INDUSTRIALA

BASO_LANDAKETAK_KONIFEROAK

ETXEBIZITZAK

LANDA_ATLANTIKOA

BASO_MISTOA

BARATZAK_ETA_FRUTARBOLAK
BELARDIAK_ETA_LABORANTZAK
LARREAK

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egungo egoera

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Jarduketaren proposamena
Itzaoko ekologia berreskuratzea planteatzen da ekintza honetan; horretarako, estuarioko dinamika berreskuratuko da, lezoiak
ezabatuz, erribera zaharberritu eta uholde naturalak sustatuko dira.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Euskadiko Kosten Demarkazioa
Gipuzkoako Itsasertz zerbitzu probintziala(SPCG)
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
10.000€-ko aurrekontua aurreikusi da Itzaoko padura zaharberritzeko proiekturako

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna: Proyectos LIFE+
Eusko Jaurlaritza:
- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
- Natura-ondarearen kontserbazioan ezagutza sortzeko proiektuak egiten dituzten erakunde pribatuei
diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
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- Klima-aldaketa eta atmosfera. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, toki-erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
Estatuko Administrazio Orokorra
- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko biodibertsitate, klima- aldaketa
eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Banketxeak, ikasleentzako beka-sistema, GEKko proiektuak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Urte bateko epea izango da proiektua egiteko.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Flora inbaditzailearen presentzia.
 Paduraren naturalizazio gradua.
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AZPIKODEA: 17

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Orbeldiko zentrala eta presaren inguruko paisaia eraberritzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Orbeldiko presaren ingurunea eta paisaia berreskuratzeko jarduketa-proposamenean datza.
Abandonaturiko eraikuntzak kendu eta, gaur egun, iktiofaunarentzat nahiz Oriaren fluxu naturalarentzat
oztopo den presa deseginez paisaia eraberritzea proposatzen da.
Uraren Euskal Agentziak duen Ibilgu- mantentze Zerbitzuaren esparruan egin daitekeen jarduketa da.
Zerbitzu horrek garrantzi txiki eta ertaineko jarduerak egiten ditu ibai-ibilguetan eta ibai-ibilguen eta urbazterreko landarediaren egoera hobetzea du beti helburu (ibai-ekosistemak egoera onean egoteko
ezinbesteko baldintza da). Gainera, ibaien hiri barruko bideguneetan ahalmen hidraulikoa bermatzen dute;
hala, aipatutako eremuetan arroen obturazioagatik ur xafla handitzea saihesten da.

Garatzeko helburuak
O.C.5, O.C.6., O.C.10., O.R.9, O.R.12, O.R.17, O.R.18, O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.G.15,
O.G.22, O.G.23.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasunik gabeko ekintzatzat hartzen da, baina beharrezkoa, Oriaren paisaia naturalak berreskuratzeko.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
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Egungo egoera

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Jarduketaren proposamena
Gipuzkoako hainbat ibaietan egindako antzeko esperientzietan oinarrituta proposatu da ekintza. Leitzaran ibaian ezabatutako
presa txiki baten emaitza adierazten da atxikitako irudietan.

Zeharkaezina eta erabiltzen ez zen barrerak gogorki galarazten zuen ibaian gora eta ibaian behera zeuden eremuen arteko
harreman ekologikoa. Gainera, presa sortzen zuen eremu enbaltsaturiko eremu zabal artifizialak tramo azkarren eta ibaian
agertzen diren urlo txikien segida erazgozten du. Eraispenarekin ibaiaren sareko eremu handi bat lortu zen; hala, ibaiaren
mugimendu naturalak berrezartzeari mesede egin zitzaion eta uretako nahiz lurreko habitaten kontserbazio egoera hobetu
egin zen.

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia
Euskal Herriko itsasertz-mugartea(DCPV):
Gipuzkoako Itsasertz zerbitzu probintziala(SPCG)
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

EKINTZA LERROAK
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Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK: 10.000€-ko aurrekontua aurreikusi da presa eraisteko.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna: LGENF
Eusko Jaurlaritza: URAREN EUSKAL AGENTZIA
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Presa eraisteko eta hondakinak biltzeko HILABETE BAT izango da, eraispenetik hasita.
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Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
Ez dira jaso
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AZPIKODEA: 18

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Oriaren paisaia kulturalak kontserbatzeko ondare intereseko elementuak berreskuratzea, Usurbilen Oriaren
ondarearen Plan Berezian zehaztutakoak.

Ekintza lerroaren deskribapena
Lerro hau 1.05 ekintza-lerroan ezartzen den USURBILEN ORIAREN ONDAREAREN PLAN BEREZIko
zehaztapenen aplikazioari dagokio.
Aipaturiko Plan Bereziko zehaztapenak garatu eta aplikatzeak Usurbilgo udalerriarentzat intereseko baliabide
kulturaltzat hartzen diren ondare elementuak berreskuratu eta balioztatzea eragingo du.

Garatzeko helburuak
O.C.4, O.R.4, O.R. 5, O.R.10, O.R.17, O.R.26, O.G.10, O.G.11, O.G.16, O.G.17, O.CS.3., O.CS.9, O.CS.10,
O.CS.11, O.CS.12, O.CS.14, O.CS.15.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun ertaineko ekintza-lerroa da, ondare kulturalaren Plan Bereziaren erredakzioak baldintzatzen baitu
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Horiz, elementu arkeologikoak; eta beltzez, elementu arkitektonikoak.

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

Horiz, elementu arkeologikoak; eta beltzez, elementu arkitektonikoak.

EKINTZA LERROAK
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Estatuaren Administrazio Orokorra- kultura
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aplikatutako neurrien arabera egingo da aurrekontuaren estimazioa

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia
- Gipuzkoako kultur ondarea zaharberritzeko eta sendotzeko diru laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta
Kirola.
- Gipuzkoako lurraldean arkeologi ikerketak egiteko eta zabaltzeko diru-laguntzak. Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirola.
- Gipuzkoako museoei zuzendutako diru-laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola.
EKINTZA LERROAK
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- Gipuzkoako kultur elkarteentzako diru laguntzak, urteko egitasmoak edo jarduerak egiteko. Kultura,
Turismo, Gazteria eta Kirola.
Estatuko Administrazio Orokorra:
- % 1,5 kulturala. Sustapen Ministerioa.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Usurbilen Oriako ondarearen Plan Bereziko aplikazio-maila

EKINTZA LERROAK
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AZPIKODEA: 19

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Nekazaritza paisaiak hobetu eta mantentzeko neurriak ezartzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza-lerro hau neurri batzuek baldintzatzen dute; hain zuzen ere, Oriaren ibai terrazetako nekazaritzapaisaien hobekuntza eta kontserbaziorako neurriek.
Honako neurri hauek proposatu dira ezarri daitezen:
- Paisaian beharrezkoak ez diren lerro zuzenak ezartzea saihestea, bereziki, partzelak biltzen diren
lekuetan; etxebizitzen mugen artean nahiz bideen trazaduran. Kontzentrazio prozesu horien aurretik
zeuden errekastoak kontserbatuko dira.
- Paisaiako zenbait elementu kontserbatu eta berreskuratzea, esaterako, heskaiak; harrizko hormak,
alanbre arantzadunen itxituren bidez ordezkatzea saihestuz; zuhaitzen alineazio sinpleak mugetan,
xendatan eta bideetan; zuhaitz aislatuak; nahiz baserrietara, laborantzetara eta zelaietara
garamatzaten bide eta xendak.
- Berezko landarediaren orbanak kontserbatzea, urarekin zerikusia duten landareak barne hartuz, eta
landarediarekin egindako elementu linealen bidez konektatzeko ahalegina eginez.
- Paisaia motari egokitzen zaion eskala, diseinua eta materialak erabiltzea obratan, instalazioetan eta
eraikuntzetan.
- Itxitura eta hesien ezarpena kontrolatzea, lursail estentsiboetako itxitura bisualak saihestuz.
- Biltegi edo nekazaritza-nabeak nekazaritza eremuan sakabanaturik ezartzea ekiditea eta hirigunetik
hurbil bildu daitezen sustatzea.
- Nekazaritza eta abeltzaintza produkzioan erabilitako baliabideei dagokienez, ezingo dira edozein
motatako material hondarrak abandonatu edota isuri; hala nola, plastikoak, ontziak, enbalajeak,
makineria hondakinak, olioak eta lubrifikatzaileak, nahiz hondakin fitosanitarioak, zoosanitarioak eta
albaitaritza erabilerakoak, besteak beste.
- Azaleko eta lur azpiko urak filtratzea eta kutsatzea saihesteko, etengabeko estabulazioan edo
estabulazio erdiraunkorrean dauden abeltzaintzako ustiategiek bilketa tankeak edo hobiak,
simaurtegiak eta naturalki edo artifizialki inpermeabilizatutako baltsak, galdarak eduki eta erabili
beharko dituzte eta edukiera egokia izan beharko dute.
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Berotegiak
- Berotegiak mugatzea.
- Beharrezkoak ez diren lerro zuzenak ezartzea ekiditea dimentsioen aukeraketa eginez eta berotegiak
egoki antolatuz.
- Ahal den heinean, berotegiak paisaian integratzea laguntzen duten heskaiak eta bestelako
elementuak barneratzea.
- Gehien ikusten diren eremuetan eta herritarren pertzepzioan eragina duten paisaietan eta zeruertzlerroetan lokalizatzea saihestea; zenbait kasutan, landarezko pantailak jartzeko aukera baliatu ahalko
da erabileraren begizko inpaktua murrizteko; horretarako arreta berezia jarri beharko da landarezko
pantaila ez dadin deigarri bihurtu eta ez dezan ezkutatu nahi den horren atentzioa piztu.
Nekazaritza-industriak
- Paisaian dauden nekazaritza eta abeltzaintzako eraikuntzen ezaugarri formal oinarrizkoenak islatzea,
hala dagokionean, eraikuntzaren dimentsioei, egiturari, materialei eta erabilitako koloreei arreta
berezia eskainiz.
- Eraikuntza paisaian integratzea sustatzea; horretarako, heskaiak, hormatxoak eta paisaiaren
kohesioa laguntzen duten bestelako elementuak kontserbatu eta berreskuratuko dira.
- Ahal den heinean, lursailaren zuloetan eta gutxien ikusten diren lekuetan kokatuko dira, zeruertz eta
harkaitz-muinoetako ingurua saihestuz.
- Kasu batzuetan landare-pantailak erabiltzea egingarria da eraikuntzek paisaian duten begizko
inpaktua arintzeko. Horretarako, tentuz jokatu beharko da pantaila ez dadin deigarri bihurtu eta ez
dezan ezkutatu nahi den horren atentzioa piztu. Gainera, zumitzezko landare-espezie egokiak
erabiliko dira.

Garatzeko helburuak
O.C.7, O.C.8, O.C.9, O.R.7, O.G.7, O.G.9, O.G.14, O.G.25.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun ertain-altuko ekintza-lerrotzat hartu da, nekazaritza-paisaiak asko baloratzen dituztelako
herritarrek. Oso ikusgai dauden paisaiak dira eta ekintza planaren eremuko azalera handi bat hartzen dute.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Egungo egoera

Proposaturiko neurriak ezartzean berreskuratuko diren Ekintza
Planeko nekazaritza- paisaian dauden elementu
diskordatzaileak isladatzen dira irudietan.

Babestu nahi den kalitatezko nekazaritza-paisaiaren adibide bat da beheko irudia
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak / enpresa pribatuak
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aplikatzen diren neurrien araberakoa izango da aurrekontua. Edozein kasutan, ez dira aurrekontua altua
duten neurriak; hots, ekonomikoki onargarriak dira

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna:
- Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa. LGENF.
Eusko Jaurlaritza:
- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak.
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Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Ingurumen eta klimarako laguntzak, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ekologikorako
laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka..
- Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde
Oreka.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Nekazaritza-produkzioko enpresak, lursailen jabe partikularrak, nekazaritza elkarteak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Neurriak ezartzeko epea ez da mugatua, denboran zehar jarraitutasuna izan behar duena baizik

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Nekazaritza-paisaietan elementu inpaktanteak egotea.
 Nekazaritza-paisaiako egitura.
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AZPIKODEA: 20

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Nekazaritza ekologikoaren garapena sustatu eta sostengatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Neurri honekin ondorengo nekazaritza, ingurune eta gizarte- onurak sustatu nahi dira:




Lurrak modu jasangarrian erabiltzea –baliabide naturalen, uraren, lurren eta paisaiaren babes eta
hobekuntzarekin bateragarriak diren produkzio metodoak aplikatuz.
Arrazoizko kantitatean eta prezio eskuragarrietan kalitatezko elementuak ekoiztea (nutritiboak,
osasuntsuak eta organoleptikoak), nahiz elikatzeko ez diren produktuak (ehunak, ornamentuzkoak,
artilea…) neurri ekologikoen araberakoak.
Ekoizpen unitatearen barnean ziklo biologikoak sustatu eta goratzea, lurraren osasun eta
emankortasuna, jarduera biologikoa, izaera fisikoa eta minerala nahiz lur, landare eta animalien
arteko harremanak hobetuz.

