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Laburpena

Artikulu honen funtsa Gipuzkoako Araxes eta Basabe arroen paisaia aztertzea eta balorat-
zea da, lurralde horretako paisaiaren alderdi subjektibo eta objektiboen ezaugarri biotiko- 
abiotikoak eta sozialak aztertuz, lurraldearen dinamika berriak bilatzeko. Hala, bi arroetako 
paisaia-, natura- eta kultura-balioak interpretatu, balioetsi eta ezagutaraztea da erronka, 
paisaia-ekintza planetako metodologia jarraituz. Hein honetan, 2000. urteko Paisaiaren Eu-
ropako Hitzarmenak, besteak beste, tokiko ingurumen- eta kultura-ondare kezketan oinarri-
tutako paisaia-alderdiak landu behar direla dio. Horrela, paisaiaren babesa, kudeaketa eta 
antolamendua beharrezko bidea da lurralde-dinamika berri bat lortzeko, lekuaren izaera eta 
nortasunetik, eta paisaiak dituen ekologia- eta ondare-balioetatik abiatuta.

Hitz gakoak: paisaia, lurralde-antolamendua, hautemate paisaia, ondare-paisaia, Paisaia-
ren Europako Hitzarmena, Tolosaldea.
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DIAGNÓSTICO, VALORACIÓN Y PROPUESTA  
DE PLANES DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

DE LOS VALLES DEL ARAXES Y BASABE

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar y valorar el paisaje de las cuencas del Araxes y 
Basabe en Gipuzkoa, para buscar alternativas a partir del análisis de las características 
biótico- abióticas y sociales de los aspectos subjetivos y objetivos del paisaje. Así, el reto 
es interpretar, revalorizar y dar a conocer los valores paisajísticos, naturales y culturales de 
ambas cuencas, siguiendo la metodología de los planes de acción paisajística. En esta lí-
nea, el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, entre otros, aborda aspectos paisajísti-
cos basados en las preocupaciones ambientales y culturales locales. La protección, gestión 
y ordenación del paisaje es el camino necesario para lograr una nueva dinámica territorial, 
partiendo de la identidad de los lugares, y de los valores ecológicos y patrimoniales que 
tiene el paisaje.  

Palabras clave: paisaje, ordenación territorial, paisaje perceptivo, paisaje patrimonial, Con-
venio Europeo del Paisaje, Tolosaldea.

DIAGNOSIS, ASSESSMENT AND PROPOSAL  
OF ACTION PLANS FOR THE LANDSCAPE  
OF THE ARAXES AND BASABE VALLEYS

Abstract 

The aim of this article is to analyze and evaluate the landscape of the Araxes and Basabe 
basins in Gipuzkoa, in order to research alternatives based on the study of the biotic-abiotic 
and social characteristics of the subjective and objective aspects of the landscape. Thus, the 
challenge is to interpret, revalue and publicize the scenic, natural and cultural values of both 
basins, following the methodology of the landscape action plans. In this line, the European 
Landscape Convention of 2000 addresses landscape aspects based on local environmental 
and cultural concerns. The protection, management and planning of the landscape is the 
necessary way to achieve a new territorial dynamic, starting from the identity of the places, 
and the ecological and patrimonial values that the landscape has.

Key words: landscape, territorial planning, perceptive landscape, heritage landscape, Euro-
pean Landscape Convention, Tolosaldea.
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DIAGNOSTIC, EVALUATION ET PROPOSITION  
DE PLANS D’ACTION POUR LE PAYSAGE DES  

VALLEES DES ARAXES ET DES BASABE

Résumé

L’objectif de cet article est d’analyser et d’évaluer le paysage des bassins de l’Araxes et du 
Basabe à Gipuzkoa, afin de rechercher des alternatives basées sur l’analyse des caractéris-
tiques biotiques-abiotiques et sociales des aspects subjectifs et objectifs du paysage. Ainsi, 
le défi consiste à interpréter, à revaloriser et à faire connaître les valeurs paysagères, natu-
relles et culturelles des deux bassins, en suivant la méthodologie des plans d’action pour le 
paysage. En ce sens, la Convention européenne du paysage de 2000 aborde les aspects 
paysagers en fonction des préoccupations environnementales et culturelles locales. La pro-
tection, la gestion et l’aménagement du paysage est le moyen nécessaire pour parvenir à 
une nouvelle dynamique territoriale, fondée sur l’identité des lieux et les valeurs écologiques 
et patrimoniales du paysage.

Mots clés: paysage, aménagement du territoire, paysage perceptuel, paysage du 
patrimoine, Convention européenne du paysage, Tolosaldea.

1. Sarrera. Paisaiaren esanahia eta politikak

Paisaiaren definizioa bilatzea ezinbestekoa da gure lurraldea interpretatzeko, ulertzeko, 
kontuan hartzeko edota baloratzeko eta zaintzeko. Hain zuen ere, paisaia lurralde oso bat 
da, pertsona mota guztiek ikusteko modukoa; ingurune baten forma eta ezaugarri biotiko 
eta abiotiko eta antropikoen multzoa (Europar Kontseilua, 2000), eta, beraz, lurrazalean 
bereizten diren formetako bakoitza. Bere konplexutasuna tokiko ingurumen-baldintzek osat-
zen dute. Lurreko azaleren zati baten errealitate espazialak eta ezagutzari buruz dugun 
pertzepzioak osatzen dute; gizakiak ulertzeko duen moduaren arteko elkarreragina da. Hain 
zuzen, paisaia gizakiak sortu eta sustatu duen natura eta teknologiaren arteko gatazka la-
rriaren agertokia da (Thayer, 1998). Garai batean ez bezala, gaur egun paisaia ingurumena-
ren elementutzat hartzen da, eta azpimarratu behar dugu gero eta garrantzi handiagoa duen 
baliabide naturala eta kulturala dela. 

Paisaia beti izan da materia subjektiboa, identifikatzeko eta kalifikatzeko konplexua izan 
daitekeena. Hala, Paisaiaren Europako Hitzarmena (jarraian PEH), Europako Kontseiluak 
2000ko urriaren 20an bultzatua, onartzea abiapuntu garrantzitsua izan zen arlo horretako 
oinarrizko zutabeak egituratzen hasteko. Ondoren, Eusko Jaurlaritzak, 2009ko Europako 
Hitzarmenarekin bat etorriz, 90/2014 Dekretuaren bidez, Paisaiaren Babesa, Kudeaketa 
eta Antolamenduari buruzko Dekretua onartu zuen. Horri esker, paisaia lurraldearen antola-
menduan integratu ahal izan zen, eta ikerketa-lan honetan aplikatu diren paisaia-ekintzako 
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planak bezalako tresnak identifikatu ahal izan ziren. Era berean, bere gain hartzen ditu pai-
saiaren esparruan sentsibilizatzeko, parte hartzeko eta laguntzeko Hitzarmenetik datozen 
konpromezuak.

Europar hitzarmenean ezartzen den modura, paisaia guztion ongia da eta, beraz, guztion 
zeregina (Europar Kontseilua, 2000). Paisaiaren elementuek lurraldean integratuta, antola-
tuta, partekatuta eta balioetsita egon behar dute, eta zuzenean aberastu behar dute gizarte-, 
natura-, kultura- eta/edo ekonomia-ondasunen esparrua. Paisaia kontserbatu, garatu eta 
partekatzeko, teknikarien lanaz gain, komunitatearen parte-hartzea funtsezkoa da.

Horregatik, atariko zati gisa, funtsezkoa da PEH eta, ondoren, Ministroen Batzordeak Eu-
ropar Batasuneko estatuei egindako gomendio-agirietan1 arreta jartzea. Bi dokumentuetan 
azpimarratzen dute paisaiak garrantzi handia duela interes orokorrean, kulturari, ekologiari, 
ingurumenari eta gizarteari dagokienez eta, hala, ekonomia-jardueraren aldeko baliabide 
bat dela. Gainera, paisaia kultura- eta natura-ondarearen funtsezko osagaia da. Era be-
rean, hitzarmen honen bidez, kalitate handiko paisaiez naiz degradatuez gozatzeko gogo 
publikoari erantzun nahi zaio, eta jakin nahi da norbanakoaren eta gizartearen ongizaterako 
funtsezko elementua dela (Europar Kontseilua, 2008).

Hori guztia kontuan hartuta, 90/2014 Dekretuak 6. artikuluan definitzen duen bezala, Pai-
saiaren Ekintza Planak (PEP) kudeaketa-tresnak dira, paisaiaren katalogoetan eta paisaia-
ren zehaztapenetan oinarrituta, paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko jardueren 
esparruan gauzatu beharreko ekintzak zehazten dituztenak (Eusko Jaurlaritza, 2020). Hori 
da arrazoia hemen aurkezten den Araxes eta Orexa ikus-arroen gaineko paisaiaren lanketa 
egiteko eta politika horietan azaldutako ildoak txertatzen hasteko.  

Azken finean, gizarte orok bermatu behar du ondarea osatzen duten ondasunen babesa, 
eta ondare hori datozen belaunaldiei utzi behar die. Eta, are gehiago, bere potentziala apro-
betxatu behar du, eta biztanleen gozamenerako erabili, garapena sustatzeko erabiltzeko 
aukera barne (Carcavilla et al., 2011). Haatik, ez dira soilik paisaia bakanak kontuan hartu 
behar, degradatuak eta ohikoak direnak ere berebiziko garrantzia dute. 

Paisaia ulertzeko modu berri horrekin batera, handitu egin da gizarteak inguruaren kalitatea-
ri buruz duen kezka, ingurugirokoa, landatarra edo hiritarra izan, eta paisaiaren eta bertan 
bizi diren pertsonen arteko elkarguneari dagokionez. Beraz, beharrezkoa da lurraldearen 
pertzepzio soziala paisaiaren kudeaketan kontuan hartu beharreko beste elementutzat hart-
zea (Europar Kontseilua, 2000). Paisaiaren pertzepzio sozial horrek, gainera, lurralde horre-
tan bizi diren hainbat ikuspegi bildu behar ditu.

1   Europako Kontseiluko Ministroen Batzordeko Gomendioa (2008): Ministroen Batzordeak 2008ko 
otsailaren 6an onartua, ministroen ordezkarien 1017. bileran. Europako Kontseiluko Ministroen Batzor-
deak 2000ko uztailaren 19an onartu zuen eta 2000ko urriaren 20an Florentzian Europako Kontseiluko 
kide diren estatuek sinatu zuten Paisaiaren Europako Hitzarmena errespetatuz.
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2. Azterketa-eremuaren zehazketa eta justifikazioa

Jarraian, ikerketa-lan honen azterketa-eremuaren lurralde-kokapena deskribatuko da, hau 
da, toponimiak, azalera eta kokapen administratiboa, besteak beste.

Araxes eta Orexa izenarekin aurkezten zaizkigun haranetako ikus-arroak Lizartza, Orexa 
eta Gaztelu udalerrien barruan daude. Bi bailarek hiru udalerri horien lur-zatiak dituzte. Ho-
rregatik, esan daiteke muga administratibo edo/eta politikoei dagokienez konplexua dela. 
Hala ere, jakina da paisaiak ez dakiela gizakiak sortu eta mugatutako lurralde-mugez (ikus 
1. irudia).

Biak, Tolosaldeako area-funtzionalaren barruan daude, Gipuzkoako S-E eta, S Nafarroako 
lurrekin muga egiten dute. Haranak bata bestearen alboan daude, elkarren arteko batura 
Urkita – Narbaitzuko mendi-zerrak mugatzen duelarik. Batetik, Araxes ibaiak berak garatu 
du izena ematen dion ikus-arroa (W). Aldiz, Basabe harana E dago, Orexako ikus-arroari 
dagokiona; eta Orexako herria izanik herri nukleo bakarra.

Orografiari dagokionez, biek orokorrean, ezaugarri malkartsuak dituzte, eta arroen formak, 
haran-hondoan meharturik aurkitzen dira. Inguruko mendiak, ertainak eta esanguratsuak 
dira. Laparmendi 810,7 m; Sasiola 777 m; Otsabio 799 m (W). Atxikiko harkaitzak 545 m; 
Narbaitzu 465 m; Arrume 617 m; Intsuburu 741 m (E eta N-E). Nafarroako lurretan daude-
nak, baina ikusgarriak direnak: Ulizar 868m; eta Urkita 858 m.

