DEBA IBAIAREN ETA BERE IBAIERTZEN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA

L.E.2: KOSTALDEKO DONE JAKUE BIDEAREN SASIOLAKO SAIHESBIDEAREN (Gizadiaren Ondarea) aldeko apustua, Deba ibaia
balioan jartzearen oinarri bezala, baita bere interes natural eta kulturaleko elementuen alde ere. Geologia Interesgune ugariko lekua
izanik, hala nola Euskal Herriko paleolitiko garaiko aztarnategi esanguratsuenetako baten multzoa.

L.E. 1: KONTSERBAZIOAREN, BERRESKURAPENAREN ETA BALIOAN JARTZEAREN ALDEKO
APUSTUA, bere aberastasun naturalaren (geologia, landaretza, fauna, hidrologia, ibai-ekosistema)
berreskuratzea eta balioan jartzea, pertsonen bizitza gauzatzen den paisaiaren oinarri moduan.

I.E.

HELBURUAK

H 1.1.: DEBAKO ESTUARIOAREN
KONTSERBAZIO, BERRESKURAPEN ETA
DIBULGAZIOA: PADURAREN
FUNTZIONAMENDUAREN BABESA ETA
HOBEKUNTZA

H 1.2.: KARSTAREN BABES ETA
KONTSERBAZIO OSOA, HALA NOLA
INGURUKO INTERES GEOLOGIKOKO
EREMUENAK (LIG)

H 1.3.: ARNO-IZARRAITZ KORRIDORE
EKOLOGIKOAREN
FUNTZIONAMENDUAREN DIBULGAZIO
ETA SUSTAPENA

H 2.1.: OINEZKO IBILBIDE BATEN
FORMULAZIOA DONE JAKUE BIDEKO
SASIOLAKO SAIHESBIDEAREN GAINEAN
AISIALDI-TURISTIKOKO ERREKURTSO
BEZALA, EREMUKO INTERES NATURAL
ETA KULTURALEKO (UKIGARRIAK ETA
UKIEZINAK) ERREKURTSO
PAISAJISTIKOAK BALOREAN JARTZEN
DITUENA.

EKINTZAK
Paduretako eta ibaiertzeetako landaretzaren birlandaketa.

ALTUA

Paduraren (ihidia) eta alubioi-terrazen paisaiari buruzko dibulgazio materiala eta hedatzea landu.
Hegaztien zentsuaren aldizkako burutzea.

ALTUA

H 2.4.: SASIOLA-ASTIGARRIBIAKO
EREMUAREN DIBULGAZIOA ETA
BALOREAN JARTZEA BERE INTERES
HISTORIKO KULTURALARENGATIK.

ERTAINA

Mutrikurako tunela zeharkatzen duen zubi berriaren inguruko obra hondakinak kentzeko beharrezkoak diren kudeaketak
burutu.

ERTAINA

Nekazaritza ekologikoaren sustapena, baratzen erabiltzaile eta nagusien sentsibilizazioaren bidez: minda bidezko
ureztapena ekiditu, etab.

ERTAINA

Gizarte edota aisialdi interesa izango duen baratzaren aktibitatea kontsolidatzea, baita egungo baratzetarako
trenbidearen ondoko sarrera ere: trenbidearekiko banaketa hesi baten instalazioa, etab.

ERTAINA

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlanean lan egin landare inbasoreen erauztean, hala nola fauna inbasoraren
eliminazioan (bisoi amerikarra, beltxarga beltza, antzara egiptoarra...) eta bertako faunaren babesean.

ALTUA

Pobreaitz (Praileaitz) garai bateko zabortegiaren iragazgaiztea edota zigilatzea, aurki idatziko den Alternatiba Azterketan
zehaztu bezala.

ALTUA

Espeleologia zientifikoaren praktika sustatu, karst-aren (Ermittia-Aixa sektorearen) ikerketan sakonduz.