Nekazaritza Ekologikoaren Produkzioa nekazaritza produktuak eta elikagaiak lortzeko metodo bat da eta
enfasi berezia egiten du ahalik eta produktu eta teknika naturalenak erabiltzeko, azken produktuaren
kalitatea edo produktua lortzeko ingurunea kaltetu dezaketen erabilerak baztertzen ditu.
Nekazaritza ekologikoko ekoizpen sistemak zenbait irizpide eta teknika orokor hartzea dakar; ondorengo
puntuen bidez laburbildu ditzakegu:
-

-

Beharrezkoak diren neurri guztiak hartu beharko dira finka eta produktuak nahi gabe kutsatzea
ekiditeko; horretarako, beharrezkoa den kasuetan, egoera saihesteko mekanismoak ezari beharko
dira, esaterako, landaredia heskai bereizleak, etab.
Lurzorua bizirik mantentzeko eta emankortasun naturala mantentzeko neurriak hartu beharko dira;
lurzoruaren trinkotze eta higadura saihestu eta eragotziz.
Orokorrean, laborantza praktiken hautaketa herriko desoreka ekologikoak identifikatuz egingo da.
Lurzoruaren materia organikoa mantendu edo handituko duten, eraikuntzen egonkortasuna eta
bioaniztasuna mantenduko duten eta lurzoruaren trinkotze eta higadura saihestuko duten
nekazaritza eta laborantza praktiketara joko du produkzio ekologikoak.
EKINTZA LERROAK
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-

-

-

-

-

-

Produzitu beharreko espezie eta aldaeren hautaketa laboreek osasuntsu mantentzeko duten
gaitasunaren arabera egingo da, besteak beste; parasitoei eta gaixotasunei hobekien aurre egiten
dietenak eta lekuko baldintzetara hobekien egokitzen direnak aukeratuko dira.
Erabiliko diren haziak eta ugalketa begetatiboko materialek laborantza ekologikoko jatorria izan
beharko dute. Hala ere, merkatuan dauden aldaeretako asko ez direnez jatorri ekologikokoak,
laborantza ekologiko ziurtatutik ez datozen haziak erabiltzea posible da; batez ere, ekoizpen
ekologikoan onarturiko produktuekin trataturiko hazi eta materialak.
Lurzoruaren emankortasun eta jarduera biologikoa laborantzen urte anitzeko biraketaren bidez
mantendu edo handitu beharko da; lekadunak eta ongarri berdedun laborantzak eta animalien
simaurra edo material organikoa aplikatzea barne hartzen duena, biak ahal bada kospostatzetik
eratorritakoak, ekoizpen ekologikokoak.
Ongarriketarako materialak lursailean bertan ekoiztu beharko lirateke, jatorri ezaguneko
lehengaietatik eta nekazaritza produktu kutsaturik ez dutenak, finka ekologikoetakoak, edo
kutsagarria zen edukia ezabatzeko adinako hartzidurazko prozesu bat igaro dutenak. Ongarriketa
minerala ongarriketa organikoaren osagarritzat hartzen da, oreka egokia topatzeko beharrezkoak
diren elikagai ezberdinen artean. Elementu mineral hauek modu naturalean aplikatuko dira, hau da,
inolako aldaketarik jasan gabe. Hondakin eta landare- eta animalia- jatorriko azpiproduktuen
birziklatzea baliagarria den ongarriketa baliabideen iturrietako bat da.
Ekoizpen ekologikoan erabiltzeko baimendutako ongarriak eta lurzoru moldatzaileak soilik erabili
ahalko dira.
Izurri eta gaixotasunek eragindako kalteak ekiditeko jarduketa, batez ere, etsai naturalengandik
babestean, espezie eta aldaera egokiak aukeratzean eta laborantza biraketa eta laborantza
tekniketan oinarritzen da.
Uztarentzat mehatxua izan litekela egiaztatzen, ekoizpen ekologikoan zehazki erabilera horretarako
baimendutako produktuak soilik erabili ahalko dira.

Garatzeko helburuak
O.C.7, O.C.8, O.C.9, O.R.7, O.G.7, O.G.9, O.G.14, O.G.25.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun ertain-altuko ekintza-lerrotzat hartze da, nekazaritza ekologikoko teknikek baliabide naturalen eta
paisaia tradizionalen kontserbazioa sostengatzen dutelako..
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Agenteak / enpresa pribatuak
Baserritar-elkarteak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aplikatzen diren neurrien arabera egingo da aurrekontuaren aurreikuspena.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna:
- Landa Garapenerako Funtsa. LGENF.
Eusko Jaurlaritza:
- Landa Garapeneko Saila. PDR 2015-2020 11. neurria.
Gipuzkoako Foru Aldundia
- Ingurumen eta klimarako laguntzak, eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ekologikorako
laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
- Nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde
Oreka.
Usurbilgo Udala:
- 2016an nekazaritza eta abeltzaintzako proiektuak garatzeko diru-laguntzak.
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FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Nekazaritza produkzioko enpresak, lursailen jabe partikularrak, nekazarien taldea..

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Neurrien ezarketarako epea ez da mugatua, baizik eta denboran zehar jarraitutasuna izan behar du

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluko Eragileen Erregistroan izen emandako
nekazaritzako ustiategien kopurua.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-494-

AZPIKODEA: 21

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Landaredia orlak ezartzea nekazaritzako lursailen artean, baita landaredia babesteko banda bat sortzea
nekazaritza-ustiapen eta ibaiaren erriberaren artean. Aginagako eremua.

Ekintza lerroaren deskribapena
Nekazaritza eremuek fauna anitza hartu ohi dutenez, ingurunearen nahiz paisaiaren ikuspuntutik oso
garrantzitsua da lursailen arteko banaketa gisa heskaiak eta harrizko hormak kontserbatu eta sustatzea,
zuhaitz- geruza nahiz zuhaixka- eta belar-geruza heskaietan barneratuz. Landaredia orla oso garrantzitsua da
korredore ekologikoak sortzerako orduan, are gehiago, Oria ibaia bezalako eremuetan.
Oriaren arroa babesteko bandak (buffer strip) arroak inguratzen dituzten erriberako landaredia zerrendak
dira. Beren egiturak ibaiko kanaleko uretara kutsadurarik ez iristeko ezinbesteko “filtro” funtzioa egiteko
diseinaturik daude. Banda hauek sortzea oso interesgarria da Oriaren terrazetan dauden nekazaritza
laborantzetatik
eratorritako
elikagai
eta
kutsatzaileen
etorrera murrizteko.
Arroa erreferentzia gisa harturik,
modu
paraleloan
doazen
landaredia zerrendez osaturik
daude bandak.
.
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Babes zerrendaren egiturarik eraginkorrena zabalera ezberdinetako hiru landaredia eremuez osaturik dago;
beti espezie autoktonoen erabilerari lehentasuna emanez.
1. Ibaiertzeko landarediaren lehenengo banda (10 m zabal dena). Lehen banda honetan, berezko hainbat
espezie erabiltzea da aukerarik onena. Sustraiak sakontasunean oso azkar garatzen dituzten espezieak izango
dira; horrek erriberei egonkortasun handia ematen die. Gainera, itzala egiten dute eta materia organikoa
eskaintzen diote arroari.
2. Ibaiertzaren osteko landarediaren bigarren banda (3,5 m). Basoko edo etxeko belarjaleak dauden
eremuetan, arantzadun orlako espezie zuhaixkarak edukiko ditugu, degradatze eta nitrofiloa egoeren
ondorioz. Etortzeen abiadura murrizteaz gain, zuhaixkek aniztasuna eta habitata eskaintzen diote faunari,
uholde-lautadaren bidez freatikoa berriz kargatzea lagunduz. Banda hau hainbat espeziez osaturik egon
daiteke.
3. Larreez osatutako azken banda (6,5 m). Soropilak sortzen dituzten espezieak aukeratu behar dira;
sustraietan biomasa asko sortzen dutenak eta; noizbehinkako uholdeak ondo jasaten dituztenak, ondoko
laborantzako lursailen drainatze guztia zuzenean jasoko baitute.
Oriako laborantzen kasuan, gutxienez, ibaiertzeko banda eta banda belarkara sortzea planteatzen da, tarteka
sortu eta arroarantz mugitu daitekeen gainazaleko jariatze-ura filtratzeko gai direlako, aurretik infiltratu
gabe. Lursail lauak direnez, jariatzea ez da oso altua; ondorioz, bere zabalera txikiagoa izan daiteke.

Garatzeko helburuak
O.C.7, O.C.8, O.C.9, O.R.16.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun altua duen ekintza-lerrotzat hartzen da, landaredia orlek biodibertsitatearen kontserbaziorako
nahiz nekazaritza-ustiapenek ibaietako ekosisteman dituzten inpaktuak murrizteko duen
eraginkortasunagatik.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-498-

Egungo egoera
Aginagako nekazaritza eremuen egungo
egoeraren ortoargazkia. Landare-banda falta
da.

Atalluko meandroko nekazaritza-eremuen
egungo egoeraren ortoargazkia. Landarebanda oso murriztua.
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Jarduketaren proposamena
Proposatutako landaredia orlaren birsorkuntza.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia URA
Agenteak / enpresa pribatuak
Baserritar-elkarteak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aplikatzen diren neurrien arabera aurreikusiko da aurrekontua.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Landa Garapenerako Saila. LGP 2015-2020. 11.ekintza
- Kapital naturala eta biodibertsitatea. Garapen jasangarria sustatzeko ekintzak gauzatzen dituzten udalei,
mankomunitateei, beste toki-entitate batzuei, tokiko organismo autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta
tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak. Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.
Estatuko Administrazio Orokorra
- Fundación Biodiversidad-en laguntzak lurreko, itsasoko eta itsasbazterreko biodibertsitate, klima- aldaketa
eta ingurumenaren kalitatearen inguruko ekintzetarako. Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Saila.

EKINTZA LERROAK
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FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Nekazaritza produkzioko enpresak, lursailen jabe partikularrak, nekazarien taldea..

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Neurriak ezartzeko epea ez dago mugatuta, denboran zehar jarraitutasuna izan behar baitu.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Ur- bazterreko landarediaren garapena..

EKINTZA LERROAK
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AZPIKODEA: 22

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Aireko linea elektrikoak lurperatzeko aukera aztertu eta beharrezkoa denean, dorre elektriko tradizionalak
gutxiago inpaktatzen duten egiturez eta ingurunearekin bat datozenekin ordezkatzea; baita hegazti-faunak
jasaten duen kaltea murrizteko neurriak ezartzea ere.

Ekintza lerroaren deskribapena
Arrazoizkoa den neurrian eta zoladura-obrak aprobetxatuz, paisaia interes bereziko eremuan ikusten diren
sare elektrikoak edota telekomunikazio sareak kanalizatzeko esparruan lan egin ahalko da.
Nekazaritza- paisaietan eta Irisasi mendian dorreen mimetizazioa planteatzen da edo hobeto integraturiko
dorre batzuek ordezkatzea. Tentsioko lineak paisaia inpaktua eragiteaz gain, hegazti-faunarentzat arrisku
handia suposatzen dute, tentsioko lineekin topo egin eta hil egiten baitira. Itzaoko paduraren eremuan eta
Oriaren estuarioko eremuan hegazti-faunak ondorio horiek pairatzen ditu tentsioko lineak daudelako.
Abuztuaren 29ko 1432/2008 Errege Dekretuak, hegazti-faunak goi-tentsioko lineak jo eta elektrokutatzetik
babesteko neurriak ezartzen dituenak, zehaztutakoa bete beharko dute hegazti-faunak pairatzen dituen
kalteak murrizteko neurriek.
Eroale biluziekin egin edo eroale biluziak dituzten goi-tentsioko lineatako 2. eta 3. kategorietan honako
preskripzio hauek aplikatuko dira:
a) Esekidura-isolatzaile kateekin eraiki behar dira lineak, alineazioko euskarrietan posizio zurrunean jartzea
saihestuz.
b) Zubi, ebakigailu, fusible, distribuzio-, deribazio- transformadoreak, euskarri, amarratze, bereziak, angelua
eta linea amaiera dituzten zubiak tentsio elementuekin euskarrietako gurutzeta eta semigurutzeta
laguntzaileak gainditzea ekiditeko diseinatuko dira. Edozein kasutan, tentsio elementuen artean zubiak
isolatuko dira.
c) Armatu kanadarraren eta hiruzuloaren (tirantea edo laua) kasuan, beheko semigurutzeta eta goiko
eroalearen arteko distantziak ezingo du 1,5 m baino txikiagoa izan.

