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Aldiri. Arkitektura eta abar

PROIEKTUA

Udalerrian elikagaiak ekoizteko lurraren
ezaugarriak dokumentatzen eta gaitasuna
neurtzen
Eredu estandarraren bila
Laburpena: Proiektuaren muina euskal
udalerriek beren lurren gaitasun
agrologikoa aztertu eta katalogatzen
lagunduko duen eredu estandarra
diseinatzea da. Dokumentazio horrek
baliagarri izan nahi luke HAPOren urrats
sozialetan zein erredakzio teknikoan.
Elikadura-egitasmo
iraunkorraren
bidean HAPOri dagozkion erabakiak
hartzen lagunduko duen berariazko
dokumentazioa garatzeko proiektua da.
Hitz-gakoak: Hirigintza, Elikadura, LandaLurra, Analisi Espaziala

Abstract: The project consists of designing
a standard model that serves the Basque
municipalities to analyze the agrological
potential of the lands available in a
municipality, in such a way that the results
can serve for the drafting of the urban
plan, both in the social participation
phase, and in the writing phase. In short,
the objective of the project is to design a
documentary model that allows making
the corresponding decisions in the
general plan to move towards a model of
sustainable agriculture.
Key words: Urban Planning, Food, Soil,
Spatial Analysis
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Aurrekariak
Udalerri baten etorkizuna irudikatzen denean, Hiri
Antolaketako Plan Orokorrak (HAPO) aintzat hartzen du
udalerriari espero zaion bilakaera, izan bilakaera naturala
edo joera indartsuagoen eragina.
Gauzak horrela arrazoizko epe baten barruan gauzatuko
den plan orokorra zehazten du, zeinak zehazten duen
zein jarduera egin behar diren bizileku-mailan, jarduera
ekonomikoei eskainitako eremuari dagokionez edo sistema
orokorrei dagokienez.

erredaktatzearen moduko eragiketa batek landa-lurrari
berea aitortu eta berorren azalera betikotzeko ahalegina
egin beharko luke, galerak ahalik eta gehien murriztuz.
Esandakoak agerian jartzen du gure hirigintzaren gabezia
handi bat: lurrari eta elikagaien ekoizpenari eskaintzen
zaien arreta eskasa. Hori bera, ordea, erronka ilusionagarri
bat bihurtu zaigu bizi garen garai honetan. Udalerri eta
eskualdeak gai izango ote dira beren landa-lurra ongi
kudeatuz beren biztanleak hornitzeko?
Aldeko giroa

Inguru naturala babes handikoa izan arren, «urbanizaezin»
izan ohi da kalifikazio nagusia eta katalogatutako biotopo
eta elementu bereziez harago, ez du ezartzen zer izan behar
duen etorkizunean.

Agroekologiak gero eta babes handiagoa du. «Lokaborismoa»
ere joera moduan sendo errotzen ari da gure artean
zein atzerrian, eta iraunkortasunean oinarritutako herriparadigma baten beharra apurka-apurka indartzen ari da.

Azken bi hamarkadetako bilakaerari so, ordea, eremu «ez
urbanizagarria» kategoria malgua dela ikusi dugu, hazkunde
urbanistikoak behar duenean bere egiten duen eremua.
Bereziki mingarria gertatu da prozesu hau 2000. urteaz
geroztik.

Landa-lurra gorde beharra sektorearen aldarri historikoa ez
eze, gaur egun indarrean dauden lege, araudi eta programa
instituzionaletan jasoa dago. Esaterako, EAEko Nekazaritza
eta Elikagaigintza Legeak (2008) eta Natura Babesteko
EAEko Legeak (2014) adierazpen zehatzak egiten dituzte
norabide horretan.