ALTUA

Barrunbeak babesteko neurrien programa baten diseinua eta martxan jartzea, hala nola hauetara sarrera
kontrolatu/kudeatu ere.

ALTUA

Sasiolako iturburua (LIG) balorean jartzea, lekua ikusgai utziz eta dibulgazio materiala sortuz: bere jatorria, emaria,
kalitatea, hidrologia zikloa, karstaren zaurgarritasuna, etab.

ALTUA

Karstaren landaretza eta faunaren (kobak, etab.) ikerketen idazketa.

BAXUA

Autopista azpiko pasabideak (tunelak) faunarentzako eginkizuna betetzen dutela bermatu: Baso-estaldura hobetu A-8
autopista azpiko Goikoetxea baserrirantzko pasabidearen inguruan, etab.

ALTUA

Ornodunen desplazamendu fluxu eta puntu beltzak aztertzen dituen azterlan baten idazketa, iragazkortasun beharrak
ezarriz, hala nola animali mota desberdinentzako pasabideak.

ERTAINA

Paisaia karstikoari buruzko material dibulgatiboa landu (LIG, iturburu, kobak, etab.), hala nola Arno-Izarraitz korridore
ekologikoari buruzkoa ere, aipatutako errekurtso horiek balorean jarri eta gero.

ERTAINA

Lursailen nagusiekin lur kustodia akordioak ezarri, baso-sartze edo nekazaritza erabileraren ugaritzearen ondorioz
sortzen diren habitat zatiketak ekiditzeko.

ERTAINA

KARST ETA GIZAKIA interpretazio planaren idazketa: eremuaren ondare natural eta kulturala ikuspegi turistiko batekin
balorean jartzearen helburuarekin.

ALTUA

Oinezkoen ibilbidearen balorean jartzea ibairantzko begiratokien eta intepretazioaren bidez intereseko guneetan:
Aztarnategi arkeologikoetan, Done Jakue bidea, Interes Geologikoko Eremuak, Arno-Izarraitz korridore ekologikoa, etab.

ALTUA

Bidegarritasun azterlan baten idazketa Maxpe Etxea balorean jartzeko helburuarekin Deba ibaiaren merkataritza eta
nabigazio historioaren lekuko bezala.

ALTUA

Eremuko balore arkeologikoen ikerketaren sustapena.

ALTUA

Oinezkoen ibilbidearen definizioa (ibilbide zirkularra) Debako nukleo urbanotik (tren geltokia) Sasiola eta Astigarribia arte
(Done Jakue bidea) eta Olabarrietako auzotik buelta Lasaoarte gaur egungo bide publikoetatik. Ibilbide zirkularra Debako
nukleo, Artzabal, Sasiola, Astigarribia, Olabarrieta eta Lasaotik.

ALTUA

Aparkaleku eremu txikien gauzatzea (max.10 leku) aipatutako oinezkoen ibilbide zirkularraren hainbat puntuetan,
betarako sarrera puntu bezala (harrobiaren atzeko eremua, etab.)

ERTAINA

Autobusaren eta gaur egun eremuan dauden geralekuen erabileraren sustapena, Done Jakue bideko Sasiolako
sahiesbidearen gaineko ibilbide zirkularra sendotzeko helburuarekin.

BAXUA

Done Jakue bideko Sasiolako sahiesbidearen sustapena eta promozioa Eusko Jaurlaritzarekin kudeatu.

ALTUA

Artzabaleko fatxadaren aurreko eta Errege-bidearekiko (Done Jakue bidea) oinezkoentzako konexioa gauzatu.

ALTUA

H 2.2.: DONE JAKUE BIDEKO SASIOLAKO Errege-bidea eta Sasiola arteko (Done Jakue bidea) tartea kontsolidatu eta hobetzea: Lasturreko errepidearen paralelo
doan tartearen hobetzea, Ospitalberrirako sarrera, Galtzada balioan jartzea eta komenturako sarrera (N-634 errepidearen
SAHIESBIDEAREN OINEZKOEN
bidegurutzea).
IBILBIDEA (SEGURUA) BERMATU.