EKINTZA LERROAK
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d) Gurutzeta edo ganga itxurako armatuentzat, fustearen buruaren eta eroale zentralaren arteko distantziak
ezingo du 0.88 m baino gutxiagokoa izan edo atoi-puntuaren alde banatan 1 m-ra isolatuko da roale zentrala.
e) Armatuek gutxieneko segurtasun distantzia “d” bete behar dute, eranskinean agertzen den taulan
xedatzen den bezala. Luzagarriak hegaztiak pausatzea ekiditeko diseinatu beharko dira amarratze kateetan.
Luzagarri eta amarratze kateak hegaztien pausaleku direla edo horien ondorioz, elektrokutatu egiten direla
baieztatzen badu eskumena duen erakundeak, segurtasun distantzia horren neurriak ez du luzagarria barne
hartuko.
f) Gurutzeten e) atalean zehaztutakoez bestelakoak direnen kasuan, ezarri beharreko gutxieneko segurtasun
distantzia “d” taulan zehaztutakoei gehien hurbiltzen zaion gurutzetari aplikatu beharrekoa izango da.
Talken aurkako prebentzio neurriak.
Eroale biluziak dituzten goi-tentsioko linea elektrikoetan, hegaztiek talka ez egiteko ondorengo prebentzio
neurriak ezarriko dira:
a) Linea elektriko berriek txoriak babesteko gailuak edo begizko adierazgailu bat izango dute, eskumena duen
autonomia erkidegoko erakundeak hala zehazten duenean.
b)Txoriak babesteko gailuak edo begizko-adierazgailuak lur-konexioko kableetan ezarri beharko dira. Lurkonexioko kablerik egongo ez balitz, fase bakoitzeko eroale bakarra dagoen kasuetan, 20mm baino txikiagoko
diametroa duten kableen gainean ezarriko dira zuzenean. Txoriak babesteko gailuak edo adierazgailuak
material opakudunak izango dira eta 10 metrotik behin jarriko dira (lur-konexioko kablea bakarrik badago),
edo txandaka, 20 metrotik behin (lur-konexioko bi kable paralelo edo eroale badira). Eroaleetan
seinaleztapena 10 metrotik behin seinalea jarriz lortuko litzatekeen begizko efektu baliokidea lortuz egingo
da; horretarako, txandaka eta jarriko dira eroale bakoitzean eta gehienezko distantzia 20 metrokoa izango
da jarraian dauden seinaleetan. Lainoagatik edo ikuspen mugatuagatik arriskutsuagoak diren eremuetan,
aurreko distantziak murriztu ahalko ditu eskumena duen erakundeak.

Garatzeko helburuak
O.R.1, O.G.5.,

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
EKINTZA LERROAK
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Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun ERTAINeko ekintza-lerrotzat hartzen da, bideragarritasun baxua duelako, egikaritzeko duen kostu
handiagatik.

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

Egungo egoera
Irisasi mendiko unitatean dagoen
dorre elektrikoa. Oriaren KBEren
Natura 2000 Sareko eremuaren
barneko paisaian duen ageriko
inpaktuan datza.

EKINTZA LERROAK
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Jarduketaren proposamena
Ahal den neurrian aireko lineak lurperatzea proposatzen da. Tentsioko dorreen kasuan, ingurunearekin bat egiten duten
elementu egokiago eta begizko-inpaktu txikiagoko batzuen bidez ordezkatzea proposatzen da.
Dorre ereduen adibideak:

Hegazti-faunarengan eragiten duten begizko inpaktuak arintzeko ondorengo neurriak ezartzea proposatzen da:
Elektrokutatzearen aurka babesteko (gurutzeta mota eta gutxieneko segurtasun distantzia)

EKINTZA LERROAK
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Talkaren kontrako babesarako
Espiralak:

Tirak:

Ikoroski islatzaileak

EKINTZA LERROAK
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia URA
Agenteak / enpresa pribatuak
Baserritar-elkarteak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aplikatzen diren neurrien arabera egingo da aurrekontuaren aurreikuspena.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- “Etorkizuna eraikiz. GipuzkoaLab” ekimena. Diputatu Nagusiaren Saila.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Banaketa elektrikoko enpresak.
EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Neurriak ezartzeko epea ez da mugatua, denboran zehar jarraitutasuna izan behar duena baizik.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Aireko lineengatik hegazti-fauna hiltzeko dagoen arriskua murrizteko ezarritako neurriak.
 Aireko lineengatik hildako hegaztien agerpena.
 Lurperatutako aireko lineen kopurua.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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AZPIKODEA: 23

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Santueneako baratzeen eremuaren paisaia integrazioa.

Ekintza lerroaren deskribapena
Santueneako eremuan nekazaritza paisaia baratza txikiez eta berotegi ugari dituzten eremuez tartekaturik
dago. Hori dela-eta, kalitate baxuko eta begi-intrusioak dituen paisaia da. URDAIAGAREN ERABERRITZE
INTEGRATUA, 2-07 ekintza-lerroarekin koordinatuz planteatzen da.
Santueneako baratzeen integraziorako proposamen nagusiak ondorengoak dira:
-

Landarezko pantailak jartzea, Oriaren arroa babesteko buffer-strip gisa funtzionatu nahiz Santuenera
sartzeko zubitik agerian geratzen diren baratzeen begizko-inpaktuak murrizteko baliagarria dena.
Itxitura eta hesien ezarketa kontrolatzea; lursail estentsiboetan ikusgai geratzen diren itxiturak
saihestea.
Biltegi eta nekazaritza-pabiloiak jartzea saihestea.
Berotegiak mugatzea.
Ahal den heinean, berotegiak paisaian integratzea laguntzen duten heskaiak eta bestelako
elementuak barneratzea.

Garatzeko helburuak
O.C.8, O.C.9, O.R.23, O.G.14, O.G.25.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-511-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun ertain-altuko ekintza-lerrotzat hartzen da, nekazaritza-paisaiak asko baloratzen dituztelako
herritarrek. Santueneako nekazaritza-eremua oso ikusgai dago Oriaren arroatik eta auzora sartzeko zubitik;
ondorioz, eremua berreskuratzeko beharra areagotu egin du..
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Egungo egoera
Beheko irudietan Santueneako nekazaritza-paisaian bat ez datozen elementuak (hondakinak, berotegiak, itxiturak, baratzeen
antolamendurik eza…) ageri dira.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Jarduketaren proposamena
Santuenean aplikatzeko neurri posibleen birkreazioa.

Oriaren erriberako ingurunean berezkoak diren landare-pantailak jartzeaz gain, hondakin eta berotegiak nahiz hesiak eta
baratzeen itxiturak kontrolatzea proposatzen da

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Jabe partikularrak
Uraren Euskal Agentzia
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Uraren Euskal Agentzia URA: erriberaren berriztapena.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Nekazaritza produkzioko enpresak, lursailen jabe partikularrak, nekazaritza- elkarteak.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Neurriak ezartzeko epea urte batekoa izango da.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Neurrien aplikazio gradua

EKINTZA LERROAK
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AZPIKODEA: 24

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Atalluko nekazaritza- ingurunearen paisaia integrazioa

Ekintza lerroaren deskribapena
Atalluko meandroko nekazaritza-paisaiak begizko intrusio asko ditu; hala nola, berotegiak eta animalientzako
egiturak, ondorioz, ingurunearen kalitatea nabarmen murrizten dute. Atallu industrialdearen fondoa,
paisaiaren ikuspegitik, begizko inpaktutzat har daiteke, eta nekazaritzako eremuaren balioa murrizten du.
Atalluko baratzeen integraziorako proposamen nagusiak honakoak dira:
-

-

Landarezko pantailak jartzea, Oriaren arroa babesteko buffer-strip gisa funtzionatu nahiz Atallura
sartzeko zubitik agerian geratzen diren baratzeen begizko-inpaktuak murrizteko baliagarria dena.
Itxitura eta hesien ezarketa kontrolatzea; lursail estentsiboetan ikusgai geratzen diren itxiturak
saihestea.
Biltegi eta nekazaritza-pabiloiak jartzea saihestea.
Nekazaritza eta abeltzaintza produkzioan erabilitako baliabideei dagokienez, edozein motatako
material hondarrak abadonatu edota isurtzea kontrolatu beharko da; hala nola, plastikoak, ontziak,
enbalajeak, makineria hondakinak, olioak eta lubrifikatzaileak, nahiz hondakin fitosanitarioak,
zoosanitarioak eta albaitaritza erabilerakoak, besteak beste.
Berotegiak mugatzea.
Ahal den heinean, berotegiak paisaian integratzea laguntzen duten heskaiak eta bestelako
elementuak barneratzea.
Hondakinak eta animalia hondarrak kontrolatzea.
Landarezko barrera ezartzea nekazaritza-lursailen muga gisa baliagarria dena eta industrialdearen
begizko inpaktua murrizten duena.

Garatzeko helburuak
O.C.8, O.C.9, O.G.7, O.G.14, O.G.25.
EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun ertain-altua duen ekintza-lerrotzat hartzen da, nekazaritza-paisaiak asko baloratzen dituztelako
herritarrek. Atalluko nekazaritza- eremua Oriaren arroatik ikusgai dago

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
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Egungo egoera
Beheko irudietan Atalluko nekazaritza- paisaiarekin bat ez datozen elementuak (hondakinak, berotegiak, itxiturak…)
agertzen dira

Atalluko nekazaritza-paisaiarekin bat ez datozen
elementuak. Lursailen ertzetan etxolak
animaliekin; erribera ondoan, berotegien
begizko inpaktua eta poligonoko eraikin
industrialen paisaia integratzeko beharra.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Jarduketaren proposamena
Atallun ezartzeko neurri posibleen adierazpena

POLIGONOAREN
LANDAREZKO PANTAILAK

Negutegien eragina txikiagotu.
Paintailak jarri.

ERRIBERAKO LANDARETZAREN
ERABERRITZEA

EKINTZA LERROAK
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Jabe partikularrak
Uraren Euskal Agentzia
UPV-EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua gutxi gorabeherakoa da eta aplikatzen diren neurrien arabera ezarriko da.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Uraren Euskal Agentzia: erribera eraberritzea.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Nekazaritza ekoizpeneko enpresak, lursailen jabe partikularrak, nekazaritza elkarteak, Atalluko poligonoko jabeak.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Urte bateko epea egongo da neurriak ezartzeko.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Berotegien presentzia.
 Neurriak ezartzeko gradua.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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AZPIKODEA: 25

KODEA: 2

Eremu estrategikoa
PAISAIA ERABERRITZEA: PAISAIA NATURAL ETA KULTURALAK HOBETZEA

Ekintza lerroaren izena
Zubieta inguruko paisaian esku-hartzea. Elementu diskordatzaileak egoki antolatu eta ezabatzea. DONOSTIA.

Ekintza lerroaren deskribapena
Zubietako nekazaritza eremua (Donostia) baratza txikiak dituen eremua da, Lasartetik oso hurbil. Paisaia
kalitate baxuko eremua da eta paisaiarekin bat ez datozen elementuak (hondakinak, txabolak, hondakin
organikoak, etab)
Eraikin abandonatu bat ere badago, itxuraz okupaturik dago eta hondaturik dagoeneko zantzu nabarmenak
ditu.
Ekintza lerroaren proposamenak ondorengoa barneratzen du:
-

-

-

Landarezko pantaila jartzea, Oriaren arroa babesteko buffer-strip gisa funtzionatu nahiz baratzeen
begizko-inpaktuak murrizteko baliagarria dena.
Itxitura eta hesien ezarpena kontrolatzea, lursailetako itxitura bisualak saihestuz.
Nekazaritza eta abeltzaintza produkzioan erabilitako baliabideei dagokienez, edozein motatako
material hondarrak abandonatu edota isurtzea kontrolatu beharko da; hala nola, plastikoak, ontziak,
enbalajeak, makineria hondakinak, olioak eta lubrifikatzaileak, nahiz hondakin fitosanitarioak,
zoosanitarioak eta albaitaritza erabilerakoak, besteak beste.
Biltegi eta nekazaritza-pabiloiak jartzea saihestea.
Nekazaritza eta abeltzaintza produkzioan erabilitako baliabideei dagokienez, edozein motatako
material hondarrak abandonatu edota isurtzea kontrolatu beharko da; hala nola, plastikoak, ontziak,
enbalajeak, makineria hondakinak, olioak eta lubrifikatzaileak, nahiz hondakin fitosanitarioak,
zoosanitarioak eta albaitaritza erabilerakoak, besteak beste.
Berotegien kopurua mugatzea.
Ahal den heinean, berotegiak paisaian integratzea laguntzen duten heskaiak eta bestelako
elementuak barneratzea.
Hondakinak eta animalien soberakinak kontrolatzea.
Egoera txarrean dauden eraikuntzak suntsitzea eta inguruko paisaia berreskuratzea.
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Garatzeko helburuak
O.C.8, O.C.9, O.G.7, O.G.14, O.G.25.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza lerro hau ez denez USURBILen kokatzen, ez da lehentasunezko ekintzatzat hartzen; hala ere, barne
hartu da paisaiarako ekintza planaren esparruan kokatzen delako.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN

-527-

Egungo egoera
Irudietan Zubietako nekazaritza-paisaiarekin bat ez datozen elementuak agertzen dira (hondakinak, berotegiak, itxiturak,
etab.).

Baratzeen
paisaiaren
antolakuntza falta,
nekazaritza jardueratik eratorritako hondakinak,
obretatik eratorritako hondakin geldoak, hondatze
zantzu
nabarmenak
dituzten
eraikuntza
abandonatuak, etab.
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Jarduketaren proposamena
Zubietako eremuan aplikatu ahal diren neurrien lokalizazioa.