Azkenik, bi arroek beren ur-korronte nagusia dute, haranei forma ematen diena, eta nagu-
siena Araxes ibaia da. Bestea Basabe da, Lizartzan Araxes ibaiarekin bat egiten duena, 
emari txikiagoarekin, baina garrantzi ekologiko handikoa.

1. irudia: Araxes eta Orexa ikus-arroen kokapen geografikoa. Urdinez Orexako ikus-arroa, gorriz, berriz, 
Araxesekoa. Iturria: Eusko Jaurlaritza, geoEuskadi. Egilea: norberak egina.
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Ekintza-eremuari koherentzia emate aldera, argi utzi nahi da bi arro bisualen muga natura-

lek, Nafarroako lurretan jarraitutasuna dutenek, bitan banatzen dutela paisaiaren jarraituta-

sun naturala. Baina, ikerketa-lan honen eskakizun-mailara egokituz eta, Paisaiaren Ekintza 

Planek EAE-n bakarrik egiten direla jakinik, Gipuzkoako lurraldearen barruan egokitzen den 

eremuari erreparatu nahi izan zaio. 

Paisaia gainjartze iraunkorreko prozesu gisa interpretatu behar da, eta bi arro bisualek den-

boran zehar jasandako eraldaketa-maila urriek haren izaera eta paisaia positiboki balorat-

zen dute. Araxes eta Orexako ikus-arroen lurralde-eremua, garrantzi historikoa izan arren, 

ezkutuan geratu da azkenaldian. Prozesu horren ondorioz, jarduera antropikoek gutxi us-

tiatu dute esparrua, eta, ondorioz, sistema ekologiko espezifiko bat sortu da. Orokorrean, 

haranetako zenbait esparruek izaera naturalari eusten diote neurri handi batean. Basoak, 

azalera handienean habitat autoktonoa dutenak, ia osorik mantentzen dira. Araxes ibaiak, 

gainera, Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendapena du Europan, bertan dauden ani-

malia- eta landare-espezieen interes ekologikoagatik (Europako Batzordea, 2019). Halaber, 

landa-eremu batzuek, batik bat Orexako udalerrian, “landazabal atlantiko” izaera ematen 

diote paisaiari. Eta ez ditzagun ahaztu kultura-ondarearen elementu arkeologiko, arkitek-

tonikoak eta immaterialak, bi haranetan presentzia nabarmena dutenak eta paisaia bere 

testuinguru osoenean eratzen laguntzen dutenak.

Gauzak horrela, eremu hori hautatu da paisaia-azterketa bat egiteko, zaharberritzeko, ba-

lioa emateko eta partekatzeko beharra ikusi delako. Izan ere, espazio honek potentzialtasun 

natural, kultural eta, beraz, paisajistiko handia du, eta garrantzia handiagoa da Aralar Parke 

Naturaletik hurbil dagoelako, Berastegi eta Leitzaran haranekin lotura naturala ahalbidetuz. 

Beraz, Araxes eta Orexa haranek ekosistemen arteko iragazkortasuna bermatzen dute (ikus 

2. irudia).

2. irudia: Urkita mendiaren gailurretik, Araxes eta Basabe haranen eta inguruaren argazki panora-
mikoa; ezkerraldean Aralarko mendilerroa, Gipuzkoa eta Nafarroako beste eremu batzuk inguruan, 
non paisaiaren orbanak (batik bat basoak) argi eta garbi ikusten diren. Egilea: norbera
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3. Helburuen zehaztapena

Horrela, bada, ikerketa-lan honetan ezarri diren helburuak bat datoz PEHetik eratorritako 
irizpide eta helburuekin eta ondoriozko determinazio eta planekin. Gainera, bai Hitzarme-
na, bai Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaiaren Lege Dekretuak proposatutakoarekin, bat 
dator paisaia hobeto babestu, kudeatu eta antolatu beharra dagoela (Latasa et al., 2014: 
123). Hain zuzen ere, bi ikus-arro horietako paisaiak aldez aurretik planteatutako metodo-
logiekin aztertzean (hurrengo atalean idatziko direnak), gizarteak eta lurralde-errealitateak 
planteatutako arazoak edo beharrak konpontzen laguntzean oinarritzen diren helburu nagu-
siak osatu nahi dira. 

Beraz, Araxes eta Orexa ikus-arroetarako honako helburu hauek aurreikusten dira, proposa-
men honen azterketa-eremurako baliagarriak izan daitezkeenak:

• Paisaiak babestu eta kontserbatzea.

• Natura- eta paisaia-balioa ikusaraztea eta sustatzea, hainbat neurrien bidez.

• Degradatutako paisaiak leheneratzea.

• Landa-inguruneko paisaiak berreskuratzea eta hobetzea.

• Paisaiaren artikulazio harmonikoa, bi arroen artean paisaia jarraitua sortuz.

• Haranetako kultura-ondare historikoa egituratzea, paisaiaren aktibo bihurtuz.

• Paisaia-ondarea gizartera zabaltzea eta hurbiltzea.

4. Metodologiaren zehaztapena

Ikerketa-lan honetan, EAEko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta anto-
latzeari buruzko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuan ezarritako Paisaiaren Ekintza Planaren 
gutxieneko edukia jarraitu nahi izan da, hain zuzen ere: diagnostikoa, paisaiaren kalitate-
helburuen definizioa eta ekintza-programaren proposamena egitea. Hain zuzen ere, doku-
mentu tekniko horietan zehazten diren metodologia eta helburu nagusiak aplikatu dira. Ha-
atik, balorazio eta inplementazio metodo berritzaile baten alde egiten da, non, kualitatiboki 
ez ezik (Zaro et al., 2016), paisaiaren izaera sozialen eta kulturalen balorazioari ere heltzen 
baitzaio.

Kontuan hartuta Araxes ibaiaren arroak, eta, kasu honetan, Araxes eta Basabe ibaien ikus-
arroek, baliabide eta balio natural eta kultural ugari dituztela, historia luzea eta paisaiaren 
pixkanakako aldaketa sakona, paisaiaren azterketan, karakterizazioan eta ebaluazioan oi-
narritutako metodologia erabiltzearen aldeko apustua egiten da, arreta berezia jarriz gizar-
tearen parte-hartzeari, PEHak proposatzen duen paisaia definitzeko funtsezko elementu 
eta tresna gisa (Lozano et al., 2015). Ildo horretan, biztanleriaren pertzepzioari lotutako 
paisaiaren karakterizazioa da haren funtsezko ekarpena 
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Era horretan, 2016. urtean, Servert, R, & Alonso, E. (2017) ikerlariek beren iker-taldearekin 
egin zuten Gipuzkoako Astigarraga udalerriko Santiagomendi – Landarbaso korridoreko 
Paisaiaren Ekintza Planaren2 metodologia-ildoak hartu dira erreferentzia nagusi gisa. Hain 
zuzen, hemen aztertutako bi haranetan egoki aplika daitezkeen metodologiak proposatu 
ziren, antzeko ezaugarri geografikoak zituztelako.

Esandako erreferentziak kontuan hartuta, lan honetarako metodologia hiru etapa nagusie-
tan egituratu da: lurralde-analisia, paisaiaren plangintza eta paisaiaren kudeaketa.

Lurralde-analisia

Lan-eremua mugatzerakoan, EAEko Paisaiaren Kartografia (1:25.000 eskala) 1990ean egin 
zuten Madrilgo Ekologia Unibertsitate arteko Departamentuak eta Madrilgo Unibertsitate Po-
liteknikoko Landa Plangintza eta Proiektu Departamentuak, Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, 
Etxebizitza eta Ingurumen Sailaren enkarguz (Orive et al., 1990) oinarrituta egin da. Hau da, 
bata bestearen alboan dauden bi ikus-arroetan oinarritutako paisaia-analisia.

Horrekin, lehen diagnostiko bat osatu, eta, kartografia deskriptiboak egin dira aztertutako 
gai bakoitzeko: paisaia- eta natura-elementuekin lotutako alderdi biotiko eta abiotiko eta 
antropikoen azterketa. Hau, Eusko Jaurlaritzako Euskadiko Datu Espazialen Egitura (DEA) 
eta bertako paisaiarekin zerikusia duten dokumentu zientifikoekin osatua izan da. 

Analisi kartografikoari buruzko eskala hautatzerako orduan, “geosistema” eta “geofacies” 
arteko taxonomia korologikoari erreparatu zaio, zeinak lurraldearen azterketa zehatza egi-
teko beharrezkoak diren oinarrizko hurbilketa-erreferentziak biltzen dituen (Riesco, Gómez-
Zotano & Álvarez, 2008). Horretarako, Informazio Geografikoko Sistemen (QGIS Desktop 
3.10.3) software librea erabili da.

Jarraian, lurralde-analisiari dagokion metodologia atala bi azpi-faseetan zatitu da:

Identifikazio fasea: kasu honetan, esparruaren antolakuntza espaziala deskribatu da, 
ingurune fisikoaren eta antropikoaren elementu eta faktore egituratzaileak antzemanez 
eta elkar-erlazioak interpretatuz.

Ingurune fisikoari dagokionez, ingurunearen dimentsio biologiko eta fisikoak aztertu dira. 
Hala nola: erliebeak, geologia/geomorfologia, hidrologia eta hidrogeologia, lur erabile-
rak, landaredia eta fauna komunitateak, babestutako-eremuak eta natura- edo paisaia-
intereseko eremuak, ingurumen prozesuak eta arriskuak, besteak beste.

Ingurune antropikoaren kasuan, dimentsio ekonomiko, sozial eta kulturalari buruzko in-
formazioak bildu dira. Besteak beste: demografia, jarduera ekonomiko/sozialak, azpiegi-

2   Santiagomendi – Landarbaso korridorearen PEP behin betiko agiria (2016ko urria); Astigarra-
gako Udalak sustatua, Araudi S.L.k eta Lurralde-on (UPV/EHU) taldeko ikertzaileak garatua (Astiga-
rragako Udala, 2017). 
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turen kokaleku espaziala, eta katalogatutako eta katalogatu gabeko kultura- eta ondare-
alderdiak, etab.; paisaian eta naturan duten esanahia identifikatuz.

Interpretazio fasea: aurretiazko informazio guztia interpretatu da. Ondoren, paisaian 
arrastoa utzi duten gertakarien identifikazioa, paisaia-egituraren pertzepzioa, paisaia 
ezegonkortu dezaketen elementuen identifikazioa eta, azkenik, paisaiaren izaera on-
doen irudikatzen duten eta etorkizuneko antolamendua bermatzeko erreferentzia izan 
daitezkeen elementuak identifikatu dira.

Ondoren, paisaia-unitateak definitu dira, aurretik aztertutako elementuetan oinarrituta, eta 
paisaia-unitateen laburpen-mapa bat sortu da. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak 2005. ur-
tean EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren Aurreproiektuaren kartografia 
osatzeko zehaztutako paisaia-unitateak hartu dira kontuan (Eusko Jaurlaritza, 2005; Orive 
et al., 1990). 

Azkenik, paisaiaren ikusmen-kalitatea baloratzeko, metodo zuzenaren bitartez, herritarrei 
parte hartzeko galdetegi bat egin zaie, paisaiaren pertzepzio subjektiboenak berresteko. 
Metodo horren ezaugarria da ebaluazioa paisaia behatuz egiten dela, dela landa-eremuan, 
dela ordezko estrategia baten bidez (kasu honetan, online inkesta bat). Horrela, paisaia 
zuzenean modu subjektiboan baloratzen da, kalifikatzaileak, maila-eskalak edo kalitate bi-
sualaren ordena-eskalak erabiliz (Fines, 1978). Horrekin, emaitzak aztertu eta kontuan hartu 
dira azken ekintza-proposamenetan eta ondorioetan txertatzeko. 

Paisaiaren plangintza eta kudeaketa

Kasu honetarako, lurralde-azterketan bildutako informazioa kontuan hartuta, ahuleziak, me-
hatxuak, indarguneak eta aukerak (AMIA matrizea) hauteman dira, paisaiaren diagnostikoa 
egiteko eta paisaiaren gakoak zuzentzeko, lantzeko, mantentzeko, aprobetxatzeko eta ziur-
tatzeko, helburuak garatuz.

Paisaiaren kudeaketarako, babeserako eta zuzenketarako indarrean jarri behar diren ekint-
za-neurriak zehaztu dira. Hau da, bi ikus-arroen gaineko paisaiaren antolamendu oinarriak 
proposatzea, aurreikusi diren helburu nagusien eta paisaia unitateen gainean, herritarren 
iritziak kontuan hartuz.