Horrela, hedapen urbanistikoak beretzat hartu ditu
udalerrien inguruko eremu zabalak. Baliteke erabakia hartu
dutenentzat horiek guztiak beharrezkoak izatea, baliteke
beste alternatiba batzuetarako aukera egotea. Baina
azpimarratzekoa da eztabaida horretan falta izan dela, hots,
landa-lurra elikagaiak ekoizteko ondare moduan ulertu eta
ondare hori betikotzeko asmoz babestu beharra.
Klima hezeko euskal eskualdeetan, ordea, baratzegintzarako
eta goldatzeko lurra mugatua da. Zentzu horretan, HAPO
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Arazoak eta aukerak
Azken hamarkadetan landa-lurraren gainean eraikitzea
osasun ekonomikoaren sinonimo bihurtu da udal-politikan,
are gehiago horrek udal-finantzamendua indartzen badu.
Bide horretan, ordea, Euskal Herri hezeko bailara gehienek
elikagaiak ekoizteko baliagarrienak ziren lurrak saldoka
galdu dituzte, egoeraz jabetu gabe.
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Komunitate lokalek iraunkortasunarekin lerratutako
estrategiak indarrean jarri behar dituzten garaian, tokiantokian elikagaiak ekoizteko erronkari erantzun behar
diote. Ikuspuntu ekonomikotik ere jarduera ekonomikoak
birlokalizatu beharrean dira. Beraz, aukera historiko
baten aurrean gaude tokikotasuna indartzeko. Hirigintzaplaneamenduak dira maila lokalean erronka horiei buruz
gogoeta egin eta erabaki legegileak (HAPO) bideratzeko
prozesuak. Horretan eragiteko, ordea, oinarri dokumental
egokia eskaintzeak inteligentzia kolektiboari bide emateko
aukera egokiak ikusten ditugu, eta ondorioz erabakiei.
Helburua
Egitasmo honek HAPO osatzeko prozesuarentzat eredu
dokumental bat eskaini nahi luke, elikadurari lotutako
dimentsio lokala azaleratzea duena helburu.
Eraiki dugun ereduak udalerriko dimentsio sozioekonomiko
nagusiak eta lurraren ezaugarriak biltzen ditu, herritarren
parte-hartzeari zein talde erredaktoreari baliagarri izan
dakiokeen dokumentazioa.
Egindakoak
Proiektuaren helburua kontuan izanda, eredu integrala
eraikitzea bilatu dugu. Horrek, ordea, gure gizarteari eta
klimatologiari egokitzen zaizkien neurgailuak eskatzen ditu.
Landa-lurra katalogatzeko metodologia eraikitzeaz gain,
kontsumo-bolumenak eta biztanleria elikatzeko behar den
lur-azalera kalkulatzeko ereduak estandarizatu ditugu.
Lurraren azterketari dagokionez, hainbat proiekturen
metodologia aztertu ondoren, «Cartoteca Regional
Agraria» (Alonso del Vial eta Cofiño et al., 2008) eta «Mapa
de Cultius» (Girona, 2018) lanak aintzat hartu ditugu.
Halaber, SIGPACek eskaintzen duen informazioa izan dugu
oinarrizko iturrietako bat. Sailkapen ahalik eta egokiena
sortzeko Lurralde Plan Sektorialak (LPS), EAEko Baso
Inbentarioak eta Udal-planek egiten dituzten sailkapenekin
lurraldearen gaineko ezagutza osatua eskuratu dugu,
ondoren, GeoEuskadik ematen dituen datu espazialen
bitartez analisi geoespaziala egiteko.

36. zenbakia / Sitopia

arren (Gallego eta Milikua (2016), Alberdi (2017), Alonso del
Vial eta Cofiño et al. (2008)), sistematizaziorako metodologia
propio bat behar izan dugu, eredua estandarizatzeko bidean.
Herritar bakoitzaren kontsumo-maila ezagututa, premia
hori asetzeko zenbat lur behar den kalkulatzera jo dugu.
Horretarako, EHNE Bizkaia baserritarren sindikatuak
prestatutako elikagaien produkzio-indizeetan oinarritu
gara. Hurbileko eredu batzuk baino aurrerago jo beharra
ikusi dugu (Calvillo eta Garro, 2012). Elikadurari loturiko
dimentsio ezberdinen analisirako metodologia bat garatu
dugu, biztanleriaren kontsumo-ohiturak eta lurraren
ekoizpen-gaitasuna uztartzen dituena.
Eredu hau lau herritan aplikatu dugu (Elorrio, Errigoiti,
Karrantza, Larrabetzu). Kontuan hartzekoa da, lau
esperientziak isurialde hezean burutu ditugula, hortxe
baitago orografia bihurriena eta, ondorioz, egokitasun
altuko landa-lurraren eskasiarik handiena, baratzezaintzari
dagokionez batez ere.
Baratzezaintzarekin batera, frutagintza eta abeltzaintza ere
aintzat hartu ditugu; ez, ordea, beste gai batzuk.
Gauzak horrela, informazioa bost multzo nagusitan sailkatu
dugu:
•

Elikagai-eskaria zenbatekoa den (zenbat elikagai eta
zein elikagai kontsumitzen den).

•

Lehen sektoreko ezaugarri nagusiak zein diren eta
haien bilakaera.

•

Landa-lurrari momentuan ematen zaion erabilera.

•

Partzelen
ezaugarri
funtzionalak
(partzelazioa,
orientazioa…) eta katalogazioa egokitasun-mailaren
arabera.