Baratzeen paisaiarekiko
egokitzapena

Zaborrak kontrolatu eta
eliminatu

Egoera txarrean dauden
eraikuntzak suntsitu.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Donostiako Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Jabe partikularrak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aplikatzen diren neurrien arabera egingo da aurrekontua.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Gipuzkoako Foru Aldundia

Partikularrak

Eusko Jaurlaritza

Elkarteak

Oharrak:
Lursailen jabe partikularrak
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Urte bateko epea egongo da neurriak ezartzeko.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Berotegien agerpena.
 Hondakinen agerpena.
 Abandonatutako eraikuntzen egoera.
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AZPIKODEA: 01

KODEA: 3

Eremu estrategikoa
LURRALDEAREN IRISGARRITASUNA ETA KONEKTIBITATEA

Ekintza lerroaren izena
Ibilbide eta behatokien sare bat ezartzea, Ekintza Planaren eremuko paisaiaren gozamenerako.

Ekintza lerroaren deskribapena
Paisaia ibilbideen sare bat garatzean datza ekintza-lerroak. Horretarako, jada existitzen diren bideen
trazaduran oinarrituz egingo da; auzoak elkarren artean konektatzen dituena lurraldean dauden baliabide
kulturalak baliatuz eta potentzial altua duten bistak/BEHATOKIak dauden puntuak barneratzen dituena. .
Sare honek Oria ibaian zeharko ibilbidearen proposamena barneratzen du Txokoakdetik Oriora doana,
Aginagako eremuan geralekua eduki lezake (Mapil ontziralekua eta Sariako padura) baita Sariako paduran
ere Itzaoko paduraren eremuan (3.04 ekintzan proposatutako pasagune/oinezkoen pasealekua konektatzea
ahalbidetuko lukeena).
Egun dauden paisaia-ibilbide nagusiak osatzean datza, baliabide kultural eta bisual, eta PEParen
diagnostikoan identifikaturiko ekosistema adierazgarrienetarako sarbidea bermatuz. Paisaia baliabide horiek
aplikazio informatikoan sartuta egongo dira eta 3.02 ekintzan proposatu den mugikorretan ere bai.

Garatzeko helburuak
O.G.6, O.G.8, O.G.12, O.G.17., O.G.19, O.G.23, O.G.24, O.CS.6, OCS.9, OCS.13
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Jarduketaren proposamena
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:A
Aurrekontua bideen egokitzeko aplikatuko diren ekintzen arabera izango da.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko landa bideetarako diru-laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea
eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Urtebeteko epea izango da neurriak ezartzeko.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Berreskuratutako bide publikoen kopurua.
 Bideen sarearen garapena.
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AZPIKODEA: 02

KODEA: 3

Eremu estrategikoa
LURRALDEAREN IRISGARRITASUNA ETA KONEKTIBITATEA

Ekintza lerroaren izena
“ERRIOA BIZI” aplikazio informatikoa sortu eta hedatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza-lerro hau mugikorra duen erabiltzaile orok erabiltzeko diseinatu da. Aplikazio mota honen bidez
ondorengo helburu hauek garatu nahi dira:
 Promozio turistikoa: turismo intereseko puntu guztiak geolokalizazioaren bidez barneratzea. Puntu
bakoitzak informazio zehatza izango du; albisteak, argazkiak nahiz beharrezkoa ikusten den bestelako
edozein datu. Puntu bakoitzeko informazioa ikusi ahalko da errealitate areagotuaren bidez. Gainera,
puntu bakoitzari QR kode bat ezarri ahalko zaio, informazio gehigarrirako sarbiderako. Milaka aukera
daude.

 Erabilera publikoa sustatzea: mendi-ibilietarako, BTT-rako diseinatutako xenda eta track batzuen
garapena aplikazioan sartuz. Mapak barneratu daitezke, online nahiz offline, eremuan mugikorrak
duen estalduraren arabera. Ondare natural eta kulturalaren interpretazioa teknologia berrietara
egokitzen da eta beti denbora errealean.

 Zerbitzuak sustatzea: Bisitari orok zerbitzuei buruzko (garraioa, ostalaritza, baliabide kultural eta
abarri buruzko) informazioa izango du. Zerbitzu bakoitza geolokalizatu eta bisualizatu egin ahalko da
errealitate areagotuarekin.
 PEParen eremuko baloreak interpretatzea: 1.01 jarduketatzat proposatu den kartografia zehatzean
oinarrituz, nahiz ondare kultural eta etnologikoari buruz egiten den azterketa zehatzarekin Oriaren
inguruko potentziala Usurbilen biderkatu egiten da.
Ondorioz, ekintza-lerro honek ekintza-planeko esparruan planteaturiko paisaia-ibilbide eta xendak barne
hartuko dituen aplikazio bat sortzean datza. Gainera, natura, paisaia, kultura, ondare, aisialdiko eskaintza,
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eskaintza gastronomiko eta Oriaren paisaiez gozatzeko eta horiek hedatzeko bestelako edukiak barne
hartuko ditu.

Garatzeko helburuak
O.G.6, O.G.8, O.G.12, O.G.17., O.G.19, O.G.23, O.G.24, O.CS.6, OCS.9, OCS.13

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Bideragarritasun altua duen jarduketa da, kostu baxua duelako. Jarduketa ezartzeko beste neurri batzuk
garatzea ezinbestekoa dela nabarmendu behar da; hala nola, ondare kulturalaren Plan Berezia eta esparruko
baliabide kultural eta naturak definitzea.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Jarduketaren proposamena
Beste app-en esperientzietan oinarrituriko aplikazioa planteatzen da, beheko irudietako analogian azaltzen
denaren antzeko itxura duena. .

Menú lateral
Portada

Menú subcategoría

Mapa de Recurso

Menú destacado

Ficha de Recurso
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK: Aurrekontu estimazioa oso aldakorra da aplikazioaren jatorri, euskarri nahiz edukien
sakontasunaren arabera

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Estatuko Administrazio Orokorra:
- Ekintza eta kultura sustapenerako laguntzak. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministeritza.
Eusko Jaurlaritza:
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- “GipuzkoaIKT: Udalak” programaren diru-laguntzak. Berrikuntza, Landa Garapen eta Turismoa.
- Gipuzkoa APPs lehiaketa. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
- Iniciativa "Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab"ekimena. Diputatu Nagusiaren Saila.
- Ekimen turistikoko jarduerak, natura turismoarekin lotutako ekitaldiak antolatzeko. Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirola. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola.
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FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Enpresa pribatuen kolaborazio lerroak aztertu ahalko lirateke, egokia irudituz gero, aplikazioan publizitatea sartuz.

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Aplikazioa ezaugarrituko duten azterketa eta aurretiko diagnostikoaren dokumentuak gauzatzeak baldintzatzen ditu
epeak. Bestetik, aplikazio hori etengabe eguneratu behar dela uste da, indarraldia mantendu nahi bada..

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Aplikazioaren eguneratze eta bertsioak.
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AZPIKODEA: 03

KODEA: 3

Eremu estrategikoa
LURRALDEAREN IRISGARRITASUNA ETA KONEKTIBITATEA

Ekintza lerroaren izena
Seinaleak ezartzea Irisasi mendirako irisgarritasuna errazteko Usurbilgo erdigunetik eta Aginaga eta Urdaiaga
auzoetatik.

Ekintza lerroaren deskribapena
Irisasi mendirako aipatutako seinaleztazio faltari dagokio ekintza-lerro honek, hurbilen dauden auzoetatik
nahiz Usurbilgo erdigunetik joateko. Gaur egun, komunikabide eta errepide nagusien sarean ez da seinalerik
ageri Usurbilgo Oriaren ingurunearentzat hain natura- interes handia duen paisaia unitate horretarako
sarbidea adierazten duenik.
Irisasi Mendiaren figura erraz ezberdindu eta bisitariak xenda eta ziklistentzako ibilbideetako sarrerara
bideratuko dituen seinaleak ezartzea proposatzen da; antzeko beste seinaleekin bat datozen seinale
normalizatuak izango dira.

Garatzeko helburuak
O.CS.6, O.CS.7

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua
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PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Bideragarritasun altua duen jarduketa da, esku hartze txikia eta horren araberako gastua eskatzen duelako.
Lehentasun ertaina du, proposatu diren beste jarduketen osagarria delako: oinezko eta ziklistentzako xenden
sarea sortzea nahiz aplikazio informatikoa sortzea, hain zuzen..
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Jarduketaren proposamena
Irisasi mendirako irisgarritasun eta seinaleztatze falta arazotzat jaso da egin diren parte hartze prozesuetan. Seinaleak
jartzeko jarduketa proposatzen da, N-634 errepidean nahiz Aginaga eta Txokoalde auzoetan. Baliatu ahalko den tipologia
ondorengoa izan liteke:
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza
- Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Mugikortasun eta Bide Azpiegituretako Departamentua.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
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AZPIKODEA: 04

KODEA: 3

Eremu estrategikoa
LURRALDEAREN IRISGARRITASUNA ETA KONEKTIBITATEA

Ekintza lerroaren izena
Oinezkoentzako pasealeku bat egitea Itzaoko padura zeharkatuko duena, Irisasi mendiaren mugan.

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza-lerro hau Oriako paisaien sare bat osatu nahiz Itzaoko padura berreskuratzeko proposatu diren
jarduketen osagarria da.
Kilometro bat luze den oinezkoentzako pasabidea ezartzea proposatzen da, Itzaoko paduraren barnealdeko
eremuan Irisasi Mendiaren ertza zeharkatuz. Pasabiderako sarrera ibaiko ibilbide gisa proposatzen da,
pasabidearen hasieran eta bukaeran pare bat ontziraleku ezartzeko aukerarekin. Gainera, hegaztiak
behatzeko postu txikiek osatuko zuten.
Ekintza honen helbururik nagusiena Usurbilgo herritar eta bisitariei Oriaren KBEren barruan dagoen eremu
naturalaz gozatzeko aukera eskaintzea da, irisgarritasun mugatuko eremua dela kontuan izanik.
Eremuan esku-hartze txiki bat egitea proposatzen da. Horretarako, egitura xumea eta ingurunearekin bat
datorrena baliatuko da, hauskaitz-materiala. .

Garatzeko helburuak
O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.G.23. O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.13, O.CS.14.
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Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honek lehentasun ertaina du, padura berreskuratzearekin koordinaturik egon behar duelako,
baita xenda sarearen diseinu eta ibai-zerbitzu bat sortzearekin ere, ontziraleku tradizionalean, pasabiderako bi
sarbideetan geralekuarekin. .
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-552-

Egungo egoera

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-553-

Jarduketaren proposamena
Pasagune arin bat ezartzea proposatzen da, edo beharrezkoa denean, oinezkoentzako pasealeku bat diseinatzea, lurraldean
egin diren bestelako esperientzien antzera (Urdaibai, Irun-Hendaia, Salburua..).
Jarraian dagoen irudian proposatutako pasabidearen kokalekua adierazten da eta hegaztien behaketarako postu
orientagarriak

Pasabide ereduen analogiak.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-554-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia URA
Ingurumeneko Ministerioa - Kostak
Europar Batasuna- LIFE

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza
- Landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia
- Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
- Ekimen turistikoko jarduerak, natura turismoarekin lotutako ekitaldiak antolatzeko. Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirola.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-555-

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Banketxe pribatuen RSS Proiektuak.

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Neurria ezartzeko epea urte batekoa da

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-556-

AZPIKODEA: 05

KODEA: 3

Eremu estrategikoa
LURRALDEAREN IRISGARRITASUNA ETA KONEKTIBITATEA

Ekintza lerroaren izena
Euskotreneko bidearen ondoko landaredia zaindu eta kontrolatzea treneko azpiegituratik ibaiaren ikuspena
ez dadin mugatu.

Ekintza lerroaren deskribapena
.
Ekintza-lerro hau parte hartze prozesu publikoetan antzemandako eskakizun batetik sortu da. Publikoaren
pertzepzioaren arabera, Ekintza Planaren eremua zeharkatzen duen trena Oriaren paisaien behalekua da;
Usurbildik igarotzean Oria ibaian zehar ibilbide pribilegiatua da.
Trenaren ibilbidearen ondoko eremuetako landaredia kontrolatzea proposatzen da, trenetik ikuspegia ez
dadin mugatu.

Garatzeko helburuak
O.G.6, O.G.12, O.G.23. O.CS.6, O.CS.9, O.CS.13, O.CS.14.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-557-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honek lehentasun ertain-baxua du. Jarduera bideragarria da, baina ez premiazkoa. Ondorioz, ez
da lehentasunezkoa.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-558-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-559-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Urteroko gutxi gorabeherako aurrekontua da, ekintzak jarraitutasuna izan beharko baitu eta urtean behin
gutxienez landaredia kontrolatu beharko da. .

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Gipuzkoako Foru Aldundia
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-560-

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Jarduera periodiko bat da eta gutxienez urtean behin egin behar da.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Trenaren ibilbidean dagoen landarediaren egoera.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-561-

AZPIKODEA: 06

KODEA: 3

Eremu estrategikoa
HIRI ETA NEKAZARITZA HINTERLAND-AREN HARMONIZAZIOA

Ekintza lerroaren izena
Oria ibaiaren PEParen eremua Usurbilgo HAPOn barneratzea, gainjarritako baldintza gisa “Paisaia intereseko
eremua”, antolaketaren kategorietan.