Jarraian, erabilitako metodologiaren azalpen eskematikoa ikusi daiteke (ikus 1. taula):
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1. taula: aplikatutako metodologiaren atal nagusiak. Egilea: norbera

5. Araxes eta basabe arroen ezaugarriak

Bi ikus-arroetako lurraldearen lehen azterketa gauzatzeko, ingurune biotiko eta abiotiko, 
sozial eta kulturalaren gaineko informazioa aztertu eta bildu da.

5.1. Ezaugarri biotiko eta abiotikoak

Paisaiako elementuen identifikazioaren alderdi fisikoari dagokionez, Araxes arroak oroko-
rrean, haran eta kareharrizko mendiguneen ezaugarri komunak biltzen ditu. Ibai nagusi 
batek (Araxes) meandro laburrak eta jarraituak sortuz eta txikiago batek (Basabe) malda 
handiagoekin ibilgu zuzenagoa garatuz, gainerako ur-laster txikiagoekin batera, forma ema-
ten diete bi bailarei, bailara estuen paisaia-tipologia osatuz. Bi ur-korronteek gainera, beren 
ikus-arroei izena ematen diote eta 1237,68ha eta 1200,56ha dituzte hurrenez hurren. Ha-
laber, ezaugarri topografikoei dagokionez, kotarik altuenak 800 metro ingurukoak dira, eta 
baxuenak 137 metrokoak. Bestalde, eremu lauak oso urriak dira, malda biziak %50 - %100 
artean nagusitzen dira, eta, beraz, ingurumen-prozesuek probabilitate handiagoa dute. Mal-
den norabideak esanguratsuak izango dira landarediari eta lurzoruaren egoerari dagokie-
nez, baina, oro har, nahiko eremu ilunak dira.

Ezaugarri geologiko eta geomorfologikoei dagokionez, bi arroetako paisaiaren berezko ele-
mentuak paisaiaren jatorrizko konfigurazio orokorra zehazten duten lurralde-alderdiak izan 
ohi dira. Bertako lurrazalak eraldaketa prozesu ugari jasan ditu historia geologikoan zehar 
eta, gaur egun oraindik higadura prozesu batean dago. Hain zuzen ere, lurralde batetako 
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bere bilakaera geologikoan izan diren aldaketa paleogeografikoak, tektonikoak, sedimenta-
rioak eta paleoklimatikoak paisaiaren lehen solairua eratzen dute (Ormaetxea & Sáenz de 
Olazagoitia, 2014: 495). Horrela, ikerketa-esparruko geologiaren ezaugarriak eta prozesuak 
aztertzeko eta, paisaia bere osotasunean ulertzeko, osagai geomorfologikoek bertako pai-
saiaren dibertsitate kromatikoa eta haren egiturak zehazten dituzte. Horrela, eragin horiek 
ondorio edo erantzun ezberdinak eman dituzte egitura erliebe/paisaia bereziak emanez (Or-
maetxea et al., 2014: 495).

Gauzak horrela, azterketa-eremua, Eusko Kantabriarraren Euskal Arkuko eremu Mesozoi-
koaren parte da (ikus 3. irudia). Bertan, gaur egun ikus ditzakegun erliebe eta formak, Meso-
zoikoaren garai urrunetan hasten den eraldaketa geologiko luze eta konplexu baten emaitza 
dira. Batez ere, itsaso zabal baten azpian metatutako material sedimentarioak, ondoren 
orogenia alpetarraren fase desberdinekin (duela 65 milioi urte inguru “Aro Tertziarioan”), 
lurrazala tolesturaz eta altxarazi zuen antiklinalez eta sinklinalez osatutako paisaia berri 
bat sortzeko (Ansa, 2011). Kasu honetan kareharriak nagusituz. Lan esparrutik oso hurbil, 
Euskal Herriko tolesturen adibide garbia dugu: Aralarko Malloak eta bertako material eta 
formen jarraipena gure ikus-arroetan ageri da. Tokian tokiko paisaiak, non anarkikoki mota 
guztietako tolesdurak eta failak bizi diren, erliebe konplexuak eratu ditu (Ansa, 2011). Azken 
batean, bilakaera geologikoa aztertuta, egungo paisaiaren kausak ulertu ahal izango ditugu.

3. irudia: Eusko-Kantauriar Arkuko banaketaren mapa eskematikoa. Zirkulu gorrian, lan honetan aztert-
zen den lurralde-eremua. Iturria: (Barnolas & Pujalte, 2004: 239).
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Ezaugarri geologiko eta litologikoen artean, alde batetik Triasiko berantiarraren egiturak (do-
lomiak, kareharri kiribilduak eta marmola), Jurasiko goiztiarra (tupak eta tupa-kareharriak), 
Dogger garaikoak eta Kretazeokoak (tupa piritosu beltzak eta kareharriak serpulidoekin eta 
silexarekin) dira nagusi. Era berean, batez ere Araxes haraneko mendietan, kareharri arrezi-
fal masiboak eta kareharri tupatsuak daude, besteak beste. Oro har, lutita eta material detri-
tiko gutxi tartekatzen diren arren, leku askotan lapiaz biluzik eta kareharrizko zati klastikoak 
dituzten legarrak daude (ikus 4. eta 5. irudiak). Halaber, gailur eta horma nabarmenak dau-
de, kareharrizko azaleratze trinkoenen higaduraz osatuak. Baina, ez dira ezagutzen kare-
harrien azaleko beste forma tipiko batzuk (Galán, Zubiria & Nieto, 2005). Azpimarratzekoak 
diren eremuen artean, Araxes ibaiaren ibilguaren balizko trazadura geologikoa definitzen da 
(ikus a. eranskina). 

Beste elementu garrantzitsuen artean, Leitzako failaren luzapena dago, Orexako arrotik S-
E/N-W norabidean igarotzen dena, Narbaitzu mendia gurutzatuz, Araxesera (harrobi zaha-
rraren gainean). Faila horrek, Euskal Arkuaren bigarren egitura nagusia mugatzen du, Kan-
poko eta Kostaldeko egitura antiklinatsua (Ormaetxea & Sáenz de Olazagoitia, 2014: 500), 
hain zuzen. Izan ere, litologiak berebiziko garrantzia du paisaian; substratuaren konposizioa 
lehen mailako faktorea da eremuaren lurralde-konfigurazioa ulertzeko orduan. Elementu ho-
nek paisaia mota desberdinak konfiguratzen eta ezaugarritzen laguntzen du. Era horretan, 
alderdi hori funtsezkoa da paisaiaren sorkuntzan eta dinamikan, bai eta haren itxuraren 
karakterizazioan ere (Lozano et al., 2016).

4. irudia: beheko kretazikoko arroka adibideak bi ikus-arroetan: hareharriak, kareharri margotsuak, bio-
klastikoak eta arrezifalak. Egilea: norbera.

5. irudia: Urgondar kareharriaren adibide on bat, non itsaspeko fosilez betetako arroka bat ikus daite-
keen “Iraintoki” errekaren esparruan. Egilea: norbera.

Egitura geomorfologikoei dagokienez, higadura-eragileek bi haranetako materialak modela-
tu dituzte, erliebe konplexu bat sortuz, horietako batzuk paisaia-balio handikoak (Lozano et 
al., 2016). Oro har, materialen izaera askotarikoa da, eta, beraz, hainbat modutan erreakzio-
natu du, zazpi egitura-unitate bereizi ahal izan arte, prozesuen eta egokitu dituzten eragi-
leen arabera. Unitateak honako hauek dira: ibai-ertzetako terrazetako metakinak eta alubioi-
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lautadak (larre- eta labore-lur urrien euskarri); material detritikoen metaketak kolubioi-kono 
eran (gelifrakzio bidezko meteorizazioa eta beste faktore batzuk prozesu motelean, desegi-
ten doazenak (Lozano et al., 2016)); kareharri trinkoetako gailurretako lapiaz-egitura biluziak 
(trenkada zorrotz eta irregularrekin, artadi kantauriarrarekin batera) (Galán, Rivas & Nieto, 
2012) eta erdi-estaliak (exo-karstean baso-soiltzearen ondorioz higadurak eragindako lur-
galeraren ebidentziak ikusi daitezke (Ginés, 1990)) (ikus 6. irudia). 

Hauetaz aparte, higadura aktiboko guneak, gainazaleko irristatzeak, Lizartzako harrobi za-
harra eta sistema karstikoan garatu diren, eta batzuek seigarren kontinentea deitzen dioten 
(Hilario, 2017) lurpeko sima eta kobazulo konplexuez osatutako sistemak (paisaiari identita-
te berezia ematen diotena) topa ditzakegu (ikus 7. irudia). Azken honi dagokionez, Otsabio 
eta Urkitako sistemetan, hidrologia aldetik aktiboak diren eta ez diren barrunbeak daude 
(Galán, Zubiria & Nieto, 2005). Sistema osoa, beraz, espazio berezia da, interes paisajistiko, 
geologiko eta bioespeleologiko handikoa (Troglobioko fauna) eta etorkizuneko aurkikuntzen 
potentzialtasuna duena (Galán Zubiria & Nieto, 2012), bai eta antropologikoak eta paleonto-
logikoak ere (Galán Zubiria & Nieto, 2005).

6. irudia: Axurdario mendi tontorretik ikusi daitekeen paisaia, non, lapiaz egitura duen zorua ikusi daite-
keen, baita artadi kantauriarra eta Aralarko Malloak ere. Egilea: norbera.

7. irudia: “Iraintokiko harpea” izeneko babesleku edo antzinako barrunbe buxatua, kareharrizko material 
arrezifal masiboz osatua, Malkorrandi mendiaren azpian, Nafarroako mugan. Egilea: norbera.

Paisaiaren alderdi hidrologikoei dagokienez, lehenik eta behin zehaztu behar da Araxes 
ibaia eta haren ibaiadarrak Oria ibaiaren arroaren hego-ekialdera daudela (882 km2-ko aza-
lera eta 82,7 km-ko luzera). Azaleraren zati bat (133 km2) Nafarroan dago, tartean Araxes 
ibaiaren arroaren erdia. Gainera, Oria ibaiaren arroan emari handiena duen ibaiadarretako 
bat da (Europako Batzordea, 2019). Oro har, ibaiak zeharkatzen dituen eremuak hirigune 
txikikoak eta sakabanatuak dira, landa-eremuez inguratuta. Halaber, Aralarko Parke Natu-
raletik (Malloak) datozen urak jasotzen ditu Araxesek. Gainera, Araxes ibaiaren ikus-arroan 
zehar, Lizartzara iritsi arte, ibaiak ez du oztoporik aurkituko bidean, gehienez ere GI-2135 
errepidea eta aurreko mendeko industria- eta energia-erabilerarako ur-kanala (Herreras & 
Zaldua, 2012). Basabe errekari dagokionez, Nafarroan jaiotzen da eta Araxesen antzeko 
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ezaugarriak ditu. Beraz, kalitate handiko eremua da hau ere. Habitat onargarritzat jo dai-
tezke, kontserbazio-egoera egokiarekin eta ibaiaren kalitatearekin. Biztanleria- eta industria-
gune nagusiak Lizartzatik behera baino ez daude. Gainera, nabarmentzekoak dira Europar 
Batasunaren Intereseko Habitatak mantentzea, arrain-komunitatea, Habitatei buruzko Zu-
zentarauaren II. eranskinean eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legean jasotako es-
pezieekin, eta Bisoi europarrarentzat (Mustela lutreola) eta Pirinioetako muturluzearentzat 
(Galemys pyrenaicus) Interes Bereziko Eremua izatea (Eusko Jaurlaritza, 2012). Beraz, 
Araxes ibaia Natura 2000 Sareko ES2120012 KBEan (Europako Batzordea, 2019) sartzen 
da.

Interes hidrogeologikoko eremuen artean, Insalus (ur mineral naturalaren jatorria) babes-
teko mugaketatik harago, formazio geologiko bereziak daude, uraren prozesuekin batera 
ezaugarri konplexuak dituztenak. Hala nola: Errezil-Leitza faila (Paleozoikoa); kareharrizko 
lutita beltzen eremuak; tupa ezberdinen eraketak; kareharri mota desberdinak, etab. Baina 
kareharrizko egiturak arro osoan dira nagusi (Bañares et al., 2015).

