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1.1 SARRERA 

Sarritan oker erabiltzen da “turismo-baliabide” terminoa, “turismo-zerbitzu”rekin nahasten baita; 

horregatik, bada, lehenik eta behin ahalik eta zehatzen definitu behar da zer den “turismo-baliabidea”. 

Egia da bi kontzeptu horien adierak bat datozela zenbaitetan; izan ere, turismo-baliabidea, era 

berean, turismo-zerbitzua ere izan daiteke; horixe gertatzen da, esaterako, “paradoreen” kasuan, 

turismo-zerbitzua eskaintzen baitute —hots, ostatua— baina aldi berean haien eraikinak (gazteluak, 

jauregiak…) turismo-baliabideak ere badira eta. Horregatik, bada, zaila izaten da halakoetan zehatz-

mehatz mugatzea noraino iristen den zerbitzua eta non hasten den baliabidea. 

1.2 TURISMO-BALIABIDEAK: DEFINIZIOA, SAILKAPENA ETA TIPOLOGIA    

Toki jakin batek jarduera turistikoa izan dezan, ezinbestekoa du jende-jarioa edukitzea, eta, horretarako, 

toki jakin horretara joateko motibazio argiren bat izan behar du jendeak, erosketa-prozesua osatuta gera 

dadin. Horregatik, bada, turismo-mugimendua sortzen, sustatzen edo eragiten duten elementuak jotzen 

dira baliabide edo erakargarri turistikotzat. 

Turismoaren Mundu Erakundeak (TME) bereizi egiten ditu turismo-ondarea eta turismo-baliabidea; 

hala, lurralde jakin bateko turismo-ondaretzat jotzen ditu gizakiak eskura dituen eta eraldaketa-prozesu 

baten bidez bere behar turistikoak asetzeko erabil ditzakeen ondasun materialak edota immaterialak. 

Turismo-baliabideak, berriz, gizakiaren jardunaren eta haren bitartekoen bidez turismo-jarduerari bide 

ematen eta turismo-eskaerari erantzuten dioten ondasun eta zerbitzu guztiak dira. Horrenbestez, 

ondarea turismoaren lehengaia da, eta giza jardunaren bidez bilakatzen da baliabide, ondarea 

turismoaren ikuspegitik erabilgarri bihurtu eta jendea ondare horretara erakarrita. 

Turismo-baliabidea, beraz, jendea leku jakin batera erakartzeko funtsezko osagaia da eta, 

horrenbestez, turismo-jarduera egituratzeko eta lurralde jakin bateko turismo-gaitasuna ebaluatzeko 

ardatz. Horrexegatik da ezinbestekoa erakargarri turistikoak identifikatzea eta ebaluatzea turismo-

planifikazioaren barruko diagnostikoaren fasean. 

Turismo-baliabideak identifikatzeko, normalean turistikoki ustiatzeko modukoak diren baliabideen 

eta lekuen zerrenda eratzen da, eta, horretarako, turismo-baliabideen inbentarioa edo katalogoa egiten 

da, alegia, lurralde-esparru jakin bateko turismo-baliabideen zerrenda osatzen da, baliabideok 

metodologia baten bidez zenbatuta, sailkatuta eta deskribatuta. 

Alabaina, ez dago inbentarioak eratzeko zabal onartutako oinarri metodologiko zehatzik; aitzitik, 

hamaika metodo daude turismo-baliabideen sailkapena eta inbentarioa egiteko, eta oparotasun horrek 

arazoak eragin ditzake. Ikus ditzagun metodo horietako zenbait: 
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A. Clawson-en eta Knestch-en metodoak. Hiru kategoriatan sailkatzen dituzte baliabideak, 

erabiltzaile motaren eta baliabideak dituen ezaugarri fisiko eta ekologikoen arteko harremana 

oinarritzat hartuta. 

■ Erabiltzaileari zuzendutako baliabideak. Gizakiak berak ohiko biziguneetatik gertuko 

aisialdirako lekutzat dituen horiek dira (herrietako parkeak, jolas-parkeak eta abar), alegia, 

zorrotz hartuta turismo-baliabidetzat ezin jo litezkeen baliabideak. 