Ekintza lerroaren deskribapena
.
Paisaia babestearen eta ekintza planak duen funtsezko helburuetako bat betetzen du ekintza-lerro honek;
hain zuzen, paisaiak balioztatu eta babestu nahi dira, paisaia intereseko eremuak zehaztuz eta berau
kontserbatu eta babesteko neurriak proposatuz.
Ondorioz, Usurbilgo HAPOk PEParen eremuko antolaketa GAINJARRITAKO BALDINTZA gisa PAISAIA
INTERESEKO EREMUA barneratzea proposatzen da. Eremua gainjarritako baldintza gisa ezartzean, esparru
honetan dauden kategoria guztietan paisaia kontuan izango da.
Paisaia Intereseko Eremuan honako zehaztapen hauek izango ditugu kontuan:
-

-

-

Azpiegitura berriak dituzten eta gutxi aldaturik dauden paisaiak dituzten eremuak zaintzeaz
arduratzea, baldintzatzailea kontuan izanik ingurune inpaktuaren bilakaeraren prozeduretan eta leku
alternatiboak ebaluatzerakoan.
Eremu honetan ontzat hartuko dira, bereziki, nekazaritza eta basozaintzako LPSko II. eranskineko D
dokumentuan xedatutako erabileretarako paisaia irizpide orokorrak.
LAGek zehaztutakoari jarraiki, obra edo jarduketa guztiei eskatu behar zaie sortu ditzakeen inpaktu
negatiboak murrizteko dagokion paisaia-azterketa egingo duena eta paisaia berreskuratzeko
jarduketak burutzen dituena paisaiaren egungo modelaketarekin hausteko. Horrela, garraio
azpiegituren obra berri bakoitzak obrako unitateak barneratu beharko ditu bere proiektuan,
dagokion aurrekontuarekin, paisaia egokitzeko. Zabortegiak, ibilgailuen hilerriak, txatarra, goitentsioko linea, ITB errepikagailuak, eta abarrek dituzten ezaugarriengatik begizko inpaktu
nabarmenak sortu ditzaketen instalazioen kokapenak paisaia inpaktua kontuan izan beharko du.
Administrazioak etengabeko jarraipena egin beharko du paisaiarentzako inpaktanteenak diren
jarduketei dagokienez.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-562-

-

Ahal den paisaia kalitate handiena bermatzea, herritarren gehiengoari harmoniatsua iruditzen zaion
paisaia hobetzen saiatuz.
Mugarri eta berezitasun paisajistiko naturalak izendatzea plangintzan arroa bisuala kontuan hartzen
duten babes perimetroaren barnean.
Paisaiaren eredua hautsi edo begizko inpaktua duen obra edo jarduketa orok dagozkion paisaia
eraberritzerako azterketa eta jarduketak egitea eskatzea.

2.19 JARDUKETAN deskribatu dira nekazaritza-eremuetan eta basoko eremuetan kontuan izan beharreko
neurriak.

Garatzeko helburuak
Kontserbazio helburu guztiak, O.G.1, O.G.2, O.G.4, O.G.5, O.G.7, O.G.13, O.G.14, O.G.16, O.G.20.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honek lehentasun altua-oso altua du, duen bideragarritasunari esker.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-563-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-564-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Gasturik ez duen jarduketa da.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-565-

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
HAPOko epeak errespetatu beharko dira

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Gainjarritako baldintzak: Paisaia intereseko eremua- Oria ibaia Usurbilen.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-566-

AZPIKODEA: 07

KODEA: 3

Eremu estrategikoa
HIRI ETA NEKAZARITZA HINTERLAND-AREN HARMONIZAZIOA

Ekintza lerroaren izena
Nautikako jarduerak egiten dituen enpresa paisaian integratzea/lekuz aldatzeko aukera..

Ekintza lerroaren deskribapena
Parte-hartze prozesuetan jasotako ekintza-lerroa da; nautiako jarduerak, itsasontzien eraberritze eta
salmenta, salgaien garraioa, alokairua eta autokarabanen aparkalekuari dagokiona.

Merkataritza jarduera ibaiaren arroatik oso ikusgai
egotetik sortu da jarduketa hau. Nautikoko jarduera ibaiingurunean egon daitekeen arren, autokarabanen
aparkaleku eta alokairua ez da eremu naturalarekin eta
Oriaren KBEk hartzen dituen baloreekin bateragarritzat
jotzen (jarduera KBEaren barruko itsaso eta lehorraren
arteko jabari publikoaren (ILJBren) babes-zorgunearen
ondoan kokaturik dago: jarraian dagoen irudiko marra
arroxa, marra urdina mugaketa definitiboa da).
Paisaian integratzea proposatzen da, pantailen bidez
ikusgarritasuna murrizteko. Ontziralekua eta Oriaren
estuarioko okupazioa erregulatu behar dira; gainera,
posible den kasuetan, jarduera Oriaren KBEari eragiten ez
dion eremu batera pasatzea eta lehorraren arteko jabari
publikoaren babes-zorgunetik kanpo ezartzea komeni da.
.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-567-

Garatzeko helburuak
O.C.5, O.R.15, O.G.1, O.G.2, O.G.18.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honen lehentasuna ertaina da.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-568-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-569-

Egungo egoera

Jarduketaren proposamena
Landarezko pantailak jarriz, paisaiaren integrazioa egitea proposatzen da, N-634 errepidetik. Eskema orientagarri bat
atxikitu da

Ahal den neurrian, jarduera jabari publikotik eta zortasun-eremutik kanpora pasatzea proposatzen da

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-570-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Jabe pribatua
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Landare-pantaila jartzeari dagokion aurrekontu estimazioa da.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-571-

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-572-

AZPIKODEA: 08

KODEA: 3

Eremu estrategikoa
HIRI ETA NEKAZARITZA HINTERLAND-AREN HARMONIZAZIOA

Ekintza lerroaren izena
Aginaga eta Txokoalde auzoetako saneamendua egitea. .

Ekintza lerroaren deskribapena
Oria ibaiari kalte handienetarikoa eragin diotenak hondakin-uren ibairako isurketak izan dira, Usurbilen. Izan
ere, 2016. urtera arte ez da hondakin-urak araztegira garraiatzen dituen saneamendurako biltzailea amaitu.
Aginaga eta Txokoaldeko auzoak ez daudenez hondakin-uren kudeaketan barneraturik, ibaira isurtzen
jarraitzen dute.
Ekosistema urtarrak eta ibaietako paisaiak mantendu eta hobetzeko ekintza-lerro garrantzitsua den aldetik,
auzoak saneatzea proposatzen da Ekintza Planetik, Oria ibaira urak zuzenean isurtzea saihestuz.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-573-

Garatzeko helburuak
O.R.13, O.G.13, O.G.21.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza lerro honek lehentasun oso atua du, bideragarritasun ertaineko jarduketa da; Ingurumen Ministerioari
(Iparraldeko ur-konfederazioa) eta Añarbeko Urak konpainiari dagokio egikaritzea.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-574-

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Aginaga

Txokoalde

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

Aginaga

Txokoalde

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-575-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
MAGRAMA- Kantabrikoko Ur Konfederazioa
Gipuzkoako Urak
Añarbeko Urak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Gipuzkoako Urak konpainiari dagokio saneamenduko gastuak ordaintzea.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-576-

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Aginaga eta Txokoaldeko urak saneatzeko gradua.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-577-

AZPIKODEA: 01

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Paisaiarekin zerikusia duten lurraldeko produktu eta zerbitzu turistikoen marketing-a sustatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Udalerritik kanpo irudi bat garatzea du helburu ekintza-lerro honek; irudi horrek Paisaiarako Ekintza Planean
diseinatu den kalitatezko ereduarekin bat etorri beharko du.
Horretarako, ondorengo neurri zehatz hauek ezartzean oinarrituko da:
o
o
o
o
o
o
o

Komunikazio neurri guztiak bilduko dituen Marketing Plan bat erredaktatzea.
Komunikabideak aztertu eta masa-komunikabideetan sustapen kanpaina abian jartzea
(irratia, telebista eta prentsa espezializatua).
Komunikazio planak, publizitate kanpainak eta komunikabideekiko harremanak kontrolatu
eta sustapenerako materiala berrikusiko duen Prentsa Kabinete bat garatzea.
Usurbilen Oria ibaiaren ingurunearekin zerikusia duten kanpo informazioa biltzen duen
prentsako txostena sortzea.
Identitate Grafikoko eskuliburu bat sortzea, non marka eta logo zehatz bat erabiltzea
xedatzen den.
Lan lerro zehatz bat ezartzea argitalpen eta sustapen-material guztiak homogeneizatzeko.
Horretarako logoirudi bat erabiltzea komeni da.
Sustapenarekin zerikusia duten hainbat jarduketa egitea:
 Web orrialdea
 Gida kulturala
 Merchandising-eko material berria.
 Sustapenerako material berria.
 Kalitatezko argitalpenen lerroa.
 Salmentarako produktuen lerroa (Turismo bulegoa)

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-578-

Garatzeko helburuak
O.CS.1, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.7, O.CS.8, O.CS.11, O.CS.14

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-579-

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Marketing estrategiaren jarduketa zehatzen sakontasunaren araberakoa.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- EAEn nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarioei
laguntzak, “Elkarteak” programaren esparruan. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Enpresa, partikular eta elkarteekin kolaborazio akordioak egiteko aukera dago..

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Marketing estrategia ezartzeko epeak.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Garatutako jarduketak.

EKINTZA LERROAK
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AZPIKODEA: 02

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
“Paisaia Kalitatearen Marka” bat ezartzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Lurraldearen euskarria da paisaia; ondorioz, prozesua inguratzen duen guztiak garrantzi berezia du paisaia
hobetzeko.
Paisaien kalitatea handitzeak lehiakortasun-atari handiagoak lortzeko balio du. Gainera, eredu
jasangarriarekin bateragarriagoa da eta herritar eta bisitariei eskaintza kualifikatuagoa eskaintzen die.
bisitariei.
Lurralde bat baloratzerakoan arrakasta gehien izan duten ereduetako bat kalitate bereizgarriaren ziurtagiria
(kalitatearen Q-a, ISO 9001 eta 14.000, etab.) izan da. Kalitate bereizgarri horiek barne funtzionamenduaren
azterketarako elementu gisa eta lehiakidearen aurrean ezberdintzeko elementu gisa dira baliagarriak eta
balio izan dute.
Zentzu horretan, PEPak paisaiaren kalitatearen garrantzia eta horiekin zerikusia duten zerbitzuak hedatu nahi
ditu.
Horregatik, Udalaren Estrategiak berme marka edo “zeinua” sustatu nahi du. Kalitate, jatorri, baldintza
tekniko edo produktuaren ekoizpen edo aurkezpen moduak paisaia zehatz batean eginak eta ezaugarri zehatz
batzuk betetzen dituztenei aplikatuko zaie.
PEPak lortu nahi duen paisaia kalitatearen markari buruz mintzo garenean, arauzko kalitatetik haratago doan
kalitateaz eta Usurbilgo “lurraldetasuna” baldintzatzen duen kalitateaz ari gara; hau da, produktu
ezberdinen, zerbitzuen (nekazaritzakoak nahiz artisautza, turistiko edo ondarezkoak) ekoizleen eta
kontsumitzaileen arteko harremanen kalitateari lehentasuna ematen diona.
Laburbilduz, garapen honek gizartea kontuan izango du, baliabide natural eta kulturalak errespetatuko ditu,
lurraldearentzat oreka dinamikotzat hartuko da, ingurumen eta giza-jardueren artean jasangarria eta
gainera, pertsonen osasunerako mesedegarria.
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Garatzeko helburuak
Kontserbazioko guztiak, O.R.3, O.R.4, O.R.5, O.R.6, O.R.7., O.R.26, O.G.2, O.G.8, O.G.9, O.G.10, O.G.11,
O.G.12, O.G.13, O.G.18, O.G.19, O.G.20, O.G.24, O.CS.1, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.9, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Marketing estrategiaren jarduera zehatzen sakontasunaren araberakoa.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab” ekimena. Diputatu Nagusiaren Saila
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Enpresa, partikular eta elkarteekin kolaborazio akordioak egiteko aukera dago.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Lurralde Kalitatearen Marka ezartzeko epeak.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Lurralde Kalitatearen Markara atxikitako produktu edo/eta zerbitzu kopurua..
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AZPIKODEA: 03

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Turismo ornitologikoa sustatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza-lerro hau turismo ornitologikoa indartu eta garatzera bideraturik dago; horretarako PEParen
eremuko egoera pribilegiatuaz, Oriako KBEaren presentziaz, eta Saria eta Itzaoko paduraz baliatzen gara.
Ibai-ibilgu eta, bereziki, paduretako eta aintziretako ekosistemek, fauna ornitologiko anitza hartzen dute eta
bere irisgarritasun errazak Euskadiko Birding sarean sartzea ahalbidetzen du.