Landare-estaldura eta lurzoruaren egungo eta iraganeko erabilerak aldatu egin dira his-
torian zehar bi ikusmen-arroetan, eta lehen mailako elementuak dira espazioak eta pai-
saiak bereizteko orduan. Oro har, ingurumen-balioaren eta ikusmen-propietateen ondorioz, 
funtsezkoa da haren bilakaera aztertzea, ulertu nahi ditugun paisaien ezaugarriak definitzen 
laguntzeko (Lozano et al., 2016). Paisaia horretan basoak dira nagusi (ikus 8. irudia). Beraz, 
lurralde eta sistema eko-geografiko hori, fisiologikoki homogeneoa, paisaia horren matrize 
bihurtu da. Haietatik, naturalek eta ibaiertzeko baso aberatsek balio handia dute. Hala ere, 
landatuak daudenak ere badira. Pagoak, gaztainondoak, hariztiak, artadiak, haltzadiak eta 
beste zuhaitz batzuek janzten dute paisaia. Baso formazio eta bertako landarediaren anizta-
suna beharrezkoa da edaten dugun uraren kalitatea bermatzeko, arnasten dugun aire garbia 
mantentzeko, bertako fauna-komunitatea babesteko eta elikatzeko; azken horrek ere norta-
sun berezia ematen dio paisaiari (Garate, 2020), etab. Horrela, berebiziko garrantzia du lu-
rralde bateko sistema ekologikoan eta, hortaz, paisaiaren izaeran, bi ikus-arroetan elementu 
biotiko honek izan dituen erabilera historiko anitzek, nabarmen aldatu dituzte bi ikus-arroe-
tako eremu jakin batzuetan egon beharko liratekeen landare-formazioak. Honako formazio 
hauek nagusitzen dira: baso-landaketak; bertako berezko landaredia; ibaiertzetako basoa; 
belardi, larre eta labore-lurrak; baratzeak fruta-arbolak eta hiri-orubeetako formazioak; eta, 
otadi, txilardi eta iratzediak. Bestetik, Europar Batasuneko Intereseko Landaredi Habitaten 
1992ko maiatzaren 2an, 92/43/EEE Zuzentarauak, Europako habitat naturalak eta basa/flo-
ra eta fauna kontserbatzeko helburuarekin, interes bereziko flora-formazioak zehaztu zituen 
esparru honetarako (ikus b. eranskina). Flora- eta fauna-formazioen aniztasuna ahalbidetuz, 
paisaiaren izaeran eragin positiboa eragiten du. Baina masa batzuen atzerakada kontuan 
hartuta, landare-espezie bereziak babestu beharrean aurkitzen gara. Horra hor aipatu be-
rri den Europako Zuzentarauaren garrantzia. Hala ere, orban garrantzitsuak mantentzen 
dira eta oso baliotsuak dira ekosistema autoktonoari dibertsitate biologikoa ahalbidetzeko. 
Horiek babesteko, handitzeko edo egonkortzeko helburuak definitzea litzateke egokiena. 
Ekologia aldetik eragin positiboak biltzen dituzten bezala, paisaian ere jasoko dira.
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8. irudia: ikus-arroetako landaretza estaldura erreala. Iturri: Eusko Jaurlaritza, geoEuskadi.  
Egilea: norbera.

Oro har, ezaugarri nagusiak baso-bokazioagatik eta balio naturalengatik nabarmentzen dira. 
Azpiegitura handirik ez dagoenez, kalitatezko landare-habitata bermatu da hegaletan eta in-
guruetan. Azken batean, esanguratsua da eremu geografiko horri eusten dioten intereseko 
landare-formazioen kopurua. Hala eta guztiz ere, Orexako landa-eremua despopulatzen ari 
da, eta ekosistema partikular bat galtzeko arrazoi garrantzitsua da (Barraqueta, Elosegi & 
Arostegi, 2014). Hor sartzen dira aldapa leunenak dituzten lurrak, baserrien eta tontorren 
ingurukoak, antzinatik abeltzaintzari lotutako jardueretarako baliatu direnak eta paisaiari eta 
ekosistemari eragin diotenak. Prozesu horrek, basoen kaltetan bada ere, paisaia-mosaiko 
bat garatu zuen, “Landazabal Atlantikoa”, paisaiari nortasun berezia atxiki diona. Gaine-
ra, bere ezaugarriengatik biodibertsitate-indize oso altuak ditu ingurumenaren mesedetan. 
Hala, landa-inguruneari erreparatu behar zaio, kontuan hartuz eta osasuntsu mantenduz 
(Luengo, 2019).

Babes-mailak dituzten mehatxupeko fauna-komunitateei dagokienez, bi arroek habitat-
aniztasun aberatsa dute. Zehazki, “Araxes ibaia” KBEko fauna-balio eta -interes handiko 
eremuak ditu. Zehazki, intereseko arrain-komunitate bat du, Habitat Zuzentarauaren II. 
eranskinean eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen II. eranskinean jasotako es-
pezieekin, hala nola, loina edo loina txikia (Parachondrostoma miegii) eta EAEko fauna me-
hatxatuaren katalogoan sartutako fauna-espezieen populazioak. Esan bezala, bisoi europa-
rra (Mustela lutreola) gehien kontserbatzen den eremua da. Gainera, Basabe erreka aipatu 
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behar da, ibilbide osoan interes bereziko eremuak baitira Pirinioetako muturluzearentzat 
(Galemys pirenaicus). Habitatei buruzko Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jada sartuta 
dagoen espeziea da, eta galtzeko arriskuan dago, Espezie Mehatxatuen Euskal Katalo-
goaren arabera; izan ere, espezie horren isolamendua eta lekualdatzeko mugak direla-eta, 
ezinezkoa da populazio hori berreskuratzea gizakiek esku hartu gabe. Era berean, Araxes 
ibaia igarabaren (Lutra lutra) intereseko eremutzat har daiteke, kontuan hartuta habitataren 
baldintza onak eta espezie hori berreskuratzen eta hedatzen ari den Nafarroako eremueta-
tik gertu dagoela (Eusko Jaurlaritza, 2012). Interes bereziko beste espezie batzuen artean, 
hegaztiek garrantzi handia dute: nekrofagoak eta ur-ibilguekin lotutakoak. Baita artropodo 
batzuk ere.

Aurrekoarekin estuki lotuta, alderdi horiek ekologiatik haratago interes bereziko natura-gu-
neen pertzepzioarekin eta kulturarekin lotura estua duen paisaia-sistema baten zutabeetako 
bat dira. Natura-gune batek beti izango du onarpen handiagoa (Lozano et al., 2016). Gizar-
teek gehien estimatzen eta sentimenduak sortzen dituzten paisaien euskarri fisikoa dira. 
Kasu honetan, bi bereizten dira:

• Araxes, Jazkugañe eta Basabe haranak, Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Ire-
kian (2009-an izendatua): LAGetako Natura Intereseko Eremua (1997-an izendatua eta 
2019an berretsiz); eta, Paisaia Berezi eta Apartekoen Euskal Katalogoan txertatua (Eus-
ko Jaurlaritza, 2005) (ikus 9. irudia).

• Araxes ibaia Kontserbazio Bereziko Eremua ES2120012 (2012-an izendatua): 215/2012 
Dekretua, urriaren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario 
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu eta kontserbazio-neurriak onartzen dituena (ikus 
10. irudia).

Araxes ibaia KBEak gertu du Natura 2000 sareko Aralarko Natur Parkea. Gainera, ibai-sa-
rearen ezaugarriei esker, ibai-arro bereko eta Natura 2000 sarearen barruan dauden beste 
ubide batzuekiko lotura ekologikoan laguntzen du: Oria Garaia KBE eta Leitzarango Bioto-
poa (Europako Batzordea, 2019).
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9. irudia: Araxes eta Orexa ikus-arroetako katalogatutako paisaiak eta interes berezikoak. Iturria: Eus-
ko Jaurlaritza, geoEuskadi. Egilea: norbera.

10. irudia: natura babesteko eta intereseko figurak dituzten eremuak. Iturria: Eusko Jaurlaritza, geoEus-
kadi. Egilea: norbera
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5.1.1. Araxes eta Basabe ikus-arroetako paisaia-unitateak

EAE-ko lurralde antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko 
90/2014 Dekretuan, 4. artikuluan zera zehazten da: paisaia-unitatetzat joko dira paisaiaren 
aldetik koherenteak izanik, paisaia babestu, kudeatu edo antolatzeko araubide espezifiko 
bat, partez edo osoki, hartzeko gai diren eremuak (90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa: 4. 
art.). Oro har, faktore askoren interakzioaren bidez lortutakoa da, hau da, egiturazko fakto-
reak (klima, erliebea, landaredia…) eta pertzepzio, sentimendu eta nortasun faktoreak (so-
zialak, ekonomikoak, kulturalak…) ere (Nogué, Sala & Grau, 2016).

Kasu honetarako, Eusko Jaurlaritzaren arabera, honako paisaia-unitate hauek bereizten 
dira, bi sistematan banatuta:

Ibai-eremua: nekazaritzako eta basogintzako mosaikoa, baso-landaketak, baso-mo-
saikoa, hosto erorkorreko hostozabalak, sastrakak eta sastrakadiko baso-mosaikoa.

Eremu-karstikoa: sastrakako baso-mosaikoa, hosto iraunkorreko hostozabalak, hosto 
iraungiko hostozabalak eta baso-landaketak.

Oro har, eremu geografiko oso txikia da, eta paisaia nahiko heterogeneoa da; izan ere, 9 
paisaia-unitate bereiz daitezke bi ikus-arroetan zehar. Baina, batez ere, basoak dira nagu-
si. 9 unitate hauek hartuko dira kontuan amaierako diagnostikoa osatzeko eta, ondoren, 
ekintza-ildoak aurkezteko (ikus c. eranskina). 

5.2. Ezaugarri kulturalak eta sozialak

Bi ikus-arroetako biztanleriaren kontzentrazioa Orexakoan nabarmentzen da batez ere. 
2017an ikus-arroak 112 biztanle zituen herri-eremu bakarra da. Lizartzan, Orexa baino uda-
lerri handiagoa izan arren (641 biztanle 2017an), biztanleriaren kontzentrazioak ia ez du 
eraginik ikus-arroan. Hala eta guztiz ere, biek ala biek hazkunde txiki baina nabarmena izan 
dute 2001etik (Eustat, 2020). Bestalde, Orexako ikus-arroaren paisaian eskala oso txikian 
bada ere, urbanizazioek eta eraikinek eragin handiagoa dute, Araxesen ia ez baitago (Insa-
lus enpresa, errepidea eta eraikin isolatuak bakarrik). Baina, oro har, biztanleria-dentsitateak 
txikiak direla esan behar da. Izan ere, landa-bizileku motan oinarritzen da eremua, eta hiri-
guneetara egindako exodoak beherakada handia izan zuen herri horietan.

Jarduera ekonomikoei dagokionez, oro har, biztanleriaren jarduera-egoerak positiboak dira, 
langabezia-tasa txikiekin, jarduera-tasa handiagoekin, eta batez ere Orexa nabarmentzen 
da. Zerbitzuen sektorearen kasuan, ikus-arroaren parte den herria (Orexa) kontuan hartuta, 
ez dago jarduerarik. Industriari dagokionez, Araxesen Insalus ur industria dago, eta Orexan 
Oihan txiki gazta-fabrika.

Lehen sektoreak, gainbeheran bada ere, paisaiaren aldetik arrasto esanguratsua utzi du bi 
arroetan. Oso garrantzitsua izan da, natura-, kultura- eta paisaia-balio handikoa. Eskualde-
ko nekazaritza-baldintzak zailak badira ere (bereziki Araxesen), sektorea Orexan kontzen-
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tratzen da nagusiki, ustiategi txiki eta isolatuekin. Basogintza-sektorean hostozabalen eta 
intsinis pinuaren ustiapena ere sartzen da. Sektoreak azken urteotan izan duen beheraka-
dak, ingurumen- eta paisaia-arazoez gain, arazo ekonomiko eta sozialak larriak eragin ditu.

