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1 SARRERA 
Paisaiaren Europako Hitzarmenaren sarreran azpimarratzen denez, lurralde guztietan paisaia biztanleen bizi-kalitateko 

elementu garrantzitsu bat dela onartzen da, direla hiriguneak edo landaguneak, direla eremu andeatuak edo kalitate 

handikoak, edo direla aparteko edertasuna aitortzen zaien lekuak edo ohikoenak. Paisaia, beraz, lurraldearen funtsezko 

alderdi bat da eta, ondorioz, elementu giltzarria berori antolatzeko garaian eta bertan bizi direnentzat. Zentzu horretan, 

parte hartzeko prozedurak ezarriko direla ziurtatzen da, aipatutako hitzarmeneko 5. ataleko c) letran jasotzen den 

bezala.  

Testuinguru horretan, agenteen eta interesdun herritarren parte-hartzeak aparteko garrantzia hartzen du. Parte-

hartzeko prozesuak herritarrak paisaiaren kudeaketan inplikatzeko aukera ematen du, eta aldi berean, administrazioari 

herritarrengana gehiago hurbiltzea errazten dio, haien beharren eta igurikimen gogobetetzea modu egokian egin dadin 

bermatuko duen formula gisa. Helburu nagusia, ikuspegi desberdinetatik, eremu funtzionalaren paisaiari emandako 

balioak identifikatzea da, hala nola kalitate-helburuen diagnostiko bateratu bat. Horretarako, publiko arruntaren parte-

hartzea lineako kontsulten bidez egin da, Irekiaren (herritarrek parte hartzeko Eusko Jaurlaritzaren leihoa) eta 

lurraldeko gune adierazgarrietako foro irekien bitartez. Bestalde, mahai teknikoak egin dira paisaiaren lurraldeko 

agente nagusiekin. Hori osatzeko lurraldeko agenteei eta eremu funtzionaleko pertsona adierazgarriei elkarrizketa 

sakonak egin zaizkie. 

Jarraian kontsultaren emaitza nagusiak laburtu ditugu.  

2 EMAITZEN LABURPENA 
Irekia plataformako eztabaidan zehar, honako interakzioak gertatu dira: iruzkin bat, 7 tuit, 2 boto alde eta post ofizial 

bat. Sarrerak orrira: 4.246 klik. Inkesta osorik 127 parte-hartzailek bete dute; beste 19k ez dute osorik bete.  

Kontsulta 4 sailetan egituratu da. Lehen sailean elkarrizketatuari datuak eskatu eta aztergaiarekin duen loturari buruz 

galdetu zaio. Lehen saileko emaitzak, hau da, publiko parte-hartzailearen ezaugarriak, honako grafiko hauetan daude 

laburbilduta: 
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Inkestako beste sailen helburua paisaia osatzen duten lurralde-faktoreak, osagai eta elementu natural, kultural eta 

bisualak identifikatzea izan da, hala nola definitzen duten pertzepzio-elementuak eta elementu sinbolikoak. Gainera, 

Paisaia Unitateak ordezkatzen dituzten argazkien balorazio bat ere badago tartean, eta Paisaiaren Kalitate Helburuen 

lehenespen bat. 

2. sailak eremu funtzionaletako paisaien argazki batzuk zituen, eta publiko parte-hartzaileari baloratzeko eskatzen 

zitzaion. Hauek dira lineako inkestan balorazio onena izan duten paisaiak: 

1. Aiako Harriak. 
2. Añarbeko urtegia. 
3. Adarra mendiaren muinoak eta oina. 
4. Jaizkibel mendia, kostako mazela. 
5. Kontxako badia. 
6. Txingudi. 

Balorazio txarrena izan dutenei dagokienez, balorazio txarrena jaso duenetik hobeagora: 

1. Oarsoaldeko hiri-inguruak. 
2. Andoain-Hernani korridorea (Urumea beherea). 
3. Oria behereko korridorea. 
4. Errenteria-Irun korridorea 
5. Donostiako gerriko metropolitanoa. 

3. sailaren helburua inkesta egin duten herritarrak erredakzio-taldeak aurretik identifikatu dituen paisaia-kalitatearen 

helburuak lehenestea izan da. Honakoak dira publiko parte-hartzaileak lehenetsi dituen helburuak: 

 Paisaia naturala zaintzea eta leheneratzea: baso naturalak edo naturalizatuak (tokiko basoak, ibarbasoak), 
kostaldeko paisaiak, hezeguneak, labarrak, harriak. Eta modu koordinatuan haietara joateko aukera 
sustatzea, haiek erabiltzeko eta gozatzeko. 