■ Tarteko aisialdi-baliabideak. Aurrekoak baino zabalagoak dira, jendeak ohiko biziguneetatik 

atera behar izaten baitu horietara joateko. Gizakiak ez du horrenbesteko esku-hartzerik 

baliabide horiek sortzeko eta garatzeko prozesuetan (parke nazionalak, gune babestuak eta 

abar). 

■ Dena delako baliabidean oinarritutako aisialdia. Ekologiaren edo paisaiaren ikuspegitik oso 

balio berezia duten guneak dira, eta hiriguneetatik erabat bereiz egoten dira. Kontrolpean 

eta neurriz erabili behar dira. 

B. Defert-en metodologiak lau mota bereizten ditu turismo-baliabideen artean: 

■ Hidromoa. Urari lotutako elementuak barne hartzen ditu, elementu horiek egoera naturalean 

egon zein gizakiak moldatuak izan. Esate baterako: itsasoa, hondartza, kaiak, bainuetxeak, 

elurra… 

■ Phitomoa. Lurreko elementuak barne hartzen ditu, gizakiak aldatutakoak izan zein ez, eta 

betiere hidromoak kanpoan utzita. Atal horri dagozkio, bada, flora eta fauna, paisaia, 

elementu naturalak eta abar. 

■ Litomoa. Gizakiak eraikitako elementuak dira, betiere haien ezaugarriengatik edo 

erabilerarengatik interes berezia dutenak: hondar arkeologikoak, monumentu historikoak, 

monumentu multzo historikoak, antzinako eta gaur egungo arkitektura, museoak… 

■ Antropomoa. Gizakia da baliabide horien muina, zeinahi direla ere euskarri fisikoa (litomoa) 

edo testuingurua (hidromoa, phitomoa). Gizakien egitura sozio-ekonomikoaren, 

idiosinkrasiaren eta arraza-ezaugarrien nondik norako guztiak hartzen ditu aintzat: 

artisautza, folklorea, gastronomia, kultura-adierazpen eta -jarduerak… 

■ Defertek, gero, beste baliabide mota bat ere gehitu zuen, Mnémôme izenekoa —alegia, 

memoria, oroitzapena edo antzeko zer edo zer—, eta turismoa erakar dezaketen 

nolabaiteko gertaera ukiezinak jaso zituen hartan: literatura-pertsonaien oroigarriak (Mantxa 

eta Cervantes), gertaleku historikoak (Hiroshima eta bonba atomikoa) erlijio-erromesaldien 

guneak (Compostelako Donejakue, Lourdes, Meka) eta abar. 

C. Amerikako Estatuen Erakundeak (AEE) bost kategoriatan sailkatzen ditu turismo-baliabideak: 

■ Natura-guneak, hots, paisaia baliotzat duten leku guztiak, haien ekipamenduak eta 

instalazioak nolanahikoak direla ere. Fauna, flora, ehiza eta arrantza barne hartzen ditu. 

■ Museoak eta kultura-adierazpen historikoak, alegia, balio artistikoa, historikoa edo 

monumentala duten kultura-baliabide guztiak. 
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■ Folklorea, hots, herri jakin baten kultura-ondareari, ohiturei eta usadioei lotutako agerraldi 

guztiak. 

■ Lan tekniko, zientifiko eta artistiko garaikideak, alegia, bereizgarrien bat edo ohiz kanpoko 

ezaugarriren bat dutelako turismoaren interesa pizten duten baliabideak. 

■ Gertakari programatuak, alegia, turismoa erakartzeko ahalmena izan dezaketen agerraldi 

eta ekitaldi antolatu guztiak. 

Kategoria horietako bakoitza, aldi berean, azpikategoriatan sailka daiteke, ahalik eta sailkapen zabal 

eta xehatuena lortzeko. Ondoren, sailkapena zehaztutakoan, lehentasunak ezartzen dira, 0tik 3ra 

bitarteko taula hierarkiko baten barruan, erakargarri turistiko bakoitzak zer-nolako garrantzia duen 

kontuan hartuta. 

