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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Durango udalerriko lur-erabileren
artifizializazioaren azterketa 1985-2018

Laburpena: Lur-erabileren aldaketa
errealitate bat da. Denboran zehar egiten
diren esku-hartze antropikoek sistema
naturalen artifizializazio ia itzulezina
eragin dute. Aldaketa horiek ezagutzea
aurrekari erabakigarria da lurzoruen eta
paisaiaren kudeaketa eta planifikazio
egoki baterako. Artikulu honetan
Durango
udalerriko
lur-erabileren
aldaketak aztertuko dira.

Abstract: Changes in land use is a fact.
Anthropic intervention has caused the
artificialization of natural systems that is
practically irreversible. The knowledge
of those changes are the key for an
appropriate management and planning of
the territory. In this article we analyse the
change in land uses of Durango.
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Ikerketa hau EHUk eskaintzen duen Geoinformatika eta
Analisi Geoespaziala masterraren barruan gauzatutako
master-amaierako lana da, 2019an egin eta aurkeztutakoa.
Ikerketan, Gislan enpresaren laguntza eta aholkuak ez dira
falta izan. Izan ere, Gislan enpresarekin elkarlanean adostu
eta burututako lana izan da.
///
Lur-erabileren aldaketak gizarteak izandako aldaketekin
zuzenki erlazionatuta daude. Atzera begiratuta, esan daiteke
bigarren industria-iraultzatik aurrera —batez ere, XX.
mendeko bigarren erditik aurrera— aldaketa ekonomiko
zein demografiko sakonak gertatu direla. Aldaketa horiek
ondorio garrantzitsuak eragin dituzte Europako paisaietan
(Antrop, 2004). Ondorio horiek faktore askok eragindakoak
izan daitezke; izan faktore naturalak (suteak, uholdeak,
etab.) zein giza faktoreak. Egun, gizakiak eragindako jatorri
antropikodun aldaketak azkarragoak dira oro har, eta
horiek lurralde mailako lur-erabileretan eta lur-estalduretan
aldaketa sakonak eragiten dituzte.
Aldaketa horiek, gainera, noranzko bakarra dute; lurraldearen
artifizializaziorantz hain zuzen ere. Baina, artifizializazioa ez
da doakoa, eta ondorioak eragiten ditu ingurumenean zein
gizakiongan. Hori dela-eta, lur-erabileretan gerta daitezkeen
aldaketak ezagutzea aurrekari erabakigarria da lurzoruen
eta paisaiaren kudeaketa eta planifikazio egoki baterako. Izan
ere, horrela soilik aztertu ahal izango dira biodibertsitatea
eta giza ongizatea kontserbatzeko mantendu edo hobetu
behar diren ezaugarri nagusiak.
Horregatik, bai Europar Batasunean eta bai Espainian

aldaketen jarraipena egiteko eta kartografiatzeko hainbat
proiektu jarri dira martxan azken urteotan: Corine Land
Cover (CLC), SIGPAC eta SIOSE esaterako. Maila lokalago
batera joz, interesekoa iritzi zaio udalerri mailan egon
daitezkeen lur-erabileren bilakaera aztertzeari.
Hori dela-eta, Durango udalerrian egin diren lur-erabileren
aldaketak aztertu dira 1985etik 2018ra. Lan honen helburua
aipatutako udalerrian gertatu den artifizializazioa aztertzea
da; baita izan duen bilakaera aztertzea ere.
Ikasketa-eremua
Durango Euskal Autonomia Erkidegoko Bizkaiko Lurralde
Historikoaren hego-ekialdean kokatuta dago, 119 m-ko
altueran. Durangaldea eskualdearen barruan, udalerriak
10,79 km2 hartzen ditu Ibaizabal ibaiaren ezker ertzean
dagoen eremu irekian eta 29.295 biztanle ditu (Eustat, 2018).
Bizkaiko herri garrantzitsuenetariko bat kontsideratzen da
duen jarduera ekonomikoagatik eta biztanleria kopuruagatik.
Gainera, estrategikoki kokatuta dago; EAE mailan, hiri ertain
guztietatik lurralde-zentralitate handiena duen udalerria da.
Horrek euskal hirien triangeluan posizio estrategiko bat
ematen dio Durangori (Mujika, 2005).
Lur-erabilerak egongo dira bai biztanleriak baldintzatuta
eta bai jarduera ekonomikoak baldintzatuta. Aldagai horiek
kontuan hartuta, esan beharra dago Durango eskualdeko
udalerri burua dela; ikuspegi demografikotik biztanle gehien
du eta jarduera ekonomikoa eskualdeko nagusia da. Hori
dela-eta, bi aldagai horiek izan duten bilakaera aztertu da
1985etik gaurdaino.
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1. irudia ~ Durango udalerriaren kokapen geografikoa.
Egilea ~ Maider Garay Aginagalde.

Azterketa horretan ikusi da biztanleriaren garapenak
goranzko joera mantendu duela urteen joanean; alde
batetik, jaiotza-tasaren igoeragatik; eta, bestetik, migraziomugimendu positiboengatik, bai barne mailakoak
(eskualdekoak) eta bai kanpokoak (estatukoak eta
atzerrikoak).
Jarduera ekonomikoari dagokionez, ikusi da udalerriak
duen zentralitatea gako izan dela garapenean. Egun, neurri
ertaineko zerbitzu-hiria da, zerbitzu-arloa oso garatua
duena. Baina, horrez gain, industria garrantzitsu bat du
fundizio- eta tresneria-arloan batik bat. Lehen sektoreari
dagokionez, industria eta zerbitzuek tokia kendu diote;
are gehiago, esan daiteke nekazari edota laborariak tokiko
ikuspegi sozialetik desagertu direla.
Metodologia
Lur-erabileraren aldaketaren azterketa egiteko oinarri
teoriko eta metodologikoa, Geografia Informazioko
Sistemen (GIS) bitartez, aldaketa-prozesuaren identifikazio
eta ebaluazioan oinarritzen da (Orozco et al., 2012).
Analisi bibliografikoa egin ondoren, ikusi da lur-erabilerek
izandako bilakaera aztertzeko ortoargazki zein sateliteko
irudietan oinarritu daitekeela. Biak ala biak egokiak izan
arren, lan hau teledetekzio bidezko satelite-irudietan
oinarritu da; izan ere, horiekin lor daitekeen automatizazioa
handia da.
Hori horrela, erabilitako oinarrizko materiala sateliteirudiak dira. Denboran zeharreko azterketa bat denez
gero, hiru urtetako irudiak hartu dira: 1985, 2000 eta
2018 urtekoak hain zuzen ere. Landsat sateliteko irudi
horiek USGSren web-orritik hartu dira, EarthExplorer
doako plataformatik (United States Geological Survey,
EarthExplorer, 2019). Honako hauek dira irudi bakoitzaren
ezaugarri eta eskuratze-datak:
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URTEA

SATELITEA

ESKURATZE-DATA

1985

Landsat 5

1985/08/21

2000

Landsat 7

2000/07/21

2018

Landsat 8

2018/09/17

1. taula ~ Erabilitako satelite-irudien ezaugarri eta eskuratze-datak.

Irudien prestaketa QGIS software librean egin da:
bandak konbinatu, irudiak ikasketa-eremura egokitu,
georreferentziatu eta kolore faltsua ezarri. Banden
konbinazioari dagokionez, honako hauek dira urte
bakoitzeko irudietan aukeratu diren bandak: urdina, gorria,
berdea, Near Infrared (NIR), Shortwave Infrared 1 (SWIR 1)
eta Shortwave Infrared 2 (SWIR 2)(1).
Kolore faltsuak estaldurak desberdintzea errazten du; beraz,
artifizializatutako eremuak nabarmentzeko erabilitako
konbinazioa da SWIR 1 banda gorriaren tokian, SWIR 2
banda berdearen tokian, eta gorria banda urdinaren tokian.
Behin irudien prestaketa amaituta, sailkapen ikuskatua
egin da. Horretarako, ordea, sailkapena egiteko kategoriak
zehaztu dira —CLC programak sortutako sailkapenean
oinarrituta—. Honako hauek dira kategoriak:
•

Landaretza gutxiko eremuak: kategoria honen barruan
sartzen dira harri biluziak, erretako eremuak eta
landaretza urria duten eremuak.

•

Larreak: nekazaritza-eremuetan kokatzen da kategoria
hau, zelai edota larreak dira.

•

Baso ez autoktonoak: koniferoen basoak batik bat,
pinudiak oro har.

•

Baso autoktonoak: baso autoktonotzat hartzen
dira pagadiek, hariztiek eta ameztiek osatutako
zuhaitz-masak; baita artadiek, haltzadiek eta urkidiek
osatutakoak ere.
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Artifizializatutako eremuak: oro har giza jarduerak
gauzatzen diren eremuak dira; hala nola hiritartutako
eremua, industriaguneak eta errepide-sareak.

Zehaztutako kategoriekin, sailkapen ikuskatua egin ahal
izateko entrenamendu-eremuak sortu dira QGIS softwarean.
Ondoren, entrenamendu horietan oinarrituta eta Orfeo
ToolBox (OTB) erabilita, sailkapen ikuskatuaren modeloa
sortu da —Random Forest Classifier (RF) algoritmoa
erabili da—. Aurretik prestatutako irudiei modeloa aplikatu
zaie OTB interfazean. Horrela, irudien sailkapena lortu da
zehaztutako bost kategorietan.
Ondoren, QGISean akats geometrikoak zuzendu eta
lur-erabileren mapa sortu da. Gainera, azaleren kalkulua
eta aldaketa-tasa kalkulatu dira, aldaketen kuantifikazioa
ezagutzeko.
Emaitzak
1.

Azaleraren erdia basoek hartzen dute, baso ez autoktonoak
dira nagusi. Larreek ere azalera esanguratsua hartzen
dute, bigarren erabilera nagusia izanik. Jarraian daude
artifizializatutako eremuak eta landaretza gutxiko eremuak.
Azken horiek, uharte txikiak eratuz banatzen dira. Taulan
jasotako informazioa honako mapa honetan jaso da:
Aztergai den bigarren urtean, 2000. urtean, honako hau zen
lur-erabileren banaketa:
LUR-ERABILERA MOTA

AZALERA (km2)

EHUNEKOA

Landaretza gutxiko
eremuak

0.85

7.97

Larreak

3.34

31.13

Baso ez autoktonoak

1.73

16.11

Baso autoktonoak

2.86

26.70

Artifizializatutako
eremuak

1.94

18.09

Lur-erabileren mapak

Sortutako lur-erabileren mapek zehaztutako denboratartean gertatu diren aldaketak ezagutzea ahalbidetzen dute.
Horrez gain, kategoria bakoitzak hartzen duen azaleraren
kalkuluak aldaketa kuantifikatzeko aukera ematen du.
1985. urteari dagokionez, honako hau zen lur-erabileren
banaketa Durangon:
LUR-ERABILERA
MOTA

3. taula ~ 2000ko lur-erabileren banaketa.

1985. urteko datuekin alderatuta, aipatzekoa da larreek
izan duten gorakada; baita baso ez autoktonoek izandako
beherakada ere (ia erdira jaitsi dira). Baso autoktonoak,
ordea, gorakada nabarmena izan du. Artifizializatutako
eremuari dagokionez, gora egin du ia hiru puntu. Jarraian
ikus daiteke esandakoa:
Azkenik, 2018. urteko lur-erabilerak aztertuta, honako hau
kalkulatu da:

AZALERA (km2)

EHUNEKOA

Landaretza gutxiko
eremuak

1.18

11.03

LUR-ERABILERA MOTA

AZALERA (km2)

EHUNEKOA

Larreak

2.49

23.26

Landaretza gutxiko
eremuak

1.82

16.96

Baso ez
autoktonoak

3.25

30.34

Larreak

1.59

14.82

Baso autoktonoak

2.14

19.96

Baso ez autoktonoak

2.02

18.86

Artifizializatutako
eremuak

1.6

15.41

Baso autoktonoak

3.00

27.97

Artifizializatutako eremuak

2.29

21.38

2. taula ~ 1985eko lur-erabileren banaketa.

4. taula ~ 2018ko lur-erabileren banaketa.
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Irudiak ~ Durango udalerriko lur-erabileren banaketa 1985 - 2000 - 2018.
Egilea ~ Maider Garay Aginagalde.

Egungo egoera nabarmen aldatu da 1985. urtetik.
Esanguratsuena larreek izan duten beherakada da, erdira
jaitsi da horien azalera. Horrez gain, baso autoktono eta
artifizializatutako eremuek goranzko joerarekin jarraitu
dute. Azken hori bigarren lur-erabilera nagusia izatera
igaro da baso autoktonoen ondoren. Honako mapa honek
2018ko lur-erabileren banaketa erakusten du:
2.

Urteko aldaketa tasa

Urteko aldaketa-tasa (TDA) bi denbora-tartetan kalkulatu
da: 1985-2000 eta 2000-2018. Lehenengo denbora-tartean,
hazkunde negatiboa izan zuten bai baso ez autoktonoek bai
landaretza gutxiko eremuek. Gainontzeko hiru kategoriek
(larreek, baso autoktonoek eta artifizializatutako eremuek)
hazkunde positiboa izan zuten. Honako hauek dira datuak:
LUR-ERABILERA
MOTA

LUR-ERABILEREN
ALDAKETAK (km2)

TDA (%)

Landaretza gutxiko
eremuak

-0.33

-0.98

Larreak

0.84

0.89

Baso ez
autoktonoak

-1.53

-1.90

Baso autoktonoak

0.72

0.88

Artifizializatutako
eremuak

0.29

0.49

5. taula ~ Kategoria bakoitzaren hazkundea 1985-2000.
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Bigarren denbora-tartean, kategoria guztiek dute hazkunde
positiboa, larreek izan ezik.
LUR-ERABILERA
MOTA

LUR-ERABILEREN
ALDAKETAK (km2)

TDA (%)

Landaretza gutxiko
eremuak

0.96

2.32

Larreak

-1.75

-2.22

Baso ez autoktonoak

0.29

0.48

Baso autoktonoak

0.14

0.14

Artifizializatutako
eremuak

0.35

0.51

6. taula ~ Kategoria bakoitzaren hazkundea 2000-2018.

Ondorioak
Lur-erabilerek edota giza jarduerek artifizializazioa eragin eta
eragiten dute. Eremu horiek udalerriaren azalera handiena
hartzen ez duten arren, aztertu den denbora-tartean,
handitu egin da kategoria horren azalera urtetik urtera.
Hori horrela, artifizializatutako eremuak udalerriaren % 21
hartzen zuen 2018an Ibaizabal ibaiaren haranean. Ibaiaren
haranak eskaintzen duen eremua, ordea, mugatua da; eta,
beraz, urtetik urtera gero eta azalera gutxiago gelditzen da
eskuragarri giza jarduerentzat.
Horrez gain, aipatzekoa da baso autoktonoek izan duten
igoera, % 8 handitu da horien azalera. Horren arrazoi
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nagusia horiek berreskuratzeko egin den lana izan daiteke;
izan ere, gaur egun baso autoktonoak berreskuratzeari
garrantzia ematen zaio, horren adibide da Durangoko
Eskualde Egituraren Lurraldearen Zatiko Plana (Bizkaiko
Foru Aldundia, 2011).
Azkenik, ezin aipatu gabe utzi larreek izandako beherakada;
azken 18 urteetan % 16 gutxitu da horien azalera. Beherakada
hori lehen sektorearen eta baserri-inguruen gainbeheraren
adierazgarria da. Izan ere, bereziki abeltzaintzarako
mantentzen dira larreak, eta hori egon ezean landaretzak
hartzen du bere tokia.
///
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