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Gaia: “Aralarko Enirio eta Igaratzako mendi bideen ibilgailu motorizatuentzako 

egokitzapen proiektuaren ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua” 

dokumentuari ekarpenak. 

LU/ia/17-029 

 

Nik Laureano Urkiza Lekue, 78869462R NA zenbakidunak eta Gipuzkoako 

Mendizale Federazioko presidente naizen heinean, ondokoa adierazi nahiko nuke: 

 

Gipuzkoako Mendizale Federazioa (GMF) Gipuzkoa osoko 92 mendi elkartek 

eta 15.500 federatu baino gehiagok osatzen dugun irabazi asmorik gabeko erakundea 

gara. Gure helburuen artean ingurumenaren eta gure mendien babesa dago eta 

Aralarreko parke naturaleko patronatuan parte hartzen dugu mendizaleon interesak 

babesteko helburuarekin. 

 

Lehenik eta behin azpimarratu nahi dugu GMF Aralarreko parke naturalean 

abeltzaintzak duen garrantziaz jakitun garela eta alegazio hauen helburua ez dela 

abeltzain horien lan baldintzak okertzea. Aralarreko paisaiak abeltzaintzak 

moldatutakoak izan dira eta jarduera hori mantendu egin behar dugu, besteak beste, 

paisaia mantentzeko. Bestalde, dokumentuan adierazten den moduan, Aralar natur gune 

oso berezi bat da eta bertan ematen diren jardueren eta naturaren kontserbazioaren 

arteko oreka bat lortzea da gure federazioaren helburuetako bat. 

 

Enirio eta Igaratza arteko pista hau egitasmo handiago baten parte bat da 

(Goroskintxu eta Saltarri arteko pista eraikitze prozesuan dago eta Arritzagakoa ere 

mahai gainean dago) eta pista honek izango dituen kalteak eta onurak aztertzerako 

orduan proiektu guztiak aintzat hartu beharko liratekeela.  

 

Behin aurrekoa argituta gure ekarpenak egin nahiko nizkioke “Aralarko Enirio 

eta Igaratzako  mendi bideen ibilgailu motorizatuentzako egokitzapen proiektuaren 

ingurumen inpaktuaren ebaluazio sinplifikatua” dokumentuari: 

 

1.- Azterketa sozioekonomiko baten beharra. 

 

Pista berriaren egitasmoa eta beronek ingurumenaren gainean izango lukeen 

eraginaren txostena ikuskatu ondoren, azpiegitura berri honen onuradunen kopurua 

zenbatekoa den ez dago argi. Zenbat artzainengan (bere bizimodua jarduera honetatik 

ateratzen dutenak) eta zenbat ganaduzalerengan (ganaduaren zainketa beste ogibide 

batekin bateratzen duten pertsonak) izango lituzke onurak proiektu honek? 
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Kontutan hartu behar da Aralarren beste jarduera ekonomiko batzuk ere garatzen 

direla, adibidez, naturarekin lotutako turismoarena. Milaka dira parke naturalean zehar 

dauden bidezidor homologatu eta natur baliabide anitzak bisitatzen dituzten pertsonak 

eta gehienek gastu bat egiten dute inguruko ostatuetan.  

 

 

2.- Ohiko IIE (Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa) edo Planen IEE 

(ingurumen ebaluazio estrategikoa) baten beharra: 

 

Lehen aipatu dugun moduan Enirio eta Igaratza arteko pista hau beste egitasmo 

batzuen osagarria da eta ondorioz proiektu bateratu moduan aztertu beharko litzatekeela 

uste dugu. Ondorioz ez litzateke Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio sinplifikatu batekin 

nahikoa izango eta ohiko IIE bat beharko litzateke. 

 

Gure iritziz Enirio Aralarreko mankomunitateak onartutako 2015-2019 

kudeaketa planak “Planen ingurumen ebaluazio estrategikoa” beharko luke. Horrela 

kudeaketa planean proposatzen diren azpiegitura guztiek izan ditzaketen onurak eta 

kalteak barnebilduko lituzkeen dokumentua izango genuke eskuartean. 

 

 

3.- Fauna, geologia, arkeologiari eta paisaiari buruzko ekarpenak 

 

Inguruko mendi elkarte eta mendizaleen ekarpenak jaso ondoren dokumentuak 

hainbat hutsune dituela deritzogu. Hauek izango lirateke garrantzitsuenak: 

 

Fauna: dokumentuan aipatzen ez den arren, eremu hauetan garrantzi oso 

handiko espezieak daude. Hegazti hauek Aralarreko harkaizti eta larreak erabiltzen 

dituzte beraien bizitzaren garapenean. Pistaren eraikuntzak, bai obra fasean baita 

erabilera fasean ere, hegazti hauengan izan dezakeen eragina aztertzeke geratzen da 

dokumentuan. 