5.2.1. Azpiegitura-sistema

Araxes ibaiaren arroaren hondotik, ibaiari jarraiki, Gipuzkoako GI-2135 (Iruñea-Tolosa) erre-
pidea luzatzen da. Historikoki, bideak garrantzi handia izan du “antzinako errege bidean”. 
Basaben, aldiz, “gaizkileen bidea” bezala ezagutua izan zen. Bertan, Orexa herrira igotzen 
den GI-3601 errepidea luzatzen da. Gainerakoan, mendi-bideak irekitzen dira. Horien ar-
tean, garrantzi turistikoa duen GR-121 “Amezketa-Berastegi” mendi-ibilbidea (Gipuzkoako 
itzulia), bi arroak aldez-alde zeharkatzen dituena.

Industria-azpiegiturei dagokienez, Araxes ikus-arroan Insalus ur-industria kokatzen da, eta 
garai bateko harrobiaren egiturak ditu igarobidean. Gainerakoan, eraikin isolatu eta saka-
banatuak zabaltzen dira. Orexa da landa-izaerako mugen barruan baserriak eta isolatutako 
etxebizitzak dituen herrigune bakarra. Bertan, “Segoretxe” izeneko ekipamendu soziokultu-
rala dute, eta espazio libreen artean: plaza nagusia eta frontoia. Bestetik, Orexan bertan, 
“Orexako ostatua” dago, zeinak 3. sektorera zuzendutako aktibitateak eskaintzen dituen. 
Azkenik, Araxesen Illarratzu geralekua dago, errepidearen eta ibaiaren ondoan, non “Mike-
leteen etxea” eta egokitutako atsedenlekua dagoen.

5.2.2. Ingurune kulturala

Lurraldearen oinarri fisikoa bereziki aberatsa eta askotarikoa da, eta bere kokapen estra-
tegikoagatik, pasabide natural eta habitat bereziki erakargarri bihurtu dute historiaurretik. 
Bertan, hainbat herri eta kultura bizi eta igaro dira, eta gaur egun ondare historiko-kultural 
aberatsaren elementu diren arrasto garrantzitsuak utzi dituzte (ikus 11. irudia).

Hala, historiaurreko elementuetatik hasi eta aurreko mendekoetara arteko aztarnak aurki dit-
zakegu (kobazuloen bizilekuak, hilobiak, baserriak, azpiegiturak). Horietako batzuk, Eusko 
Jaurlaritzaren buletinen bidez, kultura-ondaretzat hartzen dira, baina badira herritarrentzat 
garrantzi historiko eta kulturala duten ondare ez-ofizialak ere; biek dute zerikusi handia pai-
saian, paisaiaren parte dira eta haren kontserbazioak paisaiaren kalitatea areagotzen du.
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11. irudia: ikus-arroetako elementu kulturalak. Iturria: Eusko Jaurlaritza geoEuskadi. Egilea: norbera

6.  Paisaiaren pertzepzioaren osagaia. Prozesu parte-hartzailea

Paisaiaren ikuspegi subjektiboaren atalak berebiziko garrantzia du, paisaiak eta haren ba-
lioak lotura zuzena baitute paisaian eta ingurunean bizi diren pertsonen pertzepzioarekin. 
Horrela, paisaiari buruzko lan guztietan parte hartzea bermatuko duen konpromisoa hartu 
behar da (Europar Kontseilua, 2000). Ulertzen da etorkizuneko paisaiei buruzko erabakiak 
hartzeko euskarri den eta herritarren kultura elikatzen duen ezagutza-oinarriak osagai ob-
jektibo sendoa izan behar duela, ikuspegi zientifikoa duten analisiek eta garapen metodolo-
gikoek sostengatzen dutena, kultura hori hobeto hautemateko eta prozesu horietan hobeto 
parte hartzeko (Lozano et al., 2016).

Hortaz, aurretiazko diagnostiko teknikoarekin batera, paisaiaren pertzepzio-dimentsio sub-
jektiboaren ebaluazioa egin da, ikus-arroen paisaia-baliorik handiena lortzeko. Prozesu ho-
rretan, herritarrek paisaiarekiko dituzten ikuspegiak, ezagutzak, iritziak, sentimenduak eta 
nahiak ezagutu ahal izan dira.

Azken batean, parte-hartzearen kontzeptuak paisaia babesteari, kudeatzeari eta antolatzea-
ri buruzko erabakietan gizarteak paisaiaz duen pertzepzioa eta herritarrek dituzten nahiak 
kontuan hartzea dakar. Izan ere, lurralde herritarren inplikazioak kontraesanak sortzen ditu 
gizarte-taldeek adierazitako pertzepzioen eta balioen aniztasunagatik (Europar Kontseilua, 
2008). Baina hori aldagai aberasgarritzat hartu beharko litzateke, hain zuzen ere, ezagutza 
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zientifikotik haratago dauden ikuspuntuak baloratzeko eta, horrela, paisaia-helburuak eta 
-ekintzak definitzeko aukera gisa.

6.1. Partaidetza-diagnostikoa

Partaidetza sustatzeko, Metodo Zuzenaren metodologia bikoitza erabili nahi izan da, pai-
saiaren ikuspegi subjektiboa lortuz. Horretarako, lehenik konparaketa-teknika aplikatu da. 
Hau da, tipologia antzekoa duten baina xehetasun desberdinak dituzten bi paisaia irudien 
konparaketa bidez, 1-etik (ez gustukoa) 5-era (oso gustukoa) balioztatzeko aukerarekin. 
Bestalde, baita ere, galdetegi espezifiko bat egitea erabaki da. Bertan, herritarrek euren 
pertzepzioa zabaldu ahal izan dute galdera labur eta zehatz batzuen bidez. Metodologia 
hori bi ikus-arroen inguruan bizi diren biztanleei aplikatu zitzaien. Hau da, Tolosako 13ri, 
Orexako 5i eta inguruko beste herri batzuetako 5i. Adinari dagokionez, biztanleria 19 eta 61 
urte bitartekoa izan zen (ikus 12. irudia).

12. irudia: parte-hartzaileek haranarekin eta hortaz, ikus-arroekin duten loturaren emaitzak ehunekoe-
tan adierazita. Egilea: norbera

Horrela, herritarren pertzepzioarekin eta iritziarekin, bi ikus-arro horietako paisaiak antolat-
zeko, babesteko eta kudeatzeko proposamenen planteamenduak eta ondorioak hierarkia 
horizontalarekin osa daitezke. Izan ere, iritzi publikoa funtsezkoa da paisaiaren azterketan, 
eta, horrela, parte-hartze publikoko prozedurak ezarri behar dira, herriak paisaien garape-
nean aktiboki parte hartu ahal izan dezan (Europar Kontseilua, 2000).

Herritarren parte-hartzearen lehen emaitzei helduz, hots, konparaketa-teknikaren bitartez 
osatutako galdetegiaren lehen zatia, oro har, paisaia guztien balorazioa nahiko positiboa 
izan dela aurreratu nahi da, hau da, paisaiak “oso gustukoak” izan direla. Horrekin batera, 
herritarren arteko iritzi-parekotasunak esanguratsuak izan ziren. Galdetegiaren fitxak eta 
hauen emaitzak, eranskinetan ikusi daitezke (ikus d. eta e. eranskinak). 
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7. Emaitzak

Herritarren ikuspuntuak jaso ondoren, eta arroen ezaugarriak aztertu ondoren, adierazi be-
har da hurrengo paisaietarako diagnostiko integratua aldez aurretik definitutako paisaia-
unitateetan oinarrituta egin dela. Unitate horiek, lurraldearen zatitzat hartzen dira, hots, 
nortasun propio eta bereizia duten domeinuak, identifikatu daitezkeen dinamikei lotuak, be-
rezko elementuen konbinazioarekin, historian zehar gizarte ezberdinek horietan utzi duten 
arrastoaren ondorioz.

Beraz, Araxes eta Basabeko ikus-arroen paisaiaren plangintzaren eta kudeaketaren aurre-
kari osagarriak paisaia horien lurraldearen diagnostikoa du ardatz, AMIA matrizearen bidez 
egiten dena, eta, ondoren, jasotako lehen emaitzek helburu zehatzagoen formulazioa bal-
dintzatuko dute.

7.1. Bi ikus-arroetako paisaiaren diagnostiko integratua: AMIA matrizea

Jarraian, deskribatutako paisaia-unitateetatik eta azterlanaren eta galdetegien informazio-
tik abiatuta, AMIA diagnostikoaren bidez aldez aurretik hautemandako ahulezia, mehatxu, 
indargune eta aukera guztiak aurkezten dira. Paisaia-unitateak 9 badira ere, taulan unita-
te batzuk bildu dira tipologia-antzekotasunaren arabera. Unitateak, bi domeinu nagusietan 
desberdintzen dira: ibai-eremua (I.E.) eta eremu karstikoa (E.K.).

AMIA diagnostiko-taulan zenbakiz sailkatuko diren paisaia-unitate hauek nabarmentzen 
dira:
(1.) I.E. Basoko nekazaritza-mosaikoa.
(2.) I.E. Baso-landaketak.
(3.) I.E. Baso-mosaikoa eta hosto erorkorreko hostozabalak.
(4.) I.E. Sastrakadiak eta sastrakadiko baso-mosaikoa.
(5.) E.K. Baso iraunkorreko hostozabalak.
(6.) E.K. Hosto erorkorreko hostozabalak eta baso-landaketak.
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I.E.: Ibai-eremua; E.K.: Eremu karstikoa; P.U.: paisaia-unitateak

Domeinua P.U. Indarguneak Ahultasunak

I.E. 1 - Lehen sektorerako  
tradizioa.

- Ikuspen handia kokapenean.

- Unitate txikia.

- Narriadura- eta uzte-prozesuan.
2 - Baso-jarduera  

noizbehinkakoa da,  
aldaketa oso puntualekin.

- Esparru jakin batean;  
ez da asko zabaltzen.

- Basotzeen kontrol eskasa.

- Abandonatutako partzelen 
kalteberatasuna.

3 - Orexako arroan presentzia 
handiagoa dute.

- Heterogenotasun-maila 
handia.

- Araxesen presentzia urria.

4 - Abere-larre egokiak.
- Paisaiaren 

heterogeneotasunean 
laguntzen du.

- Erabilera-uzteen narriadura.

E.K. 5 - Araxeseko artadi multzo  
garrantzitsua.

- Paisaia naturalagoa 
mantentzen du.

- Orexan horrelako zuhaitzik ez  
egotea.

6 - Oro har, eremu  
ikusgarrienetan.

- Landaketa gutxi Araxesen.

- Nahiko unitate homogeneoa.

- Basogintza-sektorearen eragina.
Aukerak Mehatxuak

I.E. 1 - Nekazaritza-jarduera  
suspertzea. 

- Heskai bizien bidez antolatzea 
ahalbidetzea. 

- Abeltzaintzaren eta  
nekazaritzaren sektoreak  
atzera egitea. 

2 - Baso-ustiapeneko jardueraren 
kudeaketaren kontrola 
zorroztea.

- Bi arroetako baso-masa 
artifizialen jarduera hedatzea.

3 - Paisaia heterogeneoa  
eustea, eta abandonatutako 
eremuetan batasuna indartzea 
eta hedatzea. 

- Baso-mozketak eta -landaketak 
areagotzea, eremu horiek  
okupatuta. 

4 - Abeltzaintza-sektorea bertan 
behera uztea eta sute-eremu 
bihurtzea. 

- Abeltzaintza-sektorea bertan 
behera uztea eta sute-eremu 
bihurtzea. 

E.K. 5 - Araxeseko barrutia babestea, 
zaintzea eta egonkortzea. 

- Orexako arroaren bidez 
sartzea. 

- Zaintza sistemikoa ez izatearen 
ondoriozko kalteak eta  
atzerapenak. 

6 - Landaketa homogeneoak 
murriztea, aniztasun handia 
lortzeko. 

- Paisaia homogeneo eta jarraia 
bilakatzea. 

2. taula: Araxes eta Basabe ikus-arroen paisaiaren ahulezia, mehatxu, indargune eta aukeren diagnos-

tikoa integratua. Egilea: norbera
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7.2. Proposatutako paisaia kudeaketarako helburuen eta ekintza-lerroen planteamen-
dua

Bi ikus-arroen paisaiarako helburu zehatz eta nagusiak, 4 lerro handitan antolatu dira. Hel-
buru horiek, lurraldearen azterketa metodologikoa, herritarren iritziak eta paisaiari buruzko 
politika publikoak bateratzeko, paisaiak zuzendu, babestu eta kontserbatzeko erronkarekin 
definitu dira.