H.2.3.: KOBEN DIBULGAZIOA, BERE
INTERES ARKEOLOGIKO ETA
ANTROPOLOGIKOARENGATIK, HALA
NOLA BERE INTERERES GEOLOGIKO
ETA PALEONTOLOGIKOARENGATIK ERE,
BAITA KARSTAREN DIBULGAZIOA
OROKORREAN ERE.

PRIORITATEA

ALTUA

Oinezkoentzako pasabide baten gauzatzea Sasiolan ibaiaren gainean, baita Astigarribiaraino doan bidexka baten
gauzatzea ere trenbide eta ibaiaren artean, garai bateko zubi eta bidexka berreskuratuz, trenbidearen azpiko oinezkoen
pasabiderarte.

ALTUA

Komunikazio elementuen/dibulgazio, interpretazio material berritzailearen sorrera kobak eta karstaren interes natural eta
kulturala balorean jartzen duena, herritarrek balioesteko helburuarekin: App, ikus-entzunezkoak, etab.

ALTUA

Aisialdiko espeleogia bultzatu (Jende espezializatuak kontrolatuta eta noizean behin aurrera eramanez) inguruarekiko
errespetuz eta jasangarritasunez.

ALTUA

Done Jakue bideari edota sektore turistikoari lotutako aktibitate ekonomiko baten sustapena Astigarribian.

ALTUA

Sasiola eta Astigarribiako eremuen balorean jartzea, dibulgazio eta interpretazioa: Ondare kultural eta naturalak, bisita
gidatuak eremura, etab.

ERTAINA

Sasiolako komentuaren sustapen, promozio eta erabileraren kudeaketa, noizbehinkako erabilerarako (adibidez, urtean
behin musika-hamabostaldian) eta helburu kulturalekin.

BAXUA

L.E.3: IBAIARI HURBILTZEAREN ALDEKO APUSTUA, beti ere ibai-ekosistema eta ingurune naturala errespetatuz (ibaiertzetik eta ibai erditik begiratuta),
Casacampo-Artzabal eta Sasiola-Astigarribia inguruneetatik bakarrik, tartean kokatutako Arno-Izarraitz Korredore Ekologikoaren funtzionamendua
bermatzeko helburuarekin.

H 3.1.: IBAITIK IBAIRAKO BEGIRADA
BALOREAN JARTZEA

H 3.2.: IBAIERTZETIK IBAIRAKO
BEGIRADA BALOREAN JARTZEA

Deba-Mutrikuko arrauna ibaian sustatzea.

ALTUA

Udal ordenantza bat martxan jartzea ez motorizatutako aktibitate akuatikoak kontrolatzeko eta balorean jartzeko (piragua,
arrauna, paddel surfa,...) ibaian.

ALTUA

Kaseta Beltzaren legalizazio eta egokitzapenaren sustapena, urara sarrera-puntu bezala (piraguak eta arrauna),
jasangarritasun eta ingururearekiko errespetuarekiko ikuspuntu batekin.

ALTUA

Familientzako ibilbidearearen promozioa Debako nukleo urbanotik Lasaorarte: paduraren interpretazioa gaur egungo
bideeetan zehar.

ALTUA

Gaur egungo bidexken kontsolidazio, mantenimendu eta balorean jartzea: altzairuak, panelak, etab.
Bertako basoa paisaiaren elementu bezala sustatzeko neurrien azterlana.
Artzabaleko hiri fatxadaren hobekuntza: Artzabaleko ubidea balorean jartzea, Danobat, etab.

ERTAINA

Futbol zelaitik Lasaorako bidexkaren berreskuratzea, Lasao baserriraino ibaiaren ontzi bidezko gurutzaketarekin
jarraitzen zuena.

