
Paisaia zer da? 



Paisaiarekin lotzen  
dituzuen hitzak aipa itzazue eta 
Zerrendatu.  



Paisaia zer den zehaztea ez da erraza 
ikuslearen menpe baitago zeri arreta 
egin, hau da, alde subjektiboa dauka. 

Aurreko zerrendako hitzei erreparatuz sailka 
itzazue hiru multzoetan: 

1.  Osagai naturalak 
•  Fisikoak 
•  Biologikoak  

2.  Giza jatorriko osagaiak 



Zerekin lotu? 
Hitzaren jatorria: frantsesetik, “pays”, aberria edo herrialdea… hau 
da eskualde zehatz bat.  

Paisaiak diziplina askorekin harremana du. Zer zerekin? 

HISTORIA ARTEA LITERATURA ARKITEKTURA GEOLOGIA 
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Zerekin lotu? 
Paisaiak diziplina askorekin harremana du. Zer zerekin? 

HISTORIA ARTEA LITERATURA ARKITEKTURA GEOLOGIA 

Campos de Níjar - Juan Goytisolo (1959) 

(…) Eskuin, mendiak elkarri lotzen zaizkio zeru–ertzean begi bistatik galdu 
arte. Ezker, ordokiko lur zurixkak, tarteka landurik eta ganduak lausotuta. 
Sartaldetik artilezko hodeitxoak boga–boga. Txirritak burrunbaka 
olibadietan. Kanpai bihurtuta zeruan, eguzkiak dir–dir dihardu Nijarreko 
zelaietan. 
Errepidea estu–estu darraio erreten bazterren itxura apetatsuari eta 
bidegurutzera heltzean aldapa gainditu, gasolina hornitegia atzean utzi eta 
ordokian hartzen du lurra. Guardia zibil parea, muinotxoan atezuan, begira 
dut; herri ondoan hainbat mende lan isil eta anonimok sortu duten 
berdetasunezko oasitik urrundu eta inguruan duen basamortura sartu naiz, 
inguru latz batetik: gizakirik ez, zuhaitzik ez, urik ez. 
Bidea artez doa eta amaierarik ez duela dirudi. Zuhaitzak gero eta 
bakanago. 
Azken baso olibondoak moztakak eta ñañoak dira, eta horiek ere 
desagertzean bakarrik naiz buztinezko itsaso baten erditsuan, bestelako 
itsasorratzik ez daukadala eguzkiak errepidean sortutako dirdira itsugarria 
baino.(…) 



Egunero ikusten ditugun eszenak, paisaiak dira???? 

Guztiz suntsituta dauden lurraldeak ere, paisaiak dira???? 

Níjar herria sakonean… 



Behatzaile batek edota behatzaile ezberdinek lurralde jakin baten 
inguruan adierazten dutena. Bai positiboki zein negatiboki baino, 
edozein kasuan, lurralde zehatz horretako ezaugarriak bereziak  
dira eta horrexegatik paisaia bera ezberdina da.  

Definizioa? 

3 elementu ezinbestekoak dira:  

1.  Behatzailea, bat edo gehiago. 
2.  Lurraldearen zati bat 
3.  Lurralde hori osatzen duten ezaugarriak/elementuak  



2014 geroztik Euskadin paisaia legez babestu, kudeatu 
eta antolatu beharra dago. 

Paisaiaren Europako Hitzarmenaren sarreran azpimarratzen 
denez, paisaia, lurraldearen funtsezko alderdi bat da, eta, 

ondorioz, funtsezko atal bat lurraldea antolatzean 



Eta Urnietan zer? 
2014 geroztik Euskadin paisaia legez babestu, antolatu 
eta kudeatu beharra dago. 

Leitzarango biotopoa 

PEP Trankatx erreka 

Ibaietako ertzak eta pasealekuak 

Zaharkitutako industria eremuak 

Onddi-Mandoegiko estazio megalitikoa 

Mendi publikoak eta landa ingurunea 



Eta Urnietan zer? 
2014 geroztik Euskadin paisaia legez babestu, antolatu 
eta kudeatu beharra dago. 

ZER DA HAPO? Urnieta herrirako plan bat  
Urnieta herrian Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) 2014 
urtean abian jarri zuen Udalak. Prozesu horren helburua da 
hiriaren eta bertako hiritarren beharrak zeintzuk diren aztertzea, 
egunerokoan erabiltzen ditugun azpiegiturak, etxebizitzak eta 
ekipamenduak hartuko dituzten lurzoruak gordetzeko. 
Plan Orokorra lurraldea antolatzeko tresna integral bat da, eta 
haren bidez epe luze batean definitzen da nola erabiliko den 
lurzorua. 

Horren ondorioz Urnietako lur guztia hiru multzotan banatzen da:  
•  Hiri-lurzorua 
•  Lurzoru urbanizagarria 
•  Lurzoru urbanizaezina 

Informazio guztia hurrengo loturan duzue: 
https://www.urnieta.eus/udala/hapo-pgou/ 



Eta Urnietan zer? 
2014 geroztik Euskadin paisaia legez babestu, antolatu 
eta kudeatu beharra dago. 

Une honetan, udalak 
Paisaiaren Ekintza Plana 

abian du, batez ere 
Trankatx erreka eta bere 

ingurunearen 
hobekuntzarako 



Zer nolako herria 
izango da 

etorkizunean 
Urnieta? 

Egin dezagun gure herria 
jasangarriagoa guztion 

artean! 