Xenden sareak, hegaztiak behatzeko lekua duen pasabide berriak, nahiz Sarian kokaturik hegaztiak behatzeko
postu txiki bat duen ibilbideak, Itzaoko padura zaharberritzearekin eta estuarioaren dinamika
berreskuratzearekin batera, PEParen esparruko eremu hau osatuko du, jarduera mota honetako ekintzak
garatzeko leku erakargarria eta turismoaren interesekoa den aldetik.

Ibaiko ibilbide osoan espezie ornitologiko interesgarriak topa
ditzakegu, baina ekintza planaren arabera, uste dugu Oriaren
estuariko eremua (KBE) egokiena dela jarduera hau garatzeko.
Eremua Euskadiko Birding Ornitologikoaren sarean sartzea
proposatzen da, ondorengoek osatzen dute:



Hegaztiak behatzeko eremuak: Baliabide ornitologiko erakargarriak eta hegaztiak behatzeko
ekipamendu egokiak (behatokiak, begiratokiak eta talaiak) dituzten leku interesgarriak dira. Eremu
horiek ingurune alorrean eskumena duten administrazio publikoek kudeatzen dituzte.
Informazio ornitologikoko bulegoak. Behaketarako eremuei buruzko informazioa nahiz informazio
turistiko orokorra ahalbidetzen den lokalak dira.
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Ibilbide ornitologikoak. Ekologia- eta paisaia-balore handiko eremuetatik igarotzen diren ibilbideak
dira.

Eremua Kantauriar Estuarioetan sartzea
proposatzen da, Txingudin egin den
esperientziaren antzera, eta bisita gidatuak
nahiz bisita ornitologikoak (birding) egitea
proposatzen da.

Garatzeko helburuak
O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
EKINTZA LERROAK
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Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honek lehentasun ertaina du; gainerako jarduketa proposamenen osagarritzat hartzen baita.

Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa
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Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
MAGRAMA
Natur elkarte espezializatuak
Tokiko Garapen Agentzia/Eskualdekoa-Beterri/Buruntzaldea

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Turismo ornitologikoaren garapenerako egindako ekintza zehatzek baldintzatuko dute ekintzaren
aurrekontua

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-589-

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Ekimen turistikoko jarduerak, natura turismoarekin lotutako ekitaldiak antolatzeko. Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirola.
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
- Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Turismo ornitologikoko jarduerak garatu nahi dituzten enpresa turistikoak. Ekintza horiek garatzen dituzten
Elkarteak/Fundazio naturalistikoak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak: Ekintzak denboran zehar jarraitutasuna izango du eta garapenerako data zehatzak finkatuko dira.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Garaturiko turismo ornitologikoko ekintzen kopurua.

EKINTZA LERROAK
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AZPIKODEA: 04

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Paisaia balioztatzeko gaikako jardunaldiak antolatzea.
.

Ekintza lerroaren deskribapena
Dibulgaziozko jardunaldi tematikoak sustatuko dira; ezinbestekoak PEParen paisaia baloreak eta neurrietan
garatutako gai bakoitza hedatzeko.
Hainbat aditu (aditu akademiko, naturalista, Usurbilen Oriaren ondare kulturalaren berri duten agenteak)
gonbidatuko dira, dibulgaziozko jardunaldietan parte hartzeaz gain PEPari loturiko aldizkako parte hartze
jarduerak berrikusteko.

Garatzeko helburuak
O.CS.2, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua
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BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honek lehentasun altua du, oso jarduketa bideragarria baita, eta PEParen esparruko paisaiak
hedatu eta aztertzeko aproposa izan daiteke; baita herritarren parte hartzea sustatzeko ere.

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
MAGRAMA
Natur elkarte espezializatuak
Tokiko Garapen Agentzia/Eskualdekoa-Beterri/Buruntzaldea
UPV/EHU

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Ekintzaren aurrekontua 5.000 eurotatik beherako estimatzen da, konferentzia- jardunaldien eta eztabaiden
kasuan. Jardunaldiekin batera erakusketarako materialak prestatzen badira aurrekontua areagotuta ikus
daiteke.
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Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Jardunaldiak babestu ditzaketen herriko enpresa eta banketxeak.
Ekintza horiek garatzen dituzten elkarteak/fundazio naturalistikoak.

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Ekintzak denboran zehar jarraitutasuna izango du eta garapenerako data zehatzak finkatuko dira.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Garatutako dibulgaziozko jardunaldien kopurua.
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AZPIKODEA: 05

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Paisaiari buruzko dibulgaziozko informazioa hobetzea: internet bidez, liburuxkak, ikus-entzunezkoen bidez,
etab.

Ekintza lerroaren deskribapena
.
Ekintza- lerro garrantzitsutzat jotzen da paisaiaren eta Oriaren baloreen hedapena eta gizarte-kontzientzia
garatzea, existitzen den informazio guztia biltzea, nahiz dibulgazio eta hedapenerako material berriak
sortzea. Pixkanaka sortutako informazioa bateragarriak diren formatuetan editatuko da ondorengo edizio
grafiko eta digitalerako, baita ERRIOA BIZI” aplikazioan sartzeko ere.
Ondorengoak sortzea proposatzen da:
- Informazio-liburuxkak: Usurbilen Oriaren inguruan dauden baliabideei buruzkoak, balore naturalak
nahiz paisaia-, kultura- eta gizarte-baloreak kontuan izanik. Ibilbide eta behatoki ezberdinak
barneratu daitezke. Liburuxka hauek Udalaren eta Ekintza Planaren web orrialdean egongo dira eta
zenbait ale paperan egongo dira eskuragarri udaletxean.
- Ikus-entzunezko material berria: Usurbilen Oria ibaiaren Paisaiarako Ekintza Planari buruzko
informazio-bideo bat egitea proposatu da, DRONE-ak erabiliz egindako grabazioen bidez.
Dokumentuan, aireko perspektibak erabiltzen dira nagusiki; hala ere, lurretik ateratako argazkiak eta
3D-ko animazioak ere erabiliko dira, gidoiak eskatzen duenaren arabera.
Bideo mota horiek lurraldea beste perspektiba berri batetik ikustea ahalbidetzen dute; lurreko
argazkietatik zaila izango litzateke perspektiba horietara iristea. Aireko eta lurreko argazkiak 3D-ko
animazioekin konbinatzeak informazio oso zehatza eskaintzen digu eta lurraldeko ikusgarritasuna
laguntzen du.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-594-

Garatzeko helburuak
O.G.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza honek lehentasun altua du, oso jarduketa bideragarria baita eta PEParen eremuko paisaia- baloreak
hedatzen lagundu dezake..

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Enpresa pribatuak
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Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
5.000 euro azpitik kokatzen da ekintza bakoitzerako aurrekontua: liburuxken ediziorako, DRONEkin egindako
multimedia bideoetarako ….

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
- “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab” ekimena. Diputatu Nagusiaren Saila.
- Ekimen turistikoko jarduerak, natura turismoarekin lotutako ekitaldiak antolatzeko. Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirola..
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Bideo eta liburuxkak sustatu ditzaketen herriko enpresa eta banketxeak

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete
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Oharrak:
3 hilabete baino gutxiagoko epea aurreikusi da material bakoitza ekoizteko

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Ekoiztutako dibulgaziozko materialen kopurua.

EKINTZA LERROAK
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AZPIKODEA: 06

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Herriko baratzeetako produkzioari irteera ematea herriko produkzio elkarte edota kontsumo taldeen
bitartez.

Ekintza lerroaren deskribapena
.
Baratzeko ekoizpenak herriko ekonomia osatzen lagundu dezake eta horrela, ekonomia hirigunean ezartzeari
mesede egin diezaioke. Gainera, ezarketarako zenbait baldintzatzaileen menpean, baratzeak hiri-paisaiaren
eta nekazaritza-paisaiaren arteko trantsizioa konpondu dezaketen erabilerak dira.
Jarduera sustatzeko eta errentagarritasuna bermatzeko, ekoizleek herriko elkarte eta kontsumitzaile
taldeekin dituzten harremanen bidez ekoizpenari irteera ematea ezinbestekoa da eta, hala, bitartekotza
saihestuko da.
Honako hauek dira inguruan martxan dauden iniziatiba edota elkarteak, inguruko merkatuekin zerikusia
dutenak:
-

-

-

-

Ekoizleen merkatuak: Sagardo eguna (Usurbil/Donostia), Nekazaritzako produktuen Donostiako
Merkatu Berezia, Erle eguna (Usurbil), baserriko produktuen feria (larunbatero Tolosan), Ordiziako
merkatua (asteazkenetan), Debako nekazaritza feria (hilabetero lehenengo larunbatean, abendutik
apirilera arte izan ezik), Itziarren (hilabeteko bigarren ostiralean, abendutik martxora bitartean izan
ezik).
Produktu ekologikoen merkatuak: Gipuzkoako geografian zehar, gertukoenak Donostian (San Martin
plazan, astelehenetik larunbatera) eta feria ibiltaria (easo, gros eta antiguan, hileko larunbat bat leku
bakoitzean), Hernani (osteguna eta hilabeteko bigarren larunbata), Zarautz (asteazkena eta ostirala).
Bertako produktuak dituzten saltokietatik ibilbidea: “Bertako eta benetako zaporea duten jakiak”
kanpaina, Donostian egin den esperientzia da. Usurbilgo produktuak barneratu ahalko lirateke edo
esperientzia berdina udalerrian gauzatu.
Kontsumo taldeak: Martutenen, Otarra (http://otarraelkartea.wixsite.com/otarraelkartea).
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-

Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak (ENEEK) produkzio mota horretan
interesaturiko nekazariei aholkularitza eskaintzen die eta eskuragarri dauden finantzaketa publikoko
lerro ezberdinetara iristea errazten dute.

Garatzeko helburuak
O.C.7., O.C.8., O.G.8., O.G.9, O.G.25.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honek lehentasun altua du, herriko lehen sektorea sustatu eta monolaborantza nagusiak
murrizteko beharra dagoelako.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Elkarteak
Produktoreak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Ez da jasotzen

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna:
- Landa Garapenerako Funtsa. LGENF.
Eusko Jaurlaritza:
- EAEn nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarioei
laguntzak, “Elkarteak” programaren esparruan. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila..
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Ez da egikaritze eperik aurreikusi

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Kontsumo sarean barneratutako ekoizleak.
 Nekazaritza-feriatan dauden Usurbilgo produktuen postuak.
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AZPIKODEA: 07

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Kolektibo guztiek ibaia erabili eta gozatzeko eremu bat sortzea eta eremu bat Oriaren paisaiak hedatzeko eta
bisitariak hartzeko egokitzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
.
ORIAREN ARBORETUMA
Ibaia, aisialdiko eremu irisgarri naturala, kolektibo guztientzako irisgarri egin eta hurbiltzeko aukera
eskaintzeko jarduketa- proposamen gisa sortu da.
Etorkizuneko ARBORETUM/IBAI-LORATEGIA mintegi bat da gaur egun. Jarduera hau denbora gutxian amaitu
daiteke eta ekintza planetik lursail hau eskuratzea eremu publiko bat diseinatu eta ezartzeko aukera gisa
ikusten da; han Oria ibaiko habitat ezberdinak agertuko lirateke eta, era berean, aisiarako eremu bat
diseinatuko litzateke.
Oriaren ARBORETUM adierazgarria eta Usurbilgo eremuan berezkoak diren zuhaitzak ezartzea proposatzen
den lurraldeko lursailaren azalera 4ha da gutxi gorabehera. Herritarrak ingurunearekiko kontzientziatzeko
eremu publiko bat osatzea du helburu, bisitariak ingurune estimulatzaile, estetikoki erakargarri eta
didaktikoan hartzen dituena. Zuhaitz eta zuhaixkak, espezie autoktonoak kontrolatzeko jardina izango du eta
habitatak eraberritzeko eremu bat (Artelatz-baso).
Eremua Txokoalde auzoko ingurunean barneratuko da, eremu berde bat bezala, komunitatea integratuz
hainbat proposamen eta jardueren bidez herritaren parte hartzea sustatuko duena. Helburu hezigarri eta
dibulgatiboko pedagogia eremuak ingurunearen hezkuntzari mesede egin diezaioke ikerketa, ikastaro,
argitalpen, tailer, bisita gidatu eta abar garatzearen bidez.

ARBORETUMarekin honako helburu hauek lortu nahi dira:
Didaktikoak eta dibulgaziozkoak:
EKINTZA LERROAK
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 Arboretum bat sortzea, publikoari irekia, ingurunean berezkoak diren aldaerak ezagutzea
ahalbidetuko duen paseo didaktiko bezala zeharkatu ahalko dena.
 Zein espezie landatu den zehazten duten adierazleak ezartzea.
 Esparruko paisaia- eta ingurune- baloreak azaltzen dituzten materialak sortzea.
 Ikastola eta herritar komunitatearentzat orokorrean, lehen mailako hezkuntza-baliabidea
da.
 Jarduerak, tailerrak eta, dibulgaziora, hezkuntzara eta bisitarientzako inguruneari buruzko
formakuntzara orientatutako ekintzak egitea.
Helburu sozial eta ekonomikoak:

 Herritarren bizi-kalitatea hobetzea ibaiaren ondoan pasealeku bat eraikiz paisaia eta natura
interes altuko eremuan.
 Udalerriko eskaintza turistikoa hobetzea, negozio, taberna, jatetxe eta ostatuen
errendimendu ekonomikoa handituz.
 Landa garapenerako jasangarritasuna laguntzea lanpostuak sortuz eta herriko jarduerak
dibertsifikatuz; horretarako, lan kualifikatuak eta tekniko zehatzak sartuko dira.
BISITARIEN ZENTROA / INFORMAZIO GUNEA
Eremu honetatik oso gertu Euskotreneko geralekua dago, eta Oriaren etorkizunek informazio puntu gisa
proposatzen da. Bisitarien zentro txiki bat izango litzateke; non eremuko baliabideei buruzko informazioa
ahalbidetuko litzatekeen.