Helburuak, oro har, bat datoz lanaren hasierako helburu orokorrekin. Baina, prozesu guztia-
ren ondoren, ber-formulatu dira, 13. irudian ikusi daitezken aldagai hauei jarraituz:

13. irudia: diagnostiko integratuaren ondoren birformulatutako helburuen 4 aldagai nagusien eskema. 
Egilea: norbera

Jarraian, sailkatu diren lau jarduketa lerroen arabera, helburu zehatz bakoitza (H.Z.), kode 
alfanumeriko (Kod.) baten bitartez identifikatu da, baita zedarritzen zaion paisaia-unitatea-
ren erreferentzia ere (P.U. zenbakirik ez dutenak domeinu guztiri dagozkie). Jarraian dauden 
3., 4., 5., eta 6. tauletan ikusi daitezke helburu guztiak:

i. Kontserbatu beharreko paisaiak: 
Kod.
H.Z.

P.U. Helburuak

1. 1 Orexako nekazaritza-landazabaleko paisaia tradizionala kontserbatzea eta sustat-
zea. 

2. 2 Dauden baso-landaketako eremuak kontrol aktibo-ekonomiko pean mantentzea. 

3. 3 Orexan dagoen baso-masa babestea, mozketa irregularrak saihesteko eta hetero-
geneotasuna areagotzeko. 

4. 4 Narbaitzu mendiko eta Uli mendikateko sastrakak eta larreak babestea, bertan 
behera ez uzteko. 

5. 5 Bertako baso-masaren aniztasuna bermatzea eta babestea, jarraitutasun ekolo-
gikoa eta paisajistikoa bermatuz. 

6. 6 Heterogeneotasuna mantentzen duten landaketak kontserbatzea eta kudeatzea. 
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7.
8.
9.

Paisaiaren ondare-baliabide osagarriak kontserbatzea bi arro bisualetan. 
Faunaren eta floraren habitatak modu aktiboan kontserbatzea eta babestea. 
Araxes KBEaren babesa handitzea, biodibertsitate-maila hobetuz. 

3. taula: paisaia kontserbatzeko neurrien berariazko helburuak. Egilea: norbera

ii. Berreskuratu beharreko paisaiak: 
Kod.
H.Z.

P.U. Helburuak

10 1 Utzita dauden nekazaritza-lurrak suspertzea.

11 2
3

Ustiatu gabeko eta degradatutako baso-masa aloktonoen eremuak auto-
ktonoekin ordeztea.

12 3 Orexako degradatutako basoak konpontzea eta berreskuratzea.

13 4 Abandonatuak eta sute-arriskua handitzen duten sastrakadiak zuzentzea.

14 5 Araxesen arroan desagertzeko arriskuan dauden hostozabal iraunkorren 
eremuak eraberritzea.

15 6 Baso-ustiapenak degradatutako eremuak espezie autoktonoekin berres-
kuratzea.

16
17
18

Lizartzako harrobiko eta Illarratzuko eremuetako paisaia degradatuak zuzentzea.
Egoera txarrean dauden ondare-elementuak berreskuratzea eta ikusaraztea 
(karobiak, monumentu megalitikoak, azpiegitura zaharrak).
Bi ibaien ertzetako ekosistema degradatua berreskuratzea.

4. taula: paisaia berreskuratzeko neurrien helburu espezifikoak. Egilea: norbera

iii. Kudeatu beharreko paisaiak: 
Kod.
H.Z.

P.U. Helburuak

19 1 Landa-ingurunea eta ingurune naturala harmonizatzea eta paisaia anto-
latzea.

20 1
4

Natura-, nekazaritza- eta abeltzaintza-paisaia mantentzearekin eta 
kudeatzearekin bateragarria den antolamendu eta erabilera publikoa 
sustatzea.

21 2
6

Kontrolik gabeko baso-landaketako jarduerak kontrolatzeko kudeaketa 
garatzea.

22 3 Hedatzen diren baso-masen mantentze-lan osasungarriak kudeatzea.

23 4 Erabilera aktiborik ez duten sastrakadi-partzelak biziberritzeko eta ez 
degradatzeko irtenbideak sustatzea.

24 5 Araxesen arroan dagoen artadi-masa handia hazten eta indartzen jarrait-
zeko kudeaketak egitea.
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25
26
27

Bi arroen arteko lotura sustatzea, aisialdiko ibilbide jasangarrien sareen bidez.
Araxes ibaiaren (KBE) eta Basabe errekaren habitat naturalak eta paisaia-ba-
liabideak balioestea eta harmonizatzea.
Kultura-ondasun higiezinen balorazioa, interes historiko, arkitektoniko eta artis-
tikoak eta paisaia-integrazioa kontuan hartuta.

5. taula: paisaia-eremuak kudeatu beharreko neurrien helburu espezifikoak. Egilea: norbera

iv. Gizarteratu beharreko paisaiak: 
Kod.
H.Z.

P.U. Helburuak

28 1 Landa-paisaiaren jarraipena ziurtatzeko, Orexako landa-eremuan 
ekoizten diren produktuak jarriko dira eskuragarri, hainbat iturriren 
bidez.

29 4 Begiratoki modura, bi ikus-arroetako unitate egokiena izanda, paisaiaz 
gozatzeko eremuak bilakatzea.

30
31
32
33

Lurraldearen turismo-sustapena, paisaiaren balioarekin lotutako ekintzen bidez.
Herritar guztiei paisaiaren bidez ondare kulturala eta naturala ezagutzeko auke-
ra ematea.
Paisaiak ikusi, interpretatu eta gozatzeko sarbide publikoa sustatzea eta indart-
zea.
Irisgarritasuna eta mugikortasun jasangarria lurraldeko paisaia-erabilerekin 
lotzea.

6. taula: paisaia kontserbatzeko neurrien helburu espezifikoak. Egilea: norbera

Lurraldearen diagnostikoa egin, paisaia-helburu zehatzak zehaztu eta herritarren parte-hart-
zea aztertu ondoren, informazio guztia bildu da. Hala, egindako paisaiaren ebaluazioaren 
arazoak zuzentzeko eta gidatzeko proposamenak koherentziaz eta epe ertain eta luzera 
planteatuz. Izan ere, paisaiaren adierazleek tresna funtzionalak izan behar dute, paisaiaren 
kalitate-helburuak lortzeko ezarritako ekintzen eraginkortasuna ebaluatu ahal izateko (Zaro 
et al., 2016).

Hori osatzeko, lau ekintza-lerro nagusien izenburuekin, hots: kontserbatu beharreko pai-
saiak, berreskuratu beharreko paisaiak, kudeatu beharreko paisaiak  eta gizarteratu beha-
rreko paisaiak; eta bigarren lerroekin osatutako taula baten bitartez antolatu da. Plantea-
tutako helburu zehatzei jarraituz, hona hemen (ikus 7. taula) proposatzen diren paisaiaren 
ekintza-lerroak:
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Ekintza-lerroak 
i. Paisaiaren konbertsazioa 
Kod.a H.Z. P.U. a) Balio naturala
1.01 8

6
5

2
5
6
8

Bi arroetako landaredia potentziala naturalki hazten uzteko es-
parruak prestatu: espezie inbaditzaile, aloktono eta landaketak 
ordeztuz; eta erreprodukzioa sustatzeko espezie autoktonoak 
babestuz. 

1.02 2
3
4
5
6

2
3
6

Baso-landaketa aloktono berriak eta abandonatutako sastraka-
eremuak ekiditea, espezie autoktonoen esparrua zabalduz. 
Zuhaitz-espezie autoktonoak landatu, koniferak ezabatuz eta 
paisaiaren baso-mosaiko eta hosto erorkorreko hostozabalen 
unitatea naturalki eta landaketekin handitu.

1.03 5
8
9

2
3
4
6
7

Basabe erreka eta Araxes KBE ibaiertzeko biodibertsitatea 
handitzea espezie naturalak babestuz, espezie inbaditzaileak 
ezabatuz, autoktonoak naturalki hazi daitezen lagunduz. Horre-
la, bi arroen ibai-paisaia eta bertako fauna aberastuko da.

1.04 5
8
9

2
3
4
5
6
7
9

Bi arroen konektagarritasun paisajistiko eta ekologikoa indart-
zeko, Basabeko erreka, Araxes ibaiaren KBE-arekin lotzeko 
lanak egitea, maila fisikoan eta burokratikoan.

1.05 1
4

1
4

Orexako nekazal esparrua eta goi-larreak babesteko eta 
bertako paisaia landatarrari eusteko, lehen sektorea indartzeko 
alternatiba (ekonomiko zein sozialak) garatu. Belaunaldi be-
rrien inplikazioa bultzatu eta egun ustiatzen direnak gutxienez 
mantendu.

b) Balio kultural eta ondarezkoa
1.07 1

7
* Bi arroetan zehar dauden ondare elementuen inguruko azter-

keta sakona burutzea, ondoren hau arautu eta babestuz, hala 
nola: baserriak, bordak eta antzinako azpiegiturak.
Baita ere, ezagutza prozesuan daudenak laguntzea, hauek 
berreskuratu eta ezagutarazteko. Besteak beste: monumentu 
megalitikoak, haitzuloetako aztarna arkeologikoak, mugarriak, 
bordak eta karobiak. Baina beti ere, paisaian ahalik eta ondoen 
integratuz.
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ii. Berreskuratu beharreko paisaiak
Kod.a H.Z. P.U. a) Eremu degradatuak leheneratzea
2.01 16

17
2
6

Neurri zorrotzak hartzea bi arroetan aurkitu diren eta paisaiaren 
pertzepzioa kaltetzen duten elementu zaharkitu, degradatu edo 
abandonatuak zuzentzeko. Hala nola:
Lizartzako harrobia lehengoratzea eta naturan eta paisaian 
integratzea, landaketen bidez
Illarratzuko zabortegia eta bere ingurua garbitu, zaharberritu 
eta beharretara egokitzea.

2.02 11
13
14
15
18

2
6
9

Baso-soilketa akastunek degradatu dituzten lurzoruak, batik bat 
Orexako arroan, biziberritu espezie autoktonoak landatuz eta 
eremu horietako baliabide ekologikoak ustiatzeko arau berriak 
ezarri.

c) Nekazaritza paisaiak hobetzea eta mantentzea
2.03 10

13
1 Orexako nekazal eremuan abandonu prozesuan dauden lurrei 

irtenbidea bilatzea ildo bereko ekintzak burutuz: hesi-bizien 
partzelazioa egitea, segarako belardiak mantentzea, fruitu 
arbolen kokapenak eta laguntza berrien bidezko nekazaritza 
ekologikoa bultzatzea.

2.04 13 5 Abeltzaintza-sektorearen jarraipena sustatzea, Narbaitzu eta 
Uli mendietan hedatzen diren eta paisaiaren heterogeneota-
suna bermatzen duten goi-larreetan sektorerako-laguntzak 
eta neurri berritzaileak emanez. Hala nola: nekazaritza eta 
abeltzaintza familiar eta tradizionalerako eremu babestua 
“nekazaritza-parkea” sustatuz.

iii. Kudeatu beharreko paisaiak
Kod.a H.Z. P.U. a)  Irisgarritasuna eta ondasuna
3.01 27 * Gaur egun inbentariatu gabe dauden arkeologia-, kultura- eta 

paisaia-potentzialtasun handiko ondare-elementuak aztertu, 
arautu, babestu eta katalogatzea, lan tekniko eta publiko baten 
bidez. Ondoren hauek, bertako paisaian integratu daitezen.
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3.02 20
25
33

* Naturaz eta bertako paisaiaz gozatzeko irisgarritasuna eta 
mugikortasuna erraztuko duten baliabideak sortzea bi arroe-
tan. Errepideko ibilgailu motordunak, bizikleten eta oinezkoen 
irisgarritasuna errazteko, bai eta oinezkoak eta txirrindulariak 
mendietatik eta bailara-barrenetik mugitzea ere. Adibidez:
Irisgarritasun-seinaleen kokapena errepidean.
Illarratzuko esparruan aparkaleku eta bilgune nagusi bat ipini 
eta beharretara egokitu.
Ikuspen handiko eremuetan behatoki estrategikoak kokatzea.
Mendiko bide publikoak egokitu eta garbitzea, oinez eta bizikle-
taz ibiltzeko sare sendo bat osatuz.
Partzela pribatuetatik igarotzeko hitzarmenak garatzea.
Lurralde-antolamenduko azterlan bat garatzea, Lizartzatik oi-
nezkoak Illarratzura eta Basabera, babes eta erosotasun osoz 
ibili daitezen.

b) Bi arroen arteko paisaiaren harmonizazioa
3.03 19

20
23

* Ekintza publikoak eta espezializatuak egitea, bi arroetako 
nekazaritza-lurrak eta natura-guneak paisaian harmoniaz 
integratzeko. Paisaiaren jarraitutasuna zuzentzeko, bi arroen 
unitateen arteko aldeak arinduz, haien gaineko tokiko aldake-
ten bidez, eta, horrela, lotura ekologikoak sustatuz.