 
Ugatza (Gypaetus barbatus) Galzorian (en peligro de extincion) 

Miru gorria (Milvus milvus) Galzorian (en peligro de extincion) 

Arrano beltza (Aquila chrysaetos) Kaltebera (Vulnerable) 

Sai zuria (Neophron percnopterus) Kaltebera (Vulnerable) 

Aztorea (Accipiter gentilis) Bakana (Rara) 

Hontza handia (Bubo bubo) Bakana (Rara) 

Arrano sugezalea (Circaetus gallicus) Bakana (Rara) 

Belatz handia (Falco peregrinus) Bakana (Rara) 

Arrano txikia (Hieraetus pennatus) Bakana (Rara) 

Zapelatz listorjalea (Pernis apivorus) Bakana (Rara) 

Gabiraia (Accipiter nisus) Interes berezikoa (Interes especial) 

Zata (Caprimulgus europaeus) Interes berezikoa (Interes especial) 

Mirotz zuria (Circus cyaneus) Interes berezikoa (Interes especial) 

Erroia (Corvus corax) Interes berezikoa (Interes especial) 

Sai arrea (Gyps fulvus) Interes berezikoa (Interes especial) 

Arkaitz zozo gorria (Monticola saxatilis) Interes berezikoa (Interes especial) 

Arkaitz zozo urdina (Monticola solitarius) Interes berezikoa (Interes especia) 
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Mendi tuntuna (Prunella colaris) Interes berezikoa (Interes especial) 

Belatxinga mokohoria (Pyrrhocorax graculus) Interes berezikoa (Interes especial) 

Belatxinga mokogorria (Pyrrhocorax pyrrhocorax) Interes berezikoa (Interes especial) 

 

 

 
Geologia: Aralarko mendilerroa mendi ertaineko eremu bat da, balio geologiko 

eta geomorfologiko nabarmenak dituena. Azalera murritza duen erliebe menderatzailea 

da, nagusiki karstikoa, non euri-urak sakoneran iragazten baitira lurpeko erreka eta 

iturburuak sorraraziz. Lurpeko sare hidrikoak ez du auto-arazketarako gaitasunik. Hori 

dela eta, Aralarreko eremua oso zaurgarritzat dago kalifikatuta lurpeko akuiferoak 

kutsatzeari dagokionez. 

 

Halaber, Euskal Herriko serie jurasiko osoena dago bertan, egitura tektoniko 

eredugarria, glaziar kuaternarioko aztarnekin eta balio pedagogiko oso handiaz. 

Gainera, Kantauri - Mediterraneo bereizten dituen banalerroko zatia da Aralar eta, 

horren ondorioz, natural aldetiko balio handiko ingurunea da, fauna eta florari 

dagokionez aberastasun handikoa, Europa mailan babestutako habitatak barne dituena. 

Orobat, mendi enblematikoa da, euskal irudikarian balio kultural izugarria duena.  

 

 

Arkeologia: IEE dokumentuan eta bereziki gaiari lotuta egin den dokumentuan 

Aralar interes arkeologiko handia duen esparrua da. GMFko kideoi batez ere orain arte 

aurkitu gabe egon daitezkeen lur azpiko aurkikuntzak sortzen digute. Jakina da badela 

eremu horretan lanean dabilen espeleologia elkarte bat (GMFko kidea dena) eta lanen 

jarraipen berezia egitearen beharra azpimarratzen digute. 

 

Paisaia: Gaur egun bidezidor bat edo lurrezko pista bat dagoen lekuan 

porlanezko pista batek Aralarreko larreetan izan dezakeen eragina nabarmena da. 

Milaka dira zonalde hau ikusten duten herritar edo mendizaleak. Gure ustez puntu hau 

ez da nahiko aztertu IEE dokumentuan. Gure proposamena ikus arro bakoitzetik 

proiektuak izan dezakeen inpaktu paisajistikoa aztertuko beharko litzatekeela da. 

 

4.- Bidezidor homologatuen gaineko eragina 

 

Pista berriak, ia bere osotasunean, PR-Gi 2010 ibilbide homologatuarekin bat 

egiten du. Azkenean pista berria gauzatzen bada ibilbide hau deshomologatu egingo 

litzateke edo trazatu berri bat (dagozkion seinalitikarekin: panelak, poste eta geziak, 

pintura…) gauzatu beharko litzateke Enirio eta Igaratza mendi bidez lotzeko. 

 

 

Sin: Lauri Urkiza 

Presidentea 

 

 

Donostian, 2017ko abuztuaren 28an 
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