Garatzeko helburuak
O.CS.6, O.R.16, O.R.17, O.R.26, O.G.2., O.G.3., O.G.6., O.G.13, O.G.18, O.G.23, O.G.24, O.CS.2, O.CS.6, O.CS.7,
O.CS.9, O.CS.13.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-603-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honek lehentasun altua du, Oriaren inguruan herritar guztientzako (bereziki, desgaituen
kolektiboarentzat) irisgarria den eremu bat egokitzea ezinbestekotzat jo delako; bere helburua hezkuntza eta
ibai-paisaiaren hedapena izango dira.
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Paisaia unitatearen gaineko lokalizazioa

Paisaiako osagaien gaineko lokalizazioa
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Jarduketaren proposamena
Jarduketa- proposamen gisa UPV/EHUko Leioako Campusean garatutako arboretuma dugu antzeko esperientzien adibide.

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Uraren Euskal Agentzia-URA
MAGRAMA
Natur elkarte espezializatuak
Tokiko Garapen Agentzia/Eskualdekoa-Beterri/Buruntzaldea

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Aurrekontua gutxi gorabeherakoa da garatzen den proiektuaren araberako ekintza konkretuen arabera.
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Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Europar Batasuna:
- LEADER Funtsak.
Eusko Jaurlaritza:
- Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapenerako eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak.
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
- Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta
irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten
onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
- Gipuzkoako museoei zuzendutako diru-laguntzak. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola.
- Ekimen turistikoko jarduerak, natura turismoarekin lotutako ekitaldiak antolatzeko. Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirola. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Enpresak: Gizarte Ekintzen bidezko banku pribatuak.
Horrelako ekintzak garatzen dituzten elkarteak/fundazio naturalistikoak.
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:

EKINTZA LERROAK
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AZPIKODEA: 08

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Usurbilgo ikastolako taldeak IBAIALDE proiektuan sartzea Oriarekin.

Ekintza lerroaren deskribapena
IBAIALDE 1996an jaio zen Ingurumen Hezkuntzako proiektua da eta Euskal Autonomia Erkidegoko ibaiekosistemak zabaltzea du helburu. Ibai-ekosistemen ezaugarri eta arazoen ezagutza handitu nahi du, urak
bizitzarako duen garrantziaz gizarte-kontzientzia sortu nahi du eta ibaiaren eta bere erriberen
kontserbaziorako sentsibilizatu.
Ibaialde proiektuak bertan parte hartzen duten pertsonak, talde antolatuetakoak (ekologistak eta
naturalistak, kirolariak, ikasleak, aisialdia, udalak…) nahiz bestelakoa ingurumenarekin kontaktu zuzenean
jartzea du helburu, modu aktibo eta esperimentalean ekosistema zehatz bat aztertuz. Parte hartzen duten
taldeak ibaira gerturatzen dira, arretaz behatu eta galdetegi arrunt batzuetan informazio jakin bat jasotzen
dute. Han, ibaiari buruzko datu orokorrak eta ezaugarri fisiko eta biologikoak aurkezten dira: uren kalitatea,
zaborraren presentzia edo eraikuntza historiko interesgarriak.
Bestalde, parte hartzaile orok bisitaturiko lekuan dauden arazoei buruzko iritzia ematea nahi da eta ideiak
proposatu eta etorkizunean ingurunea hobetzeko neurri zuzentzaileak eskatzera animatzea.
Parte hartuko duten taldeekin hartu-emana izaten da urteko lehenengo hilabeteetan, aztertu nahiko luketen
ibaia ezagutu eta Urte bakoitzeko lehenengo hilabeteetan zehar parte hartu daitezkeen taldeekin
harremanetan jartzen da , ikasi nahi duten ibaia jakiteko Ibaialden aztertzeko eta ibaiko sarea ehuntzen
joateko.
Udazken hasieran egindako bileretan talde guztiei irteera antolatu eta landako lana egiteko moduaren berri
eman zitzaien eta horretarako behar zuten materiala eman zitzaien: datuak biltzeko galdetegiak, uretako
sistemei buruzko informazio gehigarridun koadernoa edo uraren kalitatea zehazteko azterketarako
materialaren kita.
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Garatzeko helburuak
O.CS.2, O.CS.4, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Ekintza-lerro honek lehentasun altua-oso altua du; honen bitartez Usurbilgo herritar gazteak Oria ibaiarekin
harremanetan jarri ahalko direlako ikastolan.
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Eusko Jaurlaritza
Aginagako Herri ikastetxea,
Zubietako Herri Eskola
Udarregi Ikastola

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Ez du inolako kosturik

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Ibaialde programa.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:

EKINTZA LERROAK
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Kurtso akademiko bakoitzean egin ahal da.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Ibaialde programako parte hartzaile kopurua Usurbilen

EKINTZA LERROAK
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AZPIKODEA: 09

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
“Paisaiarako herritarren mahai iraunkorra” antolatzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
“Paisaiarako herritarren Mahai” bat eratzean datza ekintza honek, paisaiaren linea tematikoari loturiko
Batzorde iraunkor gisa.
“Paisaiarako Europako Hitzarmena”-ren markoan zehaztutako herritarren parte hartze helburuen barruan
kokatzen da proposamena.
Batzorde honen helburua herritarrak beren proposamenak egiten jarraitu ahal izatea da, Paisaiarako Ekintza
Planeko proposamenetatik eratorritakoak edo bateragarriak izanik.
Mahaia bolondreski eratuko da eta osaketa ekitaldian ondorego aspektu hauek zehaztu beharko ditu:






Kide kopurua.
Mahaiko kideei funtzioak ezartzea.
Barne bileren epeak.
Solaskide bat ezartzea proposamenak udalbatzari eta proposamenen mantenimendurako
Kabinete Teknikoari aditzera emateko.
Lehenengo proposamenak.

Generoaren eta ezinduen kolektiboaren ikuspegitik paisaiaren perspektiba modu oso berezian bermatu
beharko du Mahaiak, eta kide eta sentsibilitate zehatzak barneratu beharko ditu.
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Garatzeko helburuak
O.CS.1, O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.8, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Jarduketa honen bideragarritasuna proiektuan parte hartzen duten herritarren inplikazioaren araberakoa
izango da eta udalbatza izango da prozedurak sustatzeko ardura izango duena..
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Herritarrak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Jarduketa formalizatzeko ez du inolako aurrekontu gehigarririk eskatzen; hala ere, gastu txikiren bat egon
liteke Mahaiaren funtzionamendutik eratorrita.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
- Herritarren parte hartzea sustatzeko lurraldeko udalei diru-laguntzak. Gobernantza eta Gizartearekiko
Komunikazioa.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Mahaiak proposatzen dituen jarduerak egiteko enpresa eta/edo elkarteen diru-laguntza zehatzak izatea posible da..
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Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Mahaiaren laneko jardunaldien periodikotasuna Mahaiak berak zehaztuko du eratzen denean. .

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Paisaiaren Mahaiaren bilera kopurua.
 Paisaiarako Herritarren Mahaiak proposaturik antolatutako ekintzak..
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AZPIKODEA: 10

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Usurbilen, Oria ibaiaren inguruan dagoen aisirako eskaintzaren dibertsifikazioa. .

Ekintza lerroaren deskribapena
Ekintza hau Oria ibaiarekin zerikusia duten aisialdiko jarduera berriak garatzean datza; Oriak eskaintzen
dizkigun baliabideez gozatu eta paisaiak hedatu eta balioztatzeko baliagarriak izango direnak.
Jarduerak ekintza ezberdinetakoak izan daitezke: arrantza tradizionaleko tailerrak, kanoen edo itsasontzien
jaitsiera arroatik, inguruko hegazti eta landareak identifikatzeko tailerrak, diseinatutako ibilbide sareak
baliatuz ibilbide tematikoak, ur ingurunearekin zerikusia duten kirol jarduerak, eremuan berezkoak diren
produktuen gastronomia jardunaldi tematikoak, aspaldiko ogibide eta tradizioen artisautza tailerrak eta abar.

Garatzeko helburuak
O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua
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BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Jarduketa honen bideragarritasuna beren jarduerak garatu nahi dituzten enpresa eta elkarteen araberakoa
izango da

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Herritarrak
Elkarteak kultural eta kirolariak
Zerbitzu turistikoko enpresak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Garatzen diren ekintzen araberakoa izango da aurrekontua.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-618-

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Lurralde orekaren helburua aurrera eramate aldera udalerri mailako interesa duten inbertsioak
finantzatzeko diru-laguntzak. Ekonomia Sustapena, Landa Ingurunea eta Lurralde Oreka.
- Gipuzkoako kultur elkarteentzako diru laguntzak, urteko egitasmoak edo jarduerak egiteko. Kultura,
Turismo, Gazteria eta Kirola.
- Ekimen turistikoko jarduerak, natura turismoarekin lotutako ekitaldiak antolatzeko. Kultura, Turismo,
Gazteria eta Kirola.
- Interes turistiko nabarmena duten kirol ekitaldiak antolatzeko. Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Ekintzak garatuko dituzten enpresa edo/eta elkarteen diru-laguntza zehatzak egon ahalko dira

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Ekintzen periodikotasuna ekintza horiek garatuko dituzten enpresa edo/eta elkarteek zehaztu beharko dute.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-619-

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Oriaren aisialdiko eskaintza osatzen duten jardueren kopurua.
 Usurbilen Oriarekin zerikusia duten aisialdiko ekintzak garatzen dituzten enpresen kopurua..

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-620-

AZPIKODEA: 11

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Urteroko ekitaldi bat antolatzea Oriari eskainia, “ERRIOA BIZI”

Ekintza lerroaren deskribapena
Usurbilen, Oriaren baliabide eta balore guztiak balioztatu eta hedatzea helburu duen urteroko ekitaldi bat
garatzean datza.
Mota honetako ekitaldien helburua herritarrak jardunaldiko gaiaz jabetzea da, baita Oriaren inguruan beren
jarduera garatzen duten agenteak harramantzako eremuak ezagutzera eman eta sortzea ere. Modu berean,
ezagutzak parteka daitezke, eta aisialdi eta gizarte garapenerako eremuak sortu.
Honako jardueren gisako ekintzak proposatzen dira: bertako nekazaritza-produktuen merkatua, argazki
lehiaketa, uretako kirol lehiaketak, Oriarekin zerikusia duten erabilera tradizionalei buruzko tailer praktikoak,
gastronomia lehiaketak… Oria eta bere paisaia natural eta kulturalak protagonistatzat dituen jarduera
guztiak; eta identitate sortzaile direnak nahiz, Usurbilen, Oriaren hedapenerako bitarteko bat direnak.
Herrian eta eskualdean parte hartze zabala lortu nahiz eremu berriak sortu nahi dira Usurbilen Oriaren
inguruan dauden baliabideak oinarri hartuz garapen interesgarria izan dezaketen erakundeentzat eremu
berriak sortzeko.

Garatzeko helburuak
O.G.11, O.G.12, O.G.24, O.CS.1, O.CS.2, O.CS.4, O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13,
O.CS.14.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-621-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun ertaina du eta ekintzaren bideragarritasuna jendeak ekintza antolatu eta hedatzerakoan hartzen
duen konpromezu eta inplikazio politikoak baldintzatuko du.