3.04 21
22
24
26

1
3
4
5

Diziplinarteko azterketa tekniko sistematikoak eta kontrol-
saiakuntzak sustatzea, espezie aloktono kaltegarrien azalera 
handitzea murriztuz, autoktonoen kohesioa landuz eta bi arroe-
tan ekologia eta paisaiaren aldetik aberatsa den flora autok-
tonoa mantentzen den guneetan paisaia-unitateak indartzeko 
saioak garatuz:
Araxes eta Basabeko erriberetan.
Araxeseko Artadi masa.
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Kod.a H.Z. P.U. iv. Gizarteratu beharreko paisaiak
4.01 29

30
31
32
33

* Bi arroetako paisaiaz eta naturaz herritar guztientzat gozatzea 
bermatuko duten baliabideak eta estrategiak garatzea: 
Informazioa sare sozialen eta dibulgazio-dokumentuen bidez 
zabaltzea. 
Udal- eta eskualde-mailako jardunaldi eta jarduera kultural eta 
naturalak sustatzea. 
Ibilbideen eta begiratokien sare bat sortzea bi arroen artean, 
egon daitezkeen ondare-elementu, biodibertsitate eta paisaiak 
bistaratzeko eta haiei buruzko informazioa emateko. 
Inguruko ikastetxerentzako, metodologia aktiboekin, arroei 
buruzko gidak, programak eta dibulgazio-jarduerak eskaintzea, 
ondarearen, naturaren eta paisaiaren ildoak landuz. 

4.02 31
32
33

2 Illarratzuko eremuan bi haranen gune nagusia ezartzea, ho-
nako hauek emanez: 
Ibilgailu eta bizikletentzako aparkaleku-gunea. 
Oinarrizko azpiegiturak gutxieneko zerbitzuekin (ur korrontea, 
komunak eta aterpea). 
Piknik- edo atseden-gunea. 
Erreferentzia-puntua, bailaretako informazio orokorrarekin 
(kultura, natura eta paisaia). 

4.03 28
30

5
1

Orexako landa-paisaiarekin zerikusia duten lurraldeko produktu 
edo zerbitzuen salerosketa sustatzea. Horretarako: 
Produktu freskoak atez ate saltzeko sistema garatzea. 
Eskualde mailako salmentarako erraztasunak bilatzea, publizi-
tate-kanpainen bidez. 
Orexako ostatua eta jatetxea martxan jartzeko laguntza ekono-
mikoak eta marketinekoak sustatzea. 

Kod.a: kodea.azpikodea | H.Z.: helburu zehatza | P.U.: paisaia unitatea | *: P.U. guztiak

7. taula: proposatzen diren paisaiaren ekintza-lerroak. Egilea: norbera

8. Ondorioak 

Ikerketa-lan honen amaierara iritsita, burututako prozesu osotik atera ahal izan diren ondo-
rioak eta hausnarketa orokorrak laburbiltzen dira jarraian.

Nahiko argi gelditu da bi arroek, oro har, basoko paisaiaz nagusitzen direla, baina neka-
zaritza-paisaien orbanak mantenduz, hala nola Orexakoa, biak balio natural eta kultural 
handikoak. Balio horiek direla-eta, egokia litzateke lurralde honetarako osatua ez dagoen 
paisaien katalogoa eta/edo azterketak abian jartzea, jarraian eskala desberdinetako lu-
rralde-antolamenduko plan eta zuzentarauetan integratzeko. Eremu isolatua eta mugatua 
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izateak ez du horretarako oztopo izan behar, esparruak gizartean onarpen handia baitu. 
Natura- eta nekazaritza-paisaiaren estimazioa eta paisaia hori zaintzeko eta kontserbatzeko 
nahia onartzea izan dira egindako elkarrizketetan eta azterlan teknikoan gehien berretsi 
diren alderdiak. Horrela, bi arroen garapen ekologiko eta paisajistiko egokia ahalbidetuko 
litzateke, paisaiaren heterogeneotasuna eta edertasuna indartuz.

Bestalde, azpimarratu behar da azterketa teknikoez gain, foru- edo toki-administrazioen la-
guntza behar dela nekazaritza- eta natura-espazioak behar bezala babestu, planifikatu eta 
kudeatzeko. Horretarako, ezinbestekoa da horiek suspertzeko hainbat proiektu sustatzea, 
lehen sektorearen edo Basabe eta Araxes erreken hazkunde ekologikoa bultzatuz, eta pai-
saiaren aldagaia oinarrizko irizpideetako bat da.

Kudeaketa-lanak funtsezkoak dira, eta paisaiaren eta ingurumenaren gaineko eraginari 
buruzko azterlanak egiten jarraitu behar da egingo diren lurralde-ekintzetarako. Era berean, 
azken helburuetan azpimarratu nahi izan den bezala, arroek beren paisaian kultura eta na-
tura hartzeko ahalmena dute; turismo, kirol eta dibulgazioko ingurumenarekiko errespetuzko 
aktibitateak txertatuz. Beti ere, paisaia-irizpideen printzipioak defendatuta. Oro har, bi arroen 
paisaia osatzen duten faktore guztiak errespetatzen direla zaindu behar da, haien kontser-
bazioa eta elementu natural guztien mantentze egokia zainduz. Tokiko lan hori beharrezkoa 
da, halaber, legez kanpoko eta paisaia kaltetzen duten jardueretatik eratorritako inpaktueta-
rako, eremuak behar bezala leheneratzeko behar diren gidalerroak barne hartuta.

Lanaren amaieran zehaztutako helburu zehatzei eta horien gaineko ekintza-neurriei jarrai-
ki, proposatutako neurrien artean bi arroen paisaia-integrazioa nabarmendu behar da, lan 
horretatik kanpo gelditu den Nafarroako lurraldea baztertu gabe, korridore ekologikoen eta 
natura- edo kultura-izaerako espazio puntualen bidez. Baita ekintza-lerroetan aipatu diren 
babes-ekintza desberdinen bitartez. Modu hierarkikoan, gaur egun dauden lurralde-plan-
gintza guztiek hemen aztertutako paisaiaren gidalerro horiek jaso beharko lituzkete, eta be-
ren edukien barruan txertatu.

Amaitzeko, argi utzi da Araxes eta Basabe ikus-arroetako paisaiari buruzko ekintza-planari 
buruzko lan oso bat egiteko jarraipen zehatzagoa eta zabalagoa beharko litzatekeela. Horra 
hor etorkizunari begira artikulu honekin planteatzen den beste erronka bat. Horrela, etorki-
zun hurbilari begira oso interesgarria izan daitekeen ikerketa lan batean sakontzeko bide bat 
ireki nahi da, Araxes eta Basabe arroen Paisaiaren Ekintza Plana, hain zuzen ere.

9. Bibliografia

Ansa, J.M. (2011). “Las Malloas de Aralar – Aralarko Malloak”. Hemen: J. M. Ansa Mundua-
te, & Org. Aralarko Adiskideak (Argit.). Aralar. El proceso de formación. Tolosa, Espainia: 
Aralarko Adiskideak, 24 – 35 or.



Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 401-441 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)432

ANDONI MATEOS CABERO • PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA

Astigarragako Udala. (2017). Santiagomendi-Landarbaso Korridorearen Paisaiarako Ekint-
za Plana. Astigarraga, Astigarragako Udala. [Web]. Kontsulta: 2021/02/16. Eskuragarri: 
https://araudi.wixsite.com/pap-astigarraga/dokumentuak 

Bañares, I, Tamés, P., Sanz, E., Da Silva, A., Agirre, K. & Lizaso, M. (2015). Gipuzkoako Ibaie-
tako Ur-Kalitatearen Azterketa, 2015ko urtea. Obra Hidraulikoetako zuzendaritza, Ingurume-
na eta Obra Hidraulikoen Departamentua, Gipuzkoako Foru Aldundia. Eskuragarri:https://
www.gipuzkoa.eus/documents/2820648/2829359/Ibaiak_2015_eu.pdf/65ce38222220-
b5a0-ae4e-0d17a71b72c2

Barnolas, A. & Pujalte, V. (2004). La Cordillera Pirenaica. Hemen: Vera, J.A. (Argit.). (2004). 
Geología de España. Madril: Sociedad Geológica de España, Instituto Geológico y Minero 
de España, 233-241 or. Eskuragarri: 

Barraqueta, P., Elosegi, M., & Arostegi, I.. (2014). Plan General de Ordenación Ur-
bana de Orexa. Documento de Inicio (Xedatua: 211/2012 Dekretuko, 8. art. Urria-
ren 16ean). Eskuragarri:https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3808800/
Documento+de+Inicio/b5566235-7a01-6a12-81c4-de996089f69b

Carcavilla, L., Belmonte, Á., Durán, JJ., & Hilario, A. (2011). Geoturismo: concepto y 
perspectivas en España. Experiencias e Ideas Para el Campo. Enseñanza de las Cien-
cias de la Tierra, 19.1. 81-94 or. Eskuragarri: https://www.raco.cat/index.php/ECT/article/
view/244382/331354 

Europar Kontseilua (2000). “Hitzarmena”. Europako Paisaiaren Hitzarmena. 2000ko urria-
ren 20a. (Europar Kontseiluko Estatu kideak. Florentzia, Italia). Eskuragarri: https://rm.coe.
int/16802f3f6b 

Europar Kontseilua (2008). Recomendación CM/Rec. (2008, febrero) 3 del Comité de Mi-
nistros a los Estados miembro sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio Eu-
ropeo del Paisaje, 1017. Europako Kontseiluko Ministroen Batzordea, Council of Europe. 
Eskuragarri: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/planes-y-estrategias/desarrollo 
territorial/09047122800d2b4d_tcm30-421588.pdf

Europako Batzordea. (2019). Natura 2000 – Standard data form: Araxes ibaia / Río Araxes. 
[Web]. Kontsulta: 2021/01/18. Eskuragarri: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/
SDF.aspx?site=ES2120012+ 

Eusko Jaurlaritza (2020). Eustat - Euskal Estatistika Erakundea - Instituto Vasco de Esta-
dística. [Web]. Datos estadísticos de la C.A. de Euskadi. Eskuratua: 25 de marzo de 2020. 
Eskuragarri: https://www.eustat.eus/indice.html 

Eusko Jaurlaritza (2021). Geoeuskadi - Euskadiko Datu Espazialen Egitura (DEA): FTP des-
karga Zerbitzua. [Web]. Kontsulta: 2021/02/10. Eskuragarri: https://www.geo.euskadi.eus/
s69geoser/eu/contenidos/informacion/servicio_ftp/eu_80/servicio_ftp.html 

Eusko Jaurlaritza. (2005). Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaia Berezien eta Apartekoen 



ANDONI MATEOS CABERO • PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA

Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 401-441 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 433

Katalogoaren Aurreproiektua. GeoEuskadi Datu eta Zerbitzuen katalogoa. [Web]. Kontsulta: 
2021/02/15. Eskuragarri: https://www.geo.euskadi.eus/geografikoak/euskal-autonomia-erki-
degoko-paisaia-berezien-eta-apartekoen-katalogoaren-aurreproiektua/s69-geodir/eu/ 

Eusko Jaurlaritza. (2005). Paisaia-aldagaien distribuzio-mapak. Ingurugiro saila. [Web], 
kontsulta: 2020/04/30. Eskuragarri: https://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/es/conteni-
dos/informacion/paisaje/eu_1094/r01hRedirectCont/contenidos/documentacion/paisaje/
eu_catalogo/mapas_variables_catalogo.html 