CATÁLOGO DE PAISAJE Y DETERMINACIONES DEL PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL 
DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN (DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA). 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PARTE-HARTZE PUBLIKOAREN LABURPENA 
Kontsulta linean  3 

 Landa-paisaia bizi eta dinamiko bat babestea eta sustatzea, kalitatezkoa, emankorra baina eragin negatiborik 
gabea, egitura eta elementu tradizionalak mantendu eta sustatuko dituena. 

 Egun jadanik bukatuta dagoen jarduera baten garapena dela eta degradatuta dauden eremuak leheneratzea. 

 Eremu funtzionalean egingo diren planetan eta proiektuetan paisaia-balioak eranstea. 

 Biztanleen bizitza-kalitatea paisaia zaintzeko eragile gisa indartzea, halako moldez non paisaia zaintzean eta 
hobetzean parte har dezaten. 

Beste alde batetik, hainbesteko lehentasuna ez dutela iritzitakoak: 

 Herrien eta hiri-landen interfasearen (herrietarako sarrerak) profilen hobetze bisuala. 

 Herritar guztientzat paisaia irisgarri bat bultzatzea, paisaia modu jasangarrian «kontsumituko» duten 
lurraldeko erabiltzaileen kopurua handitzea. 

 Paisaia-interesa duten ondare-elementu eta -guneak zaintzea, birgaitzea eta haien garrantzia nabarmentzea: 
erlijiosoak, militarrak, industrialak eta zibilak, etnografikoak. 

 Bistak eta agertokiak begi-inpaktu negatiborik gabe mantentzea (lerrokadurak, mendiak, muinoak...) 

Azkenik, 4. sailak paisaia-gune zehatzei buruz galdetzen du. Alde batetik, positiboak; inkesta egin zaien pertsonen 

arabera, oso garrantzitsuak dira eremu funtzionalaren paisaian. Hauek dira aipu gehien jaso dutenak, hurrenkera 

honetan: 

 Aiako Harriak 

 Jaizkibel 

 Plaiaundiko padura  

 Txingudiko badia 

 Bidasoa ibaia  

Aipatu beharrekoa da Irungo publikoaren parte-hartzea handiagoa izan dela, aurreko grafikoan eta aipamen gehien jaso 

duten guneen kasuan ikus daitekeen bezala. Hauek dira aipatu diren beste gune batzuk, gutxiagotan aipatu badira ere 

(aipuen % 5 baino gutxiago): Adunamendi, Oxinbiribil bidegorria, Irugurutzetarako bidea, Gantxurizketa, Faisaien 

uhartea, Jaizubiako padura, Ollakinta, Kontxako hondartza, Santiagotxo, Añarbe, Arditurri, Artikutza, Donostia, 

Higerreko lurmuturra, Manarranas kala, Orio, Unanue parke naturala, Pasaiako portua, Leitzarango erriberak, Ulia, 

Unanue Añorga, Olaberria harana, Zubieta, Oria ibaia. 

Balio gutxiko edo baliorik gabeko guneak direla eta, hauek dira aipu gehien jaso dutenak: 

 Astirraga eta Hernani arteko industria-periferia  

 San Miguel - Anaka  

 Plaiaundi parke ekologikoa  

 Pasaiako portua  

Berriz ere, nabarmentzekoa da aipuetako asko Irunen kokatuta daudela. Gainera, aipagarria da gune positibotzat nahiz 

negatibotzat aipatutakoak daudela tartean. Kontraste handiko guneak dira, paisaia-posibilitate handikoak, baina 

azpiegitura eta elementu bortitz handiekin bizikide dira. Horien adibide bat Plaiaundiko parke ekologikoa da, edo 

Pasaiako portua. 

Azkenik, honako hauek ere aipatu dira, nahiz eta maiztasun gutxiagorekin (aipuen % 5 baino gutxiago): Hondarribiko 

kirol-portua, Gantxurizketa, Irunerako sarrera Hendaiatik, Urantzu kalea (Irun), Gabiria industrialdea (Irun), Usurbilgo 

industrialdea, Errenteriako lotunea, Hernaniko , Astigarragako eta Andoaingo harrobiak, Behobia, Bidasoa ibaiko Artia 

zonaldea, Txingudiko badia, Martutene, Zubietako erraustegirako plataforma Donostian, Errenteriako itsasadarra, 

Teresategi, Hondarribiko aireportuko zonaldea, ZAISA (Irun), Urnietatik Andoainerako A15a, Urumeako korridorea eta 

Belartza I poligonoa Donostian. 

Herritarren ekarpenak Paisaien Katalogoan txertatu dira, hala Katalogoko I. faseko jada idatzitako kapituluetan 

(horietan paisaia-elementuak eta -unitateak identifikatzen dira), nola orain idazten ari diren hurrengo faseetan. Azken 

horiek Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Zehaztapenak idazteaz bukatzean amaituko dira. 