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Herritarrak
Kirol eta kultur- elkarteak
Zerbitzu turistikoko enpresak
Usurbilgo enpresak
Usurbilgo gizarte-kultura-ekonomiko eta politiko- eragileak

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-622-

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK:
Garatzen diren ekintzen araberakoa izango da aurrekontua.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza
- EAEn nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarioei
laguntzak, “Elkarteak” programaren esparruan. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
- Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia:
- Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra
hidraulikoen Saila.
- Herritarren partaidetza sustatzeko diru laguntzak lurraldeko udalei. Gobernantza eta Gizartearekiko
Komunikazioa.
- Proiektu edo jarduera puntualen programak egiteko Gipuzkoako Elkarte kulturalentzako diru-laguntzak.
Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirola.
- Interes turistiko nabarmena duten gastronomiari lotutako ekitaldiak antolatzea edo babestea. Kultura,
Turismo, Gazteria eta Kirola
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Ekintzak garatzeko enpresa edo/eta elkarteen diru-laguntza zehatzak izateko aukera dago.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-623-

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Jardunaldia urterokoa izango da eta urtean asteburu bat hartu ahal izango du.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 “Errioa Bizi” jardunaldian antolatutako ekintzen kopurua. .
 Errioa Bizi jardunaldian parte hartzea

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-624-

AZPIKODEA: 12

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Usurbilen, Oriaren inguruko ibilbide eta proposamen kulturalak jada existitzen diren ibilbide autonomiko eta
probintzialetan integratzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Gipuzkoako Foru Aldundiak nahiz Eusko Jaurlaritzak Turismoa kudeatzeko web orrialde zehatzak kudeatzen
ditu.
Usurbil (eta batez ere Oriari loturiko paisaiak) agertu beharko liratekeen orrialde pribatu edota elkarte eta
taldeen orrialde pribatuak badirela epaitu gabe, beharrezkoa da erakunde publikoen orrialde ofizialetan
presazko kudeaketak egitea.
Hiru gune printzipaletan kokatzea eskatzen du jarduketa honek: “Explore San Sebastian Region”, “Gipuzkoa
Kultura” eta “Euskadiko turismoa”.
Horretarako, Paisaiarako Ekintza Plan honen azterketarako paisaiak bisitatzea erakargarria egingo duen gidoi
bat eta multimedia dokumentazioa ahalbidetzea komenigarria litzateke.
ALDUNDIAREN ORRIALDEAK
1.- “Explore San Sebastian Región”

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-625-

Orrialde honetan, “Donostialdea” loturan erreferentzia txiki bat egiten zaio Usurbil herriari honako
izenburuaren azpian ageri den testuaren bidez: “Sagardoaren, angulen eta armarridun etxeen artean”.
Ekintza Plana eta Usurbilgo Oria ibaiaren paisaiak oinarri hartuta garatu diren proposamenak “Gipuzkoa
Berdea” loturan barneratzea beharrezkoa ikusi da.
http://eu.sansebastianregion.com/nora-joan/gipuzkoa-berdea
EUSKO JAURLARITZAREN ORRIALDEA
2.- “Turismo de Euskadi”

Beharrezkotzat jo da Oriaren Usurbilgo paisaiak jarraian zehazten diren loturetan barneratzea:
“Mendiak eta haranak” http://turismoa.euskadi.eus/mendiaketaharanak/
Paisaiarako ekintza plan honetatik sortzen diren aisialdiko eta turismoko proposamenak nahiz proposamen
kulturalak barneratzea proposatzen da.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-626-

Garatzeko helburuak
O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasuna altua da erraz ezarri daitekeelako.

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Zerbitzu turistikoen enpresak

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-627-

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK: Ez da egikaritze aurrekontua aurreikusi, materialak Paisaiarako Ekintza Planekoak direlako edo
bertan azaldutako ekintzetatik datozenez, lehenago egikaritu beharko baitira.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza:
Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Ez daude, web orrialde publikoak direlako.

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Ezinbestekoa da Ekintza Planean aztertutako bestelako ekintzak aurretik ezartzea.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-628-

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Usurbilen Oria ibaiarekin zerikusia duten paisaien informazioa txertatzen den orrialde kopurua.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-629-

AZPIKODEA: 13

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Trenetik Oriako paisaiak hedatzeko hitzarmena egitea Euskotrenekin. .

Ekintza lerroaren deskribapena
Planean zehar burututako parte hartze prozesu ezberdinetatik lortutako emaitza gisa sortu da jarduketa
proposamen hau. Parte hartze prozesuan Oria ibaian zehar doan trenaren ibilbidea paisaia ezberdinak
behatzeko oso baliabide interesgarria dela ondorioztatu da. Ziklista eta oinezkoen ibilbideetatik ikusten ez
diren perspektibez gozatu daiteke trenetik; ondorioz, Euskotrenekin adostasun batera iristea proposatzen
da, Oria ibaiko ibilbidean zehar ikus-entzunezko materialak hedatu ditzaten: azalpenezkoak eta bidaiarientzat
erakargarriak.
Trenaren ibilbidean proiektatu ahal diren materialak plan honetan proposatutako 4.05 jarduketaren arabera
egingo dira.

Garatzeko helburuak
O.CS.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.13, O.CS.14.

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

PREMIA
EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-630-

Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Lehentasun altua du, erraz ezarri daitekeelako.

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Gipuzkoako Foru Aldundia
Eusko Jaurlaritza
Euskotren

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK: Ez da egikaritze aurrekontua aurreikusi, materialak Paisaiarako Ekintza Planekoak direlako edo
bertan azaldutako ekintzetatik datozenez, lehenago egikaritu beharko baitira.

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-631-

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza
Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
Gipuzkoako Foru Aldundia
Ingurumen alorrean jarduerak egiteko, elkarteei zuzendutako diru laguntzak. Ingurumena eta obra hidraulikoen
Saila.

FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Garraiobide publikoa denez, ez dagokio.

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Ekintza Planean aztertutako bestelako ekintzak ezartzea ezinbestekoa da.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-632-

AZPIKODEA: 14

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Planeko proposamenak mantendu eta kontrolatzeko Kabinete Tekniko bat ezartzea eta Donostialdeako
Paisaiaren Katalogo eta gidalerroekin elkartzea.

Ekintza lerroaren deskribapena
Usurbilgo herritarrek planean aktiboki parte hartuko dutela bermatzeko “Paisaiarako Herritarren Mahaia”
proposatzen den moduan, Udalaren aldetik PEParen garapena gainbegiratuko duten mekanismo teknikoak
ezartzea beharrezkoa da.
Horregatik, udal Kabinete Tekniko bati paisaiarekiko konpetentzia zehatz batzuk ezartzea planteatzen du
jarduketa honek eta PEPeko erredaktoreen laguntza izango lukete, beharrezkoa ikusiz gero.
Kabinete Teknikoak gutxienez ondorengo betekizunak bermatu beharko ditu:
•
Paisaiarako Ekintza Planeko proposamenak egikaritzen direla gainbegiratu eta kontrolatzea.
•
PEParen edukiak eta Lurralde eta Paisaia Plangintzako figurak elkartzea (bereziki,
Donostialdeako Paisaiaren katalogo eta gidalerroak).
•
PEParen edukiak hiri-antolamenduko plan orokorreko (HAPO) figurekin eta Planeko
proposamenen garapenarekin elkartzea.

Garatzeko helburuak
Definizioz, dokumentu honetan planteaturiko proposamen guztiak

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-633-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Jarduketa hau behar-beharrezkoa da Planaren etorkizuneko funtzionamendurako eta proposamen guztiak
artikulatzeko.

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Planaren talde idazlea

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK: Ez du Udalaren barne aurrekontu partidarik behar. Beharrezkoa ikusi ezkero, eta hala badagokio,
edukiak eta aurrekontua zehaztuko lirateke kanpo aholkularitza posible baterako.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-634-

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza
Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.
FINANTZAKETA PRIBATUA
Enpresa

Partikularrak

Elkarteak

Oharrak:
Garraio publiko bat denez, ez dagokio

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Modu mugagabean denboran zehar iraungo duen jarduketa izan behar du.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Paisaiarako Ekintza Planak proposatutako jarduketak, jada egindakoak.
 Paisaiarako Ekintza Planak proposatutako jarduketak, egikaritze prozesuan.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-635-

AZPIKODEA: 15

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
Planaren eduki digitalen euskarriaren ekipo bat ezartzea, herritarrenganako hedapena bermatuko duena.
.

Ekintza lerroaren deskribapena
Paisaiarako Ekintza Plan honen erredakzio prozesuan egindako ekintzetako bat PEParen Microsite bat sortzea
izan da; hala, parte hartze informaleko mekanismoak egotea bermatu eta egin diren dokumentu teknikoak
hedatzea ahalbidetu du.
Microsite-a, web orrialde bat da eta web orrialde nagusi baten (paisaiari dagozkion gaiei buruzkoa)
informazioa edota funtzionaltasuna hedatzea du helburu; kasu honetan, Udalaren web orrialdearena.
Microsite honen bereizgarrietako bat web orrialde ofizialetik kanpo autonomia eduki ahal izatea da eta aldi
baterako helburu batetik bereizi ahal izatea.
Micrositeak PEParen egoerari eta jarraipenari buruzko informazio zehatza ematea duenez helburu, Planaren
proposamenetatik sorturiko prozesuaren garapenean zehar erabilpena luzatzea ezinbestekoa dela ikusi da;
Planaren ekintza zehatza osatzen duelarik.
Paisaiarekiko gizarte kontzientzia garatu, paisaia hedatu eta sustatzeko helburuak betetzeari dagokionez,
ardatz nagusi bihurtzen da micrositearen mantenua.

Garatzeko helburuak
Paisaiarekiko gizarte-kontzientzia, paisaia hedatu eta sustatzeari dagokion 4. ekintza-lerroari dagozkion
guztiak.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-636-

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Jarduketa honen bideragarritasuna oso altua da, jada martxan dagoen microsite bateko dokumentu/albisteak
mantendu eta osatzea baita helburua

Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Planaren talde idazlea

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK: Aurrekontua urteroko esleipena izango da, microsite mantendu eta kudeatzeko.
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Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:
Eusko Jaurlaritza
Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila.

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Denboran modu amaigabean iraungo duen jarduketa izan behar du.

Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 Microsite web-erako bisitak.
 Microsite-aren orrialdetik egindako deskargak.

EKINTZA LERROAK
ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILEN
-638-

AZPIKODEA: 16

KODEA: 4

Eremu estrategikoa
PAISAIAREKIKO GIZARTE-KONTZIENTZIA. PAISAIA HEDATU ETA SUSTATZEA

Ekintza lerroaren izena
“Oriaren soinu-paisaiak Usurbilen” inbentarioa diseinatu eta hedatzea. ERRIOAREN SOINUAK”

Ekintza lerroaren deskribapena
Inbentario bat egitea proposatzen da berezkoak izan daitezkeen soinuak eta paisaiaren pertzepzioa zehazten
dutenak bilduko dituena.
Deskribapen horien arabera, eremuko soinuen mapa bat sortuko litzateke eta Oria ibaiak Usurbildik
igarotzean dituen soinu-paisaiak jasoko lituzke.
Deskribapen honetarako inguruko soinuak honela sailka genitzake:

-

Naturalak: ura, haizea, fauna, landaredia.
Hirikoak: komunikabideak, trenak, ibilgailuak, soinu industrialak, obrak.
Antropikoak/Gizakionak: ahotsak, baserrietan berezkoak diren paisaia gizatiartuak; hala
nola, landako lanak, artaldeak, baserriko animaliak (oiloak, ahateak, antzarak…)
Historikoak: eremuan zeuden ogibide eta industria zaharrekin zerikusia dutenak eta
berreskuratu ahal direnak. Identitarioak dira eta eremuko ondare kulturalaren parte dira.

Paisaiarako Ekintza Planak Usurbilen Oria ibaiaren soinu-paisaietatik ibilbide bat egiteko aukera
aipatu da; egungo paisaiaren azken pertzepzioa zehazten duten egungo soinuetatik hasi eta bere
garaian, Oriaren berezko paisaiak ezaugarritu zituzten paisaia historikoetako berezko soinu eta
kultura-identitatearen parte diren soinuetaraino.
.
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Garatzeko helburuak
O.R.26, O.G.17

Ekintzaren lehentasuna
BEHARRA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

PREMIA
Oso altua

Altua

Ertaina

Baxua

BIDERAGARRITASUNA
Oso altua
Altua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Ertaina

Baxua

Oso baxua

Oso baxua

Oso baxua

GUZTIZKO LEHENTASUNA
Oso altua

Altua

OHARRAK:
Jarduketa honen lehentasuna ertaina da, bideragarritasun altua duelako eta jarduketa berria delako

Jarduketaren proposamena
SOINUMAPA.NET, Euskal Herriko Soinu mapan egindakoa proposatu da adibide gisa.
Fonografian edo gure inguruko soinuak grabatzeko artean oinarrituz, proiektu honek landako grabaketak
entzun, erakutsi eta elkarbanatzea du helburu. Euskal Herrian egindako grabaketen konekzio zabala jaso
da: hiriko soinuak, ingurune naturalak, animaliak, jaiak eta ospakizunak, lekuak, gertaerak… irudiak eta
testuak barne hartuz; beren isiltasunean soinu asko jasotzen baitituzte.
http://www.soinumapa.net
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Inplikatutako agenteak/ erakundeak
Ekintzaren lanketan honako agente hauek parte hartu dezakete:
Usurbilgo Udala
Soinu enpresak/profesionalak
Herritarrak

Aurreikusitako aurrekontua (€)
< 5.000

5.000-10.000

10.000-20.000

20.000-50.000

> 50.000

OHARRAK: 5.000 euroko gutxi gorabeherako aurrekontua

Diru-laguntza lerro potentzialak
ADMINISTRAZIO PUBLIKOA
Europar Batasuna Estatuko Admin. Orokorra

Gipuzkoako Foru Aldundia

Eusko Jaurlaritza

Diru-laguntza lerro potentziala:

Egikaritze- epeak (hilabeteak)
< 3 hilabete

3 - 6 hilabete

6 - 12 hilabete

> 12 hilabete

Oharrak:
Urteko urtaro ezberdinean zehar soinuak biltzea proposatu da.
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Jarraipen eta kontrol adierazleak
Adierazleak:
 “Errioaren soinuak” inbentarioan jasotako soinu-erregistro kopurua

Usurbilen 2016ko urriaren 24an

Izp: Raoul Servert. ARAUDI S.L.P.
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