•

Udalerriaren hornikuntzarako
ekoizteko gaitasuna dagoen)

gaitasuna

(zenbat

Dimentsio sozioekonomikoen azterketarako (kontsumoohiturak, enplegua, biztanleria, etab.), Eustat, INE edota
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren
datu ofizialak baliatu ditugu, zeinak iturri dokumental
kontrastagarriak eta eskuragarriak diren. Horri esker,
besteak beste, sektorearen bilakaera eta herritarren
kontsumo-bolumenak zehaztasunez finkatu ahal izan ditugu.
Jakin badakigu sorturikoa baino eredu konplexuago eta
osoagoak egin zitezkeela, baina oinarrizko dimentsioak
azaleratu gabe, nekez etorriko dira analisi xeheagoak egiteko
erabakiak. Oinarrizko kontsentsuak eraiki aurretik azterlan
sakonegietan ibiltzeak erabakiak atzeratu eta ebidentziak
lausotzea ekar lezake. Elikagaiak ekoizteko lurren azterketa
eta ebaluaziorako lan sakon ugari egin izan dira orain
arte, horietako asko, FAOren (FAO, 1997) metodologian
oinarrituak. Horrek, baina, datu-bolumen handiko analisiak
eskatzen ditu, emaitzen konplexutasuna handituz, eta, beraz,
gure helburutik urrunduz. Bide horretan, inguru hurbilean
egindako zenbait lan eta azterketa adibidetzat hartu dugun
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Emaitzak
Proiektuak emaitza itxaropentsuak utzi ditu. Mailaka sailkatu
beharrekoak dira, ordea. Izan ere, bi dira emaitza nagusiak:
a) lau herrietarako txostenak eta b) landa-lurraren katalogo
geoerreferentziatua.
Herrietako azterlanei dagokienez, lau udalerriak arras
desberdinak izan arren, emaitzak koherenteak dira eta bat
datoz gure hasierako kezkekin. Hau da:
1.

Udalerri bakoitzak, bere orografia kontuan hartuz, ezaugarri desberdinetako partzelak dituenez,
jarduera desberdinetarako aukerak dituela eta partzela horietako gehienak funtzionaltasun
handikoak direla.

1. taula ~ Lur-azalera egokia eta haren erabilera (ha).

2.

Lur gehienak ez direla baliatzen: landa-lurraren erabilera-maila gaur egun oso apala da. Gaur
egungo lur-azalerari erreparatuz, lantzen diren lurrak proportzio txiki bat baino ez dira:

2. taula ~ Gaur egun elikagaiak ekoizteko erabiltzen den lur-azalera (azalera egokiaren %).

3.

Tokian toki hornikuntza-behar handia dago eta, beraz, behar hori asetzeko baserriko jarduera
indartzeko tarte zabala dago, kontsumo-ohiturak alde ditugu.

3. taula ~ Elikagaien kontsumo-bolumena (kg/urtean).

4.

Elikagaien ekoizpena: ekoizpen-gaitasun garrantzitsua dute, harik eta beren beharra asetzeaz
gain inguruko hiriak hornitzeraino. Garatu dugun ereduan pertsona bat elikatzeko batez beste
424 m2 behar dira klima hezean.

4. taula ~ Biztanleria elikatzeko balizko gaitasuna.

5.

Eta horrek, erabateko eragina lukeela enpleguan eta tokiko ekonomian.

5. taula ~ Landa-lurra ekoizpenera jarriz gero, sor daitezkeen enplegu “duinak”.
Egilea ~ Gaindegia.
18
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Baina horretara iristeko dimentsio jakingarri batzuk neurtu
eta azaleratzeko metodologia berritzaileak eraiki ditugu,
besteak beste, honako hauek:
•

Kontsumo-bolumenak kalkulatzeko eredua (elikagai
mota bakoitzari dagokion kantitatea eta gastua).
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10. Baserritarren
ordezkariek,
inteligentzia-mailako
erakundeek eta instituzioek norabide hau dokumentatu
eta sozializatzeko formula zehatzak adostu behar
lituzkete.
Hurrengo urratsak

•

Klima hezean landa-lurraren ekoizpen-gaitasuna
neurtzeko eredua, bai eta horren arabera lanpostuak
sortzeko dagoen aukera ere.

Proiektuaren lehen fasea eredu estandarra diseinatu eta
frogatzea izan da. 2019an oinarrizko metodologia biltzen
duen eskuliburua argitaratuko dugu.

•

Partzelak ezaugarritu eta egokitasunaren arabera
katalogatzeko irizpideak.

Sustatzaileak

Eredu honen arabera, edozein udalerri edo eskualdetan,
HAPO edo elikadurari lotutako plan estrategikoa
egiterakoan, esku-eskura izango dute lurraren kontserbazioa
lehen lerroan jartzeko oinarrizko eredu metodologikoa eta
nahi izatera txosten-eredua ere.

Lan hau Gaindegiaren eta Bizkaiko EHNEren talde
teknikoaren arteko lankidetzan burutu dugu eta
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren babesa
izan du egitasmo zabalago baten barruan.
:::
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