ERTAINA

Futbol zelaiaren instalazioen hobekuntza trenbiderako fatxadan: hiri-margoak, landaredia, etab.

ERTAINA

Transformazio zentruaren irudiaren hobetzea, hau paisaian integratzeko helburuarekin: landaredia, etab.

ERTAINA

Zubiko eskaileren egokitzapen eta hobekuntza, hauek irekitzeko eta erabiltzeko helburuarekin.
Rotonda azpiko irudiaren hobetzea: landaredia, rokodromo baten instalazioa, etab.

ERTAINA
ERTAINA
BAXUA

Hegaztien zentsoaren emaitzen arabera, oinezkoentzako bidexka baten egokitzapenaren balorazioa, gaur egungoaren
jarraipen bezala irla eta paduretako bidexkaren artean (Zirga bidea).

BAXUA
ALTUA
ERTAINA
ERTAINA

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin kudeatu Astigarribiako landa nukleorako ibilgailuen sarreraren hobetzea N-634
errepideko bidegurutzean seinaleak jarriz, baita landa nukleorako (eliza) GI-3230 errepidetik sarrera hobetuz ere.

ALTUA

"Deba ibaia bernaturalizatzeko, birgaitzeko eta hobetzeko proiektua: Sasiolako Monastegiko ibai bidea"-ren gauzatzea,
Sasiolarako sarbide bat proposatzen duena N-634 eta Lasturreko errepideen bidegurutzetik (max. 16 ibilgailuen
aparkalekua) gaur egungo ibai ondoko komenturainoko oinezkoen bidexkaren kontsolidazioa eta hau balorean jartzearen
bidez. Gainera Sasiolako iturburuaren (LIG) balorean jartzea proposatzen du, baita ibaiertzeko landaretzaren
birlandaketa ere.

ALTUA

Harrobiaren atzeko eremuaren berreskurapen eta hobetzea: landareriaren landaketa, inbasoren erauztea, SasiolaAstigarribiara iristeko aparkalekua, etab.

H 3.5.: KOMUNIKAZIO SISTEMATIK
(ERREPIDE, TRENA) IBAIRAKO
BEGIRADA BALOREAN JARTZEA

ERTAINA

Zubi azpiko irudiaren hobetzea: margotzeak gutxitzeko landaredia, oroitzapeneko plaka baten instalazioa (langile baten
heriotza zubiaren eraikuntzan), etab.

Gaur egungo harrizko kalalekuen legalizazio, berreskurapen eta birgaitzea ibaiaren bi ertzeetan.
H 3.3.: KALALEKU ETA ONTZIRALEKUAK
Gaur egungo ontziralekuen balorazioa, hauen legalizazioa sustatzeko helburuarekin.
BALOREAN JARTZEA DEBA IBAIAREN
NORTASUN IKUR BEZALA
Kosta Lurralde-ordezkaritzarekin kudeatu Maxpe Etxea eta Artzabal arteko ontziralekuetara oinezkoen sarreraren
ahalbidetzea.

H.3.4.: SASIOLA ETA ASTIGARRIBIAKO
SARREREN HOBETZEA

ALTUA

ERTAINA

Deba ibaia eta bere ibaiertzen paisaiaren inguruko ekintza dibulgatiboak sustatu, treneko bidaian oinarrituz: Treneko
telebista, mugikorra edo beste gailu bidezko bidaia interpretatua, urteko ur-aktibitatea, etab.

ALTUA

Harrobiaren kamioentzako aparkaleku eremuaren irudia hobetzearen sustapena: hondakinen kentzea, degradatutako
txabolen eraizpena, aparkaleku eremua beharrezkora txikitzea soberan gelditutako azalera era naturalean berreskuratuz,
etab.

ALTUA

Deba ibaia eta ibaiertzen paisaia trenetik ikusgai egin: sastraken garbiketa, etab.

BAXUA