Eusko Jaurlaritza. (2012). Medidas de conservación de la ZEC ES2120012 ‐ río Araxes. 
Documento 2. Objetivos y actuaciones particulares. Dirección de Biodiversidad y Participa-
ción Ambiental. Eskuragarri: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informa-
cion/zec/es_natura/adjuntos/ES2120012_objetivos_medidas.pdf 

Eusko Jaurlaritza. (2020). Lurralde plangintza eta hirigintza - Paisaiarako Ekintza Planak. 
Eusko Jaurlaritzaren Web Zerbitzuak. [Web]. Kontsulta: 2021/01/22.  Eskuragarri: https://
www.euskadi.eus/paisaiaren-ekintza-planak/web01-a2lurral/eu/ 

Eusko Jaurlaritza. 90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa. EHAA, 
2014ko ekainaren 16an, 112 zk., 1-6 or. Eskuragarri: http://www.euskadi.eus/bopv2/
datos/2014/06/1402623e.pdf 

Fines, K.D. (1968). Landscape evaluaton: a research project in East Sussex. Regional Stu-
dies, 2. z.k., 41-55 or. Eskuragarri: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09595236
800185041?tab=permissions&scroll=top 

Galán, C., Rivas, J.M. & Nieto, M. (2012). Nuevas cavidades en el valle de Meru y Monte Ur-
kita, con geomorfología del karst de Otsabio. Donostia, Espainia: Sociedad de Ciencias Aran-
zadi, 23. or. Eskuragarri: http://www.aranzadi.eus/espeleologia/nuevas-cavidades-en-el-va-
lle-de-meru-y-monte-urkita-con-notas-sobre-la-geomorfologia-del-karst-deotsabio?lang=eu 

Galán, C., Zubiria, R. & Nieto, M. (2005). Leizegazto chasms and the Otsabio karst: Hi-
drogeological and speleological study of the Otsabio massif (Araxes valley, Gipuzkoa-Na-
varra). Donostia, Espainia: Sociedad de Ciencias Aranzadi, 4-64 or. Eskuragarri: https://
www.academia.edu/7659654/Las_simas_de_Leizegazto_y_el_karst_de_Otsabio_Estudio_
hidrogeológico_y_espeleológico_del_macizo_de_Otsabio_Valle_del_Araxes_Gipuzkoa-
Navarra_ 

Garate, X. (2020). Aproximación al análisis transfronterizo del paisaje pirenaico e incorpora-
ción de la fauna en su valoración. Tesis doctoral. Departamento de Geografía y Ordenación 
del Territorio, Universidad de Zaragoza. 249 or. Eskuragarri: http://www.zaguan.unizar.es/
collection/Tesis 

Ginés, A. (1990). Utilización de las morfologías de lapiaz como geoindicadores ecológicos 
en la sierra de Tramuntana. (ENDINS, 16. zk.), 28 or. Eskuragarri: http://ibdigital.uib.es/gre-



Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 401-441 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)434

ANDONI MATEOS CABERO • PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA

enstone/collect/endins/index/assoc/Endins_1/990v16p0/27.dir/Endins_1990v16p027.pdf

Herreras, B., & Zaldua, J. (2012). Papera eta arte grafikoak. Papelera del Araxes. Eusko 
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia (Argit.), Hemen: Euskadiko Industria Ondarea, 
662 or. Eskuragarri: http://www.bibliotekak.euskadi.eus/cgibin_abnet16/abnetclop/O16950/
IDfb7dd485/NT1

Hilario, A. (2017). Naturaldia. 25 temas de rabiosa actualidad. Hemen: S. Martín, G. Olabe-
rria, I. Zubimendi, B. Marticorena, & I. Martinez (Argit.). Nuestra geología. La memoria de la 
tierra, 138 – 144 or. Donostia, España: Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráuli-
cas de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Latasa, I., Lozano, P.J., Cristel, D., Candiñanos, J.A., Meaza, G. & Varela, R. (2015). Ara-
bako Lautadako Paisaiaren Katalogoa. Paisaiaren Plangintzako figura baten garapen ere-
dua natura balio handiko nekazaritza eremu batean. Lurralde: invest. espac. N.° 38. 117-133 
or.

Lozano, P. J., Latasa, I., (koor.) Cristel, D., Candiñanos, J. A., Meaza, G., Varela, R., del Val, 
M., Lozano, M.A., Hoyos, D., de Ayala, A., López de Suso, B., Venegas, M.A., de Rosa, E., 
Arrausi, A., & Barcena, L. (2016). Arabako Lautadako paisaia katalogoa. Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, (Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua), 645-665 or. Eskuragarri: 
https://web-argitalpena.adm.ehu.es/pdf/UHG00163705.pdf 

Lozano, P. J., Latasa, I., Cristel Gómez, D., Cadiñanos, J. A., Meaza, G., & Varela, R. 
(2015). El catálogo de paisaje de la llanada alavesa: ejemplo de planificación y ordenación 
del paisaje en la Comunidad Autónoma Vasca. Ciudad Y Territorio Estudios Territoriales 
(CyTET), 47 (186), 701-716 or. Eskuragarri: https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/
view/76440 

Luengo, A. (2019). Tolosa, Landa-koadernoa, 5-57 or. Tolosa, Espainia: Tolosako Udala.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro saila (argit.) (1998). Paisaje. Ingurugiro 
hiztegi entziklopedikoa, 291-292 or. Vitoria-Gasteiz, Espainia: Eusko Jaurlaitza.

Nogué, J., Sala, P., Grau, J. (2016). Els catàlegs de paisatge de Catalunya: metodologia. 
Olot: Observatori del Paisatge de Catalunya; ATLL, Concessionària de la Generalitat, SA. 
(Documents; 3). 145 or. Eskuragarri: http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_doc_3.
php

Orive, L.A., Bacaidoa, M., Bañon, S., Casado, A., González, S., González, J., Ramos, A., 
Rodríguez, I., Ros, L., Saenz, D. & Tazo, I. (1990). Cartografía de Paisaje de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Tomo II. Descripción de las Unidades de Paisaje y Anexos. 
Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 137 or. 
Eskuragarri: https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/cartografia_paisaje/es_
doc/adjuntos/tomo_ii.pdf 



ANDONI MATEOS CABERO • PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA

Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 401-441 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 435

Ormaetxea, O., & Sáenz de Olazagoitia, A. (2014). Paisaia geomorfologiaren ikuspuntutik: 
Euskal Autonomi Erkidegoa aztertuz. Eusko Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria, 2; 59. 
495-496 or. Eskuragarri: https://www.researchgate.net/publication/284727418_Paisaia_
geomorfologiaren_ikuspuntutik_Euskal_Autonomi_Erkidegoa_aztertuz 

Riesco, P., Gómez-Zotano, J. & Álvarez, D. (2008). Región, comarca, lugar: escalas de 
referencia en la metodología del paisaje. Cuadernos Geográficos, 43. 227-55 or.

Servert, R., & Alonso, E. (2017). Plan de Acción del Paisaje del Corredor de Santiagomendi-
Landarbaso en Astigarraga: Un modelo de gestión en territorio gipuzkoano. Planur-e: 
territorio, urbanismo, paisaje, sostenibilidad y diseño urbano, (9), 5. 581 or.

Thayer, R. (1998). Landscape as an Ecologically Revealing Language. Landscape Journal, 
17. 118-129 or. Eskuragarri: http://www.jstor.org/stable/43332608 

Zaro, N., Lozano, P.J., Etxaniz, I., Latasa, I. & Muzas, J. (2016). La planificación del paisaje 
a escala local en Euskadi. Casos prácticos de planes de acción del paisaje: metodología, 
participación, conclusiones y reflexiones. Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias 
Forestalen. N.º 44. 417-428 or. Eskuragarri: http://secforestales.org/publicaciones/index.
php/cuadernossecf/index 

10. Eranskinak

a. Litologia eta interes geologikoko kartografia:

14. irudia: lurraldean nagusitzen diren litologia-egiturak eta interes geologikodun esparruak. Iturria: Eus-
ko Jaurlaritza, geoEuskadi. Egilea: norbera



Lurralde : inves. espac. 44 (2021), p. 401-441 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)436

ANDONI MATEOS CABERO • PEDRO JOSÉ LOZANO VALENCIA

b. Europar Batasuneko Intereseko Landaretza Habitaten kartografia: 

15. irudia: Europar Batasuneko Zuzentarauko Intereseko Landaretza Habitatak. Iturria: Eusko  
Jaurlaritza, geoEuskadi. Egilea: norbera

c. Paisaia-unitate guztien mapa orokorra:
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d. Galdetegiaren fitxa eta emaitzak:
Azalpena:

Araxes eta Basabe haranen inguruan paisaiaren azterketa, diagnostikoa eta ekintza-planen 
proposamenak osatze aldera, galdetegi hau egitea ezinbesteko zait. Horregatik, zure iritzi 
pertsonala eskatzen dizut minutu gutxi batzuetan betetzen den galdetegi honekin. Ahalik 
eta informazio zehatzena eta aberasgarriena lortzeko, herritarren parte-hartzea ezinbes-
tekotzat jotzen da. Horrela, zure ekarpenak, iritziak eta ikuspuntuak oso interesgarriak dira 
bertako paisaia identitateari buruzko ondorioak eta etorkizuneko ekintzak finkatzeko. Beraz, 
paisaiari buruz herritarrok izan dezakezuen pertzepzioa ezagutzeko, bi jarduera desberdin 
aurreikusten dira jarraian: lehenik, irudi batzuetan oinarrituta, zenbakien bidez irudiak gus-
tuko duzun ala ez esan beharko duzu. Bigarrenik, galdera zehatz eta labur batzuei erantzun 
beharko diezue

Prozesu honetan parte har dezazun gonbidatzen zaitut eta, era berean, zure laguntza es-
kertu nahi dizut!

Ondoren, galdetegia ikusi ahal izango duzu:

• Datu pertsonalak:
Bizilekua_____
Adina_____

• Haranarekin duzun lotura:
• Bertakoa
• Lana, merkataritza eta/edo zerbitzuak
• Aisialdia
• Noizbehinkakoa
• Beste udalerri batekoa

• Paisaia desberdinen konparaketak: 
Adieraz ezazu zure lehentasuna 1etik (ez hain gustukoa), 5era (oso gustukoa), bi paisaia-irudien ar-
tean, irudi bakoitzari balio bat esleituz (guztira 8 irudi dira). Mesedez, baloratu irudikatutako paisaia 
mota, eta ez irudiaren kalitatea. Hiru paisaiak berdin nahiago badituzu, hori ere adieraz dezakezu.
Horrela antolatuko da: 1., 2., 3., eta 4. Paisaiak: a) irudia versus b) irudia. Lehenik, bi irudiak alde-
ratu eta, ondoren, bakoitzari 1-5 artean balioztatu.
Irudi-multzoak, jarraian (irudi guztiak norberarenak dira):
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Ez hain gustukoa 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Oso gustukoa

Ez hain gustukoa 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Oso gustukoa

Ez hain gustukoa 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Oso gustukoa
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Ez hain gustukoa 1 – 2 – 3 – 4 – 5 Oso gustukoa
Galdetegia:
a) Oro har, zer iruditzen zaizkizu Araxes eta Orexa arroen paisaia-inguruak?
i. Ez zaizkit batere gustatzen.
ii. Ez zaizkit hain desatseginak iruditzen.
iii. Asko gustatzen zaizkit.

b) Uste duzu ibaiak eta errekak garrantzitsuak eta interesgarriak direla bi haranetan?
i. Bai.
ii. Ez.
iii. Ez dakit.

c) Beharrezkoa iruditzen zaizu paisaia jakin batzuk babestea biodibertsitateari eusteko?
i. Bai.
ii. Ez.
iii. Ez dakit.

d) Ondorengo paisaia-unitateetatik, zein iruditzen zaizu politena eta interesgarriena?
i. Nekazaritza-mosaikoa.
ii. Baso-masa naturala.
iii. Baso-landaketak.

e) Zer garrantzi ematen diozu Araxes eta Basabe (Orexa) haranetan aisialdiko jarduerak 
mendi-bideak, jolas-eremuak… erabiltzeko aukerari?
i. Handia.
ii. Ertaina.
iii. Bat ere ez.
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e. Konparaketa-teknikaren eta galdetegien emaitzak

Paisaia-irudien konparaketa-teknikaren emaitzak:
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e. Konparaketa-teknikaren eta galdetegien emaitzak

Paisaia-irudien konparaketa-teknikaren emaitzak:

Galdetegien emaitzak:


