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Manu Monge (M.M.) geologo eta itsasertzaren ikertzailea da.
Jon Asua (J.A.), berriz, arkitektoa da, hirigintzan aditua hain
zuzen. Manuk eta Jonek Urdaibaiko Biosfera Erreserbako
Patronatuaren Bulego Teknikoan lanean dihardute.
Paisaia, gizakiaren begiradatik sortzen den eraikuntza mentala dela esan ohi da (1), edota beste definizio batek dioen
bezala, paisaia naturaren gain giza aktibitatea gainjartzearen
ondorioa da (2). Paisaiaren kontzeptuan gizakiak naturaren
gain duen menderatzaile-jarrera somatu daiteke. Turismoa
aktibitate erakargarri eta ederren inguruan sortzen bada,
paisaia ustiapen euskarri ezin hobea da. Zer da natura zuentzat eta zein iritzi duzue paisaiaren definizio hauetaz?

M.M.: Natura niretzat hainbat elementuren metaketa da.
Batetik, geologooi gehien interesatzen zaiguna dago, hots,
elementu eta prozesu abiotikoen multzoa. Elementuen artean
aipa daitezke arroka motak, horietatik eratorritako metakinak,
lurzoruak edota ura. Prozesuen artean, aldiz, haizeak, mareak,
olatuak, lurrikarak, ibaien jarioa edo mendi bat eratuko duen
tolesaren sorrera daude. Ostean, arestiko horiei gainjarrita batzuetan, edota beste batzuetan, haiekin etengabeko erlazioan,
elementu biotikoak daude. Hau da, izaki bizidunak eta horien
arteko harremanak, bakterio txikietatik goi-mailako ornodunetaraino. Gizakia azken multzo horretan dago. Baina, gizakia
izaki bizidunen artean bereizi da paisaia aldatzeko ahalmen
handia izateagatik.
Horrela, aipatu ditudan bi elementu horiei (hots, abiotiko
eta biotikoari) hirugarren elementua gehitzen zaie: elementu
kulturala. Edo beste era batera esanda, gizakiak bere eboluzioarekin batera naturan utzitako aztarna. Aztarna horiek era
askotakoak izan daitezke, leizezuloetako margolanak, Vatikanoko Done Petriren katedrala, Guggenheim museoa, Segoviako akueduktoa edo pinu-landaketa bat edo errepide bat,
(1) Maderuelo, J. (2005): El paisaje: génesis de un concepto, Abada, Madril.
(2) Abalos, I. (2005): Atlas pintoresco. Vol.1: el observatorio, GG, Bartzelona.
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adibidez. Gaur egun, nekez aurkituko dugu munduan ukitu
gabeko natura, ekosistema edo paisaia naturala. Guzti-guztiak
gizakiak eraldatuak izan dira erabat, zatika edo zeharka. Beraz,
hortik ondorioztatu daitekeena da ezin ulertu daitekeela natura
gizakirik gabe. Berau horren parte ere badelako, eta gainera, ez
delako parte baztergarria edo garrantzi gutxikoa. Hain zuzen
ere, hain da garrantzitsua naturan gizakia ezen espezie horrek
bakarrik, inoren laguntzarik gabe, beste espezien desagerpena
eragin baitezake.
J.A.: Emandako paisaiaren definizioak uste bateragarriak
direla. Bigarrena bat dator arestiko paragrafoan Manuren
ikuspegiarekin, eta lehenengoak, berriz, oso era zuzenean
aldarrikatzen du pertzeptzioaren existentzia. Esaerak dioen
bezala, zenbat buru hainbat aburu. Errealitate objektiboaren aurrean (existituko balitz?) pertsonak pertzeptzio bat edo jarrera
bat aurkeztu ohi du eta berarentzat, gehienetan, horixe da
errealitatea. Beraz objektu edo paisaia «beretik» bi pertsonak
errealitatearen irudi ezberdinak soma ditzakete, hortik, paisaiari eraikuntza mentala deitzea. Pertzeptzio horren garapenean
pertsonaren bizipenak oso garrantzitsuak dira, horiek osatzen
baitute beraren pentsaera edo jarrera paisaiaren aurrean.
Beraz, gizakion heziketak (zentzu zabalean ulertuta) erabat
baldintzatzen du gizakion paisaiaren edo naturaren aurreko
jarrera.
Ingurumen-turismoa eta eko-turismoaz hitz egiten da.
Oximoron hitzak al dira? Natura bisitagarri egiten badugu,
jendetza etorriko bada naturara, jasangarria izan al daiteke
turismo mota hau?
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M.M.: Arestian esandakoari jarraituz, nire ustez heziketan
dago gakoa. Egia da hasiera batean, larregi pentsatu barik,
sinetsi daitekeela kontrako esangura daukatela ingurumen eta
turismo berbek. Hala ere, oximoronaren definizioak dioen
bezala, lehengo berba biak nahastuz esangura ezberdineko
hirugarren kontzeptua sor daiteke. Saiatuko naiz neure burua
azaltzen: turismotzat hartzen dugu, oro har, nonbaitera joan
eta bertako errekurtsoak baliatuta ondo pasatu edota erlaxatzea. Naturaz, berriz, normalean ulertu ohi dugu ukitu ezin
daitekeen eta babestu beharra duen izaki bizidunen multzoa
dela; biak nahastuz, nire ustez hezkuntzaz berbetan ari gara,
jasangarritasunarenhezkuntzaz hain zuzen, zeren eta, arraroa
badirudi ere, naturarekin bat ikasiz ere ondo pasa baitaiteke
edota erlaxatu baikaitezke. Hau da, turismoa egin daiteke
naturarekin bat eta berau kolokan ipini gabe.
Gakoa da turismo horren izaera zelakoa den, hots, zertara
ohitzen dituzten turismo-operatzaileek turistak. Turismo-sustatzeari ekin baino lehenago, turismoaren helburua izango den
eremuak jasan dezakeen bisitari kopuruaren inguruko azterketa egiten da? Benetan aztertzen dira eremuak izan ditzakeen
potentzialtasun didaktikoak? Ez al dira beste leku batzuetan
arrakastatsuak izan diren errezetak besterik gabe kalkatzen hemen eta han? Zelako garrantzia ematen zaio lekukotasunaren
kontzeptuari?
J.A.: Manuk plazaturiko ildotik, naturarekin bat bizitzeak
gizakion jarreretan aldaketak eskatzen ditu eta aldaketa horiek
hezkuntzatik etorriko dira halabeharrez, bestela nola? Naturak
(paisaiak) bizirauteko muga batzuk dauzka eta muga horiek
ezin gainditu ditzakegu. Halere, muga horiek errespetatuz,
ederto disfrutatu dezakegu, informazio ugari jaso dezakegu,
toki zoragarriak eta bizikide ikaragarriak ezagut ditzakegu eta,
azken finean, pertsona zoriontsuagoak bihurtu gaitezke. Zoriontasuna ez al da pertsonak etengabe bilatzen duena? Bada,
naturarekin harreman egokiak suspertuz topatu daiteke.
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M.M.: Egia da eko- edo ingurumen- aurrizkia dauzkaten
produktu, eskaintza edota jarduera ugari daudela merkatuan
eta horietariko asko ez direla batere jasangarriak, hots, marka
erakargarri bat baino ez dira. Hala ere, badaude beste batzuk
jasangarritasunerantz hurbiltzen behintzat saiatzen direnak.
Bigarren horiek saiatzen dira gizakiari azaltzen naturak edo
paisaiak gizakiarengan sorrarazten dituen onurak edo zerbitzuak, eta naturaren errekurtsoen ustiapena era jasangarri
batean. Hau da, atzetik etorriko diren ondorengoek norberak
erabilitako natura-errekurtsoak etorkizunean erabili ahal izatea
bermatzen. Argi eduki behar da natura edo paisaia kontserbatzea ez dela kontserba-pote batean gordetzea eta isolatzea.
Naturarekin bat bizitzen eta disfrutatzen ikasi behar du
gizakiak.
Naturari lotutako turismoak aisialdira (kirola, ibilaldiak…)
begira egon behar al du ezinbestean?

J.A.: Ez bereziki. Oso hedatua da abentura-turismoa eta
natura-turismoa sinomimotzat hartzea eta, hortaz, erreken
jaitsiera masiboak, tirolinak, kirol-eskalada, quad-en ibilaldiak
edo bestelakoak natura-turismotzat hartzea, soilik ingurune
naturalean egiten diren jarduerak direlako. Nire ustez, bestelako natura-turismoa egin daiteke lehen aipatu dugun ildotik.
Horrekin ez dut gura esan abentura-turismoa erabat baztertu
beharko litzatekeenik, baizik eta bestelakoa ere bultzatu beharra dagoela. Agian abentura-turismoa nolabait erregulatu beharko litzateke eta jasangarritasunaren hezkuntzaren bitartez
ingurumen-kalteak sorrarazi ez ditzan eraldatu.
M.M: Are gehiago, arratsalde ederra pasa daiteke, adibidez,
Euskal Herriko itsasadarren sorreraz solasaldi bat izanez edo
euskal baserrietako harriak nondik datozen eta zelakoak diren
aztertuz edo landazabaleko txori ezberdinak identifikatuz eta
haien kantuak entzunez. Hori guzti hori gainera diru-iturri
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Aigüestortes parkearen mapa,
non mendi-taxien geldiuneen
dotazioa agertzen den, besteak
beste.
Iturria. www.lleidatur.com

handia izan daiteke eskaintza horri atxikitzen badiozu bazkari ederra edo lo egiteko aukera. Beraz, turismo mota hori
bat dator ekonomia suspertzearekin, hau da naturarekin bat
eginez eta beraren joku-arauak errespetatuz ekonomia ere
suspertu daiteke. Horrela, aldatu dezakegu natura babestea
ekonomia edo garapenaren kaltetan doala aldarrikatzen duen
jarrera. Are gehiago, natura ezagutzeak, maitatzen ikasteak,
berau arakatzeak… ekonomia sorrazi dezake, urte askotarako
gainera.
Vall´d Aran-eko hainbat menditara igotzeko, debekaturik
dago turista-bisitariak autoa erabiltzea eta taxi-sistema
batekin soilik dira irisgarriak (bertako biztanleriak soilik
erabili dezake errepide-sarea). Mendiaren ustiapen ekonomikoaren eredu bat al da hori, ala natura jendetzatik
babesteko modu bat?

M.M.: Bada aurrerapauso bat hartutako erabakia. Eremu
horren kudeatzaileak hasi direlako pentsatzen gizakiaren
eta naturaren arteko erlazioak izan ditzakeen mugetan, eta
erlazio hori bateragarria izateko nolabaiteko neurriak ere hartu
dituztelako. Arestian, antza, ez zegoen kontrolik eta autoak
non-nahi eta kontrolik gabe ibiltzen omen ziren. Nire ustez,
kasu honetan galderak dira: Noraino hartu neurriak? Egokia al
da hartutako erabakia? Beste era batera egin zitekeen? Galdera
hauei erantzutea ez da erraza. Agian, turisten heziketa-mailan
egon daiteke gakoa. Bestelako hezkuntza-saiakerarik egiten
da eremu hartan? Edo beste barik mendi-taxia eskaintzen da?
Mendi-taxiaren eskaintza hobetu daiteke etorkizunari begira?
Ari dira eremuaren kudeatzaileak horretan pentsatzen?

J.A.: Galdera ona iruditzen zait ustiapen ekonomikoarena. Ez
dakit zer preziotan dagoen gaur egun aipatzen duzun taxisistema hori, baina zerbait orekatua eta popularra beharko luke
izan. Kontuz ibili beharko litzateke… ea naturaren babestea
aldarrikatuz monopolio ekonomikoa oso errentagarria ez ote
den eratu galdetu ahal diogu geure buruei. Baita galdetu ahal
genioke diru-onura horiek zertan erabiltzen diren... eragindako
ingurumen-kalteak ekiditeko ala parkeko beste eremu batzuk
berreskuratzeko.
M.M.: Nik neuk orain dela urte batzuk Aiguestortes-eko goiko
lakura igotzeko, oinak erabili nituen eta bide hura eginez asko
disfrutatu nuen, bailara ikusiz, txorien kantuak entzunez eta
paisaiaren zati ezberdinez ohartuz. Zoritxarrez nire gozamena
apurtu egiten zuten arrapaladan ondotik pasatzen ziren menditaxiek altxatutako hauts eta egindako zaratarekin.
Norvegiako «Natural Tourist Routes» planteamendu interesgarria dela deritzot (3). Zein da zuen iritzia? Adibide
interesgarririk aipatuko zenukete?

J.A. Oso interesgarria dirudien arren, normalean proiektuek
lekukotasunaren beharra daukate eta ezin inportatu daitezke
era zuzenean. Halere, ziur asko ikasi daitekeela esperientzia
horretatik. Zergatik hautatu dute kautoa ibilaldiak suspertzeko?
Agian jasangarriagoa da beste mugikortasun-eredu batzuk
erabiltzea, hala nola zaldia, trineoa…
(3) Ikus Aldiri honetako 8-10 orrialdeak.
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Urdaibaiko Erreserba Naturalean ikurren bitartez identifikaturik diren
oinezko ibilbide sarea, 10 ibilbide desberdinek osatua.
Berdez ibilbide “errazak”, urdinez zailtasun “ertainekoa”, gorriz “zailak”
eta beltzez “zailtasun handikoak”.
Iturria. www.urdaibai.org

M.M. Euskal Kostaldeko Geoparkearen esperientzia aipatuko
nuke. Horretan, parte-hartzean oinarritutako kudeaketa paregabea eginez, hainbat geologia-interesgune (GIG) baliatu dituzte
bestelako turismoa suspertzeko, hots, turismo berri bat sortu
da inguru horretan: naturari eta giza aztarnari loturiko suspertze ekonomikoa. Ingurumen-hezkuntzan oinarritutako turismo
berria sustatu dutela esan genezake. Eremu horretan dagoen
paisaia eta arroketan idatzitako liburu erraldoia «irakurtzeko»
ibilbideak, gidak, panelak, eta abar ahalbidetu dituzte. Baita
itsas ibilbideak (Flysch-aren ibilbidea deiturikoa) ere. Nolabaiteko turismoarekiko pentsatze-iraultza horrek bere hedadura
ere izan du, eta gaur da eguna non Zumaian bertan «Flysch
txakolina» edo «Flysch pintxoa» edan edo dastatzeko aukera
dagoen. Hau da, ekoturismoa edo geoturismoa ekonomiaren
beste arlo batzuetara ere mugitu da, gastroturismora alegia.
Har dezagun Urdaibai Case Study gisa, komentatu ditugun gai
teorikoak gurera ekartzeko. 1984. urtetik aurrera Urdaibaiko
espazio naturala Biosfera Erreserba izendatu zuten. Ibilbide
horretan, Patronatuak zein filosofia txertatu du turismoaren
jarduketari dagokionez?

M.M.: Printzipioz komentatzea turismoaren sustapena Urdaibain beste hainbeste eremuetan bezala, ez dela, nire ustez,
era bateratuan aurrera eraman den gaia. Erakundeek euren
plangintzak aurrera eraman dituzte nahiz eta euren artean
adostasun handirik ez eduki helburuetan. Nahiz eta hori ekiditeko nahian 1998. urtean Urdaibain Jarduera Ekonomikoak
Adosteko Plana saiatu ziren aurrera eramaten, tamalez, Plan
horren garapena oso eskasa izan da adostasun handiko agiria
izan arren. Halaber, garai horretan ingurumen-hezkuntzarako
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plana ere onartu zen. Plan horrek hainbat ideia plazaratu zituen
ingurumen-hezkuntza eta turismoa uztartzeko. Plan hartan
aipatutako ekintza batzuk gaur egun errealitatea dira.
J.A.: Planak martxan ipini edo ez, ekonomiek aurrera/atzera
egiten dute eta inguruko biztanleek eta enpresariek bizitza
topatu behar dute berau sustatzeko. Horren adibidea da
landa-etxearen eredua Urdaibain. Ekimen horren helburua,
laburbilduz, honako hau da: turismo txikia kopuruan, handia
kalitatean eta naturarekin lotura zuzena daukana suspertzea.
Kasu horretan lehen sektoreak eskaintzen duen paisaia eta
bizimoduarekin, bertoko gutiziaz gozatzeko aukera eman era
xumean, sasi-ezkutuan, zeuden azpiegiturak aprobetxatuz
(baserriak alegia), ahalik eta inpaktu gutxien eginez eta bertokoa eskainita.
Eskaintza horri, hala ere, batu behar zitzaizkion beste eskaintza
batzuk momentu hartan horren garatuta ez zeudenak: oinezkoentzako bide-sare egokitua, interpretazio-zentro erreferentzialak, seinaletika, erreferentziazko dokumentazioa, ibilbidegidatuak edo autogidatuak, etab. Horretan, Urdaibaiko bulego
teknikoak indarrak batu ditu azken urteetan oinezkoentzako
bide-sarea egokitu eta markatzeko ingurumen-interpretaziorako materialak sortzeko eta seinaletika ezartzeko hainbat lekutan, beste ekintza batzuen artean. Bitartean, administrazioek
edota partikularrek beste turismo-eredu osagarri batzuei ekin
diete: Madariaga Dorrea, Omako basoa, Santimamiñeko koba
edo Urdaibai Bird-aren kasuak dira.
º Ula Iruretagoiena arkitektoa eta EHUko irakaslea da.