■ 3. hierarkia: nazioarteko turismo-merkaturako ezaugarri berezi eta esanguratsuak dituzten 

erakargarritasunak 

■ 2. hierarkia: herrialde barruko nahiz atzerriko bisitarien jarioa erakar dezaketen aparteko 

erakargarritasunak 

■ 1. hierarkia: ezaugarri deigarriren bat duten erakargarritasunak 

■ 0 hierarkia: nahikoa merezimendurik ez duten erakargarritasunak 

Nolanahi ere, praktikan, turismo-baliabide horiek egokiro garatzea da garrantzitsuena, eta, 

horretarako, herrian, eskualdean edo lurraldean turismoa bultzatu nahi izanez gero, lehenik, zer 

baliabide dituen identifikatu, eta baliabide horiek ezagutu eta ebaluatu behar dira. Hiru ekintza horiek 

egin ezean, ezinezkoa da jakitea zer balio edo ahalmen turistiko duen leku batek ezta balio hori nola 

gara edo kudea daitekeen ere. 

Turismoa erakartzeko ez da nahikoa baliabide turistikoak edukitzea eta baliabide horiek 

erakargarriak izatea; beharrezkoa da, orobat, baliabide horietara iristeko modua ezaguna eta erraza 

izatea; bestela, nekez aterako zaie etekinik, eta jite zehatz batzuetako turista gutxi batzuk baino ez 

dituzte erakarriko (ikusnahi handiko jendeak, abenturazaleak…) 

Laburbilduz, leku jakin bateko turismo-baliabideei etekina ateratzeko, baldintza zehatz batzuk bete 

behar dira: 

■ Baliabideak ezagutzea. Baliabideak zein diren, zenbat diren eta non dauden jakin behar da. 

■ Sarbideak aztertzea eta egokitzea. Ingurua zer egoeratan dagoen jakin behar da; dena delako 

baliabidera iristeko biderik baden, bide horiek egokiak diren edo, aitzitik, egokitzeko premian 

dauden… 

■ Balorazio kualitatibo bat egitea. Baliabide bakoitzaren egoera fisikoa balioetsi behar da, nolako 

berezitasuna eta erakargarritasuna duen kontuan hartuta. Era berean, gaur egun erabilerarik 

ba ote duen jakin behar da, eta, hala izanez gero, nola erabiltzen den eta haren jabea nor den. 

■ Guztizko balorazioa egitea. Aurreko hiru urratsak egindakoan, oniritzia eman behar zaio 

baliabideari, eta, horrekin batera, baliabidea erakargarri turistiko bilakatzeko zer egin erabaki 
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behar da, hots zer bide hartu behar den, baliabide horrek jendea erakartzeko ahalmena eduki 

dezan. 

Alabaina, baliabide turistikoei etekina ateratzeko, urrats edo baldintza horiek ez dira aski; baliabide 

ekonomikoak eta langile talde aproposa ere beharrezkoak dira guztiz: 

■ Lurralde askok dituzte baliabide turistikoak, eta jakin badakite turismoaren bidez beren 

ekonomia hobetzeko aukera izango luketela, alabaina, kanpoko laguntzarik gabe, ez dira 

turismo-jarduera garatzeko gai, ez baitute horretarako azpiegitura eta zerbitzu aproposik. 

■ Herriaren eskarmentu falta oztopo izaten da sektorea egokiro garatzeko; prestakuntza 

ezinbestekoa da, beraz. Izan ere, leku jakin batean turismoa garatzeko asmoak zapuztu 

ditzake ezjakintasunak. 

Zenbait erakundek eta administrazio publikok inbertsioak egiteko eta prestakuntza emateko 

laguntzak, bekak, diru-laguntzak eta halakoak ematen dituzte, turismo mota jakin batzuk sustatze eta 

garatze aldera. 

1.3. TURISMO-BALIABIDEAK ETA HAIEI BURUZKO LEGERIA    

Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE), Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, eskumen 

esklusiboa du turismoaren arloan, Espainiako Konstituzioaren lege-esparruaren barruan. 

Turismoaren arloan eskumen esklusiboa izateak ez du esan nahi, dena den, EAEk turismoari 

dagokion guztia erregulatzeko edo arautzeko erabateko ahalmena duenik. Aitzitik, zenbait kasutan, 

EAEk ez du erabakitzeko eskumenik, kasuak argiak ez direlako, erabaki-eskumen hori Espainiako 

estatuari dagokiolako edota kasu horiek turismoari zeharka eragiten diotelako. Horren adibide bat 

kostaldean eraikitzeko jarduera da, bai Espainiako Konstituzioak bai 1998ko Kosta Legeak Espainiako 

estatuari ematen baitiote horretarako eskumena. 

Turismoaren gaineko eskumen orokorraz gain, EAEko Autonomia Estatutuak eskumena ematen dio, 

orobat, EAEri, turismoari lotuta dauden eta EAEko turismo-baliabideei eragiten dieten beste gai 

batzuetan. Izan ere, Autonomia Estatutuak 10. artikuluan dionez: 

“Euskal Herriko Komunitate Autonomoak ondoko gaiei dagozkienean konpetentzia esklusiboa du 

(Espainiako Konstituzioaren 149. artikuluaren ataletan xedatutakoaren kaltetan izan gabe): 

… 

7.- Ondasun publikoak eta ondarezkoak, berauen titulartasuna Komunitate Autonomoari dagokionean. 

8.- Mendi-basoak, oihanen erabilera eta zerbitzuak, abelbideak eta bazka-larreak. 

10.- Barne-uretako arrantza, itsaski-bilketa eta arrain hazkuntza, ehiza eta ibai-aintziretako arrantza. 

11.- Ur erabilerak, kanal eta ureztaketak, urak osoki Euskadin kurri daitezenean, energi produkzioa, 

banaketa eta garraiatzeko instalakuntzak, garraioa euskal lurraldetik kanpora irteten ez denean eta 

beraien erabilera beste probintzia edo Komunitate Autonomoari kalterik egiten ez dionean: metal-urak, 

urberoak eta lurpekoak. 

17.- Kultura. 
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18.- Arte Ederrak irakasteko eta berauek bultzatzeko daudekeen Erakundeak. Eskulangintza. 

19.- Kultur, histori, arte, monumentu, arkeologi eta zientzi ondareak, esportazio eta espoliazioaren 

kontra, esandako ondare horien alde Estatuak ezarriko dituen arauak eta beharkiak Komunitate 

Autonomoak bere gain hartuko dituelarik. 

20.- Artxiboak, Bibliotekak eta Museoak, Estatuak berorien titulartasunik ez duenean. 

31.- Lurralde, kosta, hirigintza eta etxebizitzen antolaketa. 

32.- Trenbideak, lehor, itsaso, ibai eta kablezko garraioak, portuak, heliportuak, aireportuak eta Euskal 

Herriko Meteorologi Zerbitzua. 

…” 

 

Eskumen horiek guztiek turismoari estu lotuta daude, aipagai dituzten elementuek une jakin batean 

turismo-baliabide bilakatzeko moduko ezaugarriak baitituzte. Esate baterako: 

■ Urberoak: beharrezkoak dira bainuetxeetan. 

■ Museoak: jendea erakartzen dute beti. 

■ Eta abar 

Euskal Autonomia Erkidegoan turismoaren jarduera arautzen duen legea 1994ko martxoaren 16ko 

Turismoa Antolatzeko 6/1994 Legea da (ondoren, legea hori aldarazi egin zen 2008ko abenduaren 23ko 

Turismoa Antolatzeko Legea aldatzeko 16/2008 Legearen bitartez), eta lege horren 2.3 artikuluan 

adierazten denez: “Izaera edo inguruabarrak direla eta, turismoko joan-etorriak sortzeko gai diren gauza 

materiazko nahiz materiagabeak, berezkoak izan ala ez izan, turismo-ondasun edo -baliabidetzat 

hartzen dira. Horiek horrela, pertsonak tokiz aldatzea eta ohizko bizilekutik kanpo egotea joko da 

turismoko joan-etorritzat”. 

Lege horrek, orobat, titulu oso bat eskaintzen die turismo-baliabideei, eta, mintzagai hartzen ditu bai 

oinarrizko turismo-baliabideak bai haien antolamendua: 

IV. Idazpurua. - Turismo baliabideak 

  I. Atalburua.- Turismoko Oinarrizko Baliabideak 

  46. atala. Zer diren 

  Lege honen 2.3 atalean izaera orokorrez zehazturikoak dira turismo-baliabide, -ondasun edo -

erakargarriak. Jende-oldeen turismoko joan-etorriak sortzeko arrazoi nagusia diren edo izan 

daitezkeenak dira, bakarka nahiz beste batzuekin batera hartuta, turismoko oinarrizko baliabideak. 

  47. Atala - Aldarrikapena eta inbentarioa 

  Turismoko oinarrizko baliabideak aitortu eta zerrendatu egin beharko dira, kasu bakoitzean horien 

sustapen eta babeserako ezarri beharreko araudiaren arabera. 

  II. Atalburua - Turismo baliabideen antolaketa 

  48. atala. Lurraldeko Arlo Plana 

1. Euskadiko turismo-baliabideen antolaketa Lurraldeko Arlo Planaren bidez egingo da. Plan 

horrek Euskal Autonomi Elkarteko turismoaren garapen-eredua zehazteaz batera, 

turismoko edo oporretako bigarren egoitzaren ingurumaria antolatuko du. Zehazpide hori 
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gauzatu, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko maiatzaren 31ko 4/1990 Legeak 

ezarritako lurralde-antolaketako tresnen araberako ereduari jarraiki gauzatuko du. 

2. Euskadiko Turismo Baliabideak Antolatzeko Lurraldeko Arlo Planaren lur-eremua Euskal 

Autonomi Elkartea da. 

  49. Atala. Turismo-eskualdea 

1. Turismo Baliabideak Antolatzeko Lurraldeko Arlo Planak herri-jarduketa eta -

finantzaketaren ikuspuntutik lehentasuna duten lur-eremu edo turismo-eskualdeak ezarriko 

ditu. 

2. Lur-eremu edo eskualde bat turismorako ona dela eta halakotzat aldarrikatzen denean, 

bertan dauden turismo-baliabideen aprobetxamendu egokiaren plangintza zehatza egin 

beharko da.  Eskualde bat turismorako ona dela esateko, bertan honako baldintza hauek 

bildu beharko dute: 

a) Turismoko oinarrizko nahikoa baliabide izatea. 

b) Nahikoa ostatu izatea edo horiek eraikitzeko gai den nahikoa lurzoru izatea. 

c) Herri-onura aldetik lehentasuna duen beste erabilerarik ez izatea, turismoarekin elkartu 

ezinezkorik. 

  50. Atala - Aldarrikapena 

1. Eskualde bat turismorako ona delako aldarrikapena ondoko hauetan egin ahal izango da: 

a) Turismo Baliabideak Antolatzeko Lurraldeko Arlo Planean. 

b) Turismoko aginpidea duen sailak proposatu eta Jaurlaritza Kontseiluak onarturiko 

aldarrikapen berezian.  Udalek Jaurlaritzari, gaitasunaren jabe den sailaren bitartez, 

aldarrikapen hori egiteko eskea egin ahal izango diote. 

2. Aldarrikapena udalerri batez edo haren zati batez, edo udalerri batzuez, edo udalerri 

batzuena den lur-eremuaz egin daiteke.  Halaber, lurralde historiko bat edo gehiago hartu 

ahal izango du. 

  51. Atala - Eskualdeko Estrategiazko Planak 

1. Eskualde bat turismorako ona dela aldarrikatutakoan, bertako Turismo Baliabideak 

Antolatzeko Estrategiazko Plana prestatzeari ekingo zaio. 

  Estrategiazko plan hauek ez dute lurzoruaren jaurbideari eta hiri-antolaketari buruzko 

legeriaren arabera sortutako plan berezien izaerarik hartuko. 

2. Turismorako ona delako aldarrikapena duen eskualde bateko Turismo Baliabideak 

Antolatzeko Eskualdeko Estrategiazko Planek, gutxienez, honako zehaztapen hauek izan 

beharko dituzte: 

a) Turismo-baliabideen inbentarioa eta balioespena eta baliabideak aprobetxatu eta 

babesteko hartu beharreko neurri eta modu onenen finkapena. 

b) Turismo-baliabideen kokapena, izaera, balioa eta gaitasuna, lurzoruaren egoera eta 

ingurugiroaren zaintza aintzat harturik, turismo-tokietarako eremu egokiak. 

c) Turismoarekin ezin elkartuzkoak diren erabilera, lan eta jardunetatik babesteko aldeak 

eta bestelako berme-neurriak. 

d) Turismoko eskaintza oinarrizkoaren eta osagarriaren tipologia eta lurraldeko eskaera 

eta gaitasunari begira eskaintza hori kalitatez eta kopuruz nolakoa den haztatuko duen 

azterketa. 

e) Oinarrizko azpiegitura-lan beharrezkoak. 

f) Planaren exekuzioa unean uneko eskaerako benetako eskakizunetara moldatzeko 

aurreikuspenak. 
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g) Udaletako hiri-plangintzak estrategiazko planen zehaztapenetara egokitzea eta behar 

diren hirigintza-plan bereziak idaztea. 

h) 52. atalean aipatzen den derrigorrezko irizpenaren oniritzipeko jarduketa eta 

egitasmoen zerrenda. 

 i) Plana berrikusteko nahikoa arrazoi. 

3. Turismoko aginpidea duen sailak bultzatuko ditu edo doakien udalerriek eskatuta 

bultzatuko dira Turismo Baliabideak Antolatzeko Eskualdeko Estrategiazko Planak. Hartaz 

gainera kasuan kasuko foru-aldundia, mankomunitatea, hala badagokio, eta eskualde 

barruko udalak kide dituen idazketa-batzordeak prestatuko ditu planok. 

  52. Atala - Irizpen-ahalmenak 

1. Turismo Baliabideak Antolatzeko Eskualdeko Estrategiazko Planak zehaztuko dituen 

jarduketa eta egitasmoak exekutatu aurretik derrigorrezko irizpena emango du turismoko 

aginpidea duen sailak. 

2. Planik ez badago, exekutatzekoak diren lekuan turismo-eskaintzari kalte egin diezaioketen 

jarduketak eta egitasmoak aurreikusten badira, irizpena derrigorrezkoa izango da. 

1.4. TURISMO-BALIABIDEEN INBENTARIOA    

Turismoa Antolatzeko 6/1994 Legeak, 1994ko martxoaren 16koak, argi adierazten du 47. artikuluan 

turismo-baliabideak inbentariatu egin behar direla. 

Turismo-baliabideen inbentarioan turistak erakartzen dituzten edo erakartzeko gaitasuna duten 

baliabide natural, kultural edo bestelakoak jaso behar dira ondo zehaztutako eta sailkatutako zerrendan. 

Gainera, baliabide horiek erabilgarriak izango diren jakiteko, horietako bakoitzaren erakarmen-gaitasuna 

balioetsi behar da. 

Turismo-baliabide bakoitza haren benetako izenarekin edo ohituraz izan duen izendapenarekin 

identifikatu behar da, eta haren ezaugarri nagusiak deskribatu. Baliabideak leku jakin batean daudenez, 

ahal den guztietan, albait zehatzen azaldu behar da kokaleku hori, alegia, zer herri, kale eta zenbakitan 

dauden, hara iristeko zer bide dauden (errepideak, bideak, garraiobideak…) eta abar. Bisita-ordutegiak 

ere adierazi behar dira. 

Zenbait baliabide data edo urte-sasoi jakin batzuetan ospatzen edo gertatzen dira (esaterako: 

Zubieta eta Iturengo inauteria, Jerteko gereziondoen loraldia…); halakoetan, bada, gertakizun horiek 

zehazki noiz diren azaldu behar da. 

Baliabideak, gainera, kokapen finkorik ez badu edo leku batean baino gehiagotan gertatzen bada, 

dagozkion zehaztapen guztiak jaso behar dira: gertaera zer lekutan izango den, zer ibilbide egingo duen 

eta abar. Esate baterako, Donostiako Jazzaldian kontzertuak leku batean baino gehiagotan egiten dira 

(Trinitate plazan, Zurriolako hondartzan…); San Sebastian eguneko Donostiako danborradak, berriz, 

ibilbide luzea egiten du Donostiako kaleetatik, eta abar. 

Datu horiek guztiak ahalik eta modu homogeneoenean eta egokiro ordenatuta eman behar dira, 

ondo uler daitezen; inbentarioak, gainera, ezinbestekoa du aurkibidea, informazio hori aise ulertzeko eta 

datuak arin atzemateko. 
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 Turismo-baliabideak identifikatzeko eta ebaluatzeko urratsak    

Arestian aipatu denez, turismo-baliabideen inbentarioak bi aldi ditu: batetik, baliabidea identifikatu behar 

da, eta, bestetik, haren ebaluazioa edo balorazioa egin. Aurreko 1.2. atalean, jada, adierazi dira 

baliabideari etekina atera ahal izateko —hots, turistak erakartzeko— zenbait urrats. Oraingoan, bada, 

moldaketa txiki batzuk egingo dira urrats horietan, ebaluazio-prozesua puntuz puntu gauzatzeko. 

− Identifikazio-fasea:  baliabidea geografikoki kokatzen da fase horretan. 

− Balorazio kuantitatiboaren fasea: zenbat baliabide dauden zehazten da fase horretan. 

− Balorazio kualitatiboaren fasea: baliabidea zer egoeratan dagoen eta jendea erakartzeko 

zenbaterainoko gaitasuna duen balioesten da. 

− Baliabidera iristeko bideak aztertzeko eta egokitzeko fasea: baliabideetara iristeko zer bide 

dauden eta haren ingurunea zer egoeratan dagoena balioesten da, ingurunea eta bideak 

egokitu behar ote diren jakiteko. 

− Iradokizunen fasea: aurreko faseetan aintzat hartu ez diren ideiak proposatzeko aldia da. 

Bost urrats horien bidez, leku jakin batek dituen turismo-baliabideen balorazio orokorra egin daiteke. 

Ondoren, baliabide bakoitza puntuatu egin behar da, turismoaren merkatuak aldian-aldian zer eskatzen 

duen kontuan hartuz. Amerikako Estatuen Erakundeak darabilen eredua oinarritzat hartuta, honelako 

sailkapena egin daiteke: 

− 4 puntu: Oso balorazio ona. Estatuko zein atzerriko turistak erakartzeko gai da baliabidea. 

− 3 puntu: Balorazio ona. Baliabideak estatu barruko turismoa erakartzen du. 

− 2 puntu: Erdipurdiko balorazioa. Autonomia-erkidego barruko turistak soilik erakartzeko 

gaitasuna du baliabideak. 

− 1 puntu: Balorazio txarra. Baliabideak ez du turistarik erakartzen, oso narriatuta dagoelako, 

ezezaguna delako eta abar. 

 Turismo-baliabideen inbentarioa eta ebaluazioa egiteko fitxak    

Turismo-baliabidearen inbentarioa egiteko, fitxak erabiltzen dira. Hona hemen eredu batzuk: 

a) Inbentario orokorra egiteko fitxen eredua 

Baliabideen eta jardueren inbentario orokorra 

Baliabideak Balorazioa Jarduerak Oharrak 

Baliabidearen 
izena 

1 2 3 4 Zer egiten da 
une honetan 

Zer egin 
daiteke 

etorkizunean 

Etorkizunari 
begira zer 

ekintza dira 
beharrezkoak 
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Adibidea: 

Baliabideen eta jardueren inbentario orokorra 

Baliabideak Balorazioa Jarduerak Oharrak 

Baliabidearen 
izena 

1 2 3 4 Zer egiten da 
une honetan 

Zer egin 
daiteke 

etorkizunean 

Etorkizunari 
begira zer 

ekintza dira 
beharrezkoak 

 

Cabanesko 

errota 

1 2 3 4 Cabanesko 

arku erroma-
tarraren 

ondo-ondoan 

dago, baina 
gaur egun 
jardunik ez 

du, eta ez da 
ezaguna 

Arkutik 

berrogeita 
hamar metrora 

dago, eta 

baliabide 
osagarri 

modura ikusgai 

jartzeko aukera 
legoke 

Nahikoa 

litzateke 
kartela 
ipintzea 

Lur azpitik ura 

ateratzen 
duen errota 

da 

 1 2 3 4     

 1 2 3 4     

 

b) Turismo-baliabideak ebaluatzeko fitxa 

Baliabide zehatzak ebaluatzeko fitxa 

Izena:  

Baliabide mota Balorazioa Deskribapena  

Erakargarri naturala 1 2 3 4 

 
Ondare historikoa / Museoak 1 2 3 4 

Folklorea / Tradizioak 1 2 3 4 

Gertakizun programatuak 1 2 3 4 

Ebaluazio-elementuak (1) Balorazioa Baliabideari lotutako jarduerak  

Bereizitasuna 1 2 3 4 
Gaur egun egiten diren jarduerak: 

Erakarmen orokorra 1 2 3 4 

Kontserbazio-egoera 1 2 3 4 
Baliabideari lotuta egin litezkeen jarduerak: 

Ateratzen zaion etekina 1 2 3 4 

Baliabidera iristeko moduak eta seinaleak 

Iristeko moduak (2) Balorazioa Gomendatutako ekintzak 

Oinez 1 2 

 Errepidez 1 2 

Beste batzuk 1 2 

Seinaleak (2) Balorazioa Gomendatutako ekintzak 

Parkinga 1 2 

 Inguruaren kalitatea 
edertasun/garbitasuna 

1 2 
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Adibidea: 

Baliabide zehatzak ebaluatzeko fitxa 

Izena:  

Baliabide mota Balorazioa Deskribapena  

Erakargarri naturala 1 2 3 4 Iraileko 2. hamabostaldian egiten da 

Lau atal ditu 

  ............. 

Ondare historikoa / Museoak 1 2 3 4 

Folklorea / Tradizioak 1 2 3 4 

Gertakizun programatuak 1 2 3 4 

Ebaluazio-elementuak (1) Balorazioa Baliabideari lotutako jarduerak  

Bereizitasuna 1 2 3 4 
Gaur egun egiten diren jarduerak: 

Erakarmen orokorra 1 2 3 4 

Kontserbazio-egoera 1 2 3 4 
Baliabideari lotuta egin litezkeen jarduerak: 

Ateratzen zaion etekina 1 2 3 4 

Baliabidera iristeko moduak eta seinaleak 

Iristeko moduak (2) Balorazioa Gomendatutako ekintzak 

Oinez 1 2 

 Errepidez 1 2 

Beste batzuk 1 2 

Seinaleak (2) Balorazioa Gomendatutako ekintzak 

Parkinga 1 2 

Lurrazpiko parkinga Inguruaren kalitatea 
edertasun/garbitasuna 

1 2 

 

Hona hemen (1) ikurrarekin markatutako ezaugarriei dagokien puntuazioaren azalpena: 

4 puntu = Oso balorazio positiboa  

3 puntu = Balorazio positiboa 

2 puntu = Balorazio ez positiboa ez negatiboa  

1 puntu = Balorazio negatiboa 

Hona hemen (2) ikurrarekin markatutako ezaugarriei dagokien puntuazioaren azalpena: 

2 puntu = Egokia 

1 puntu = Ez egokia 

1.5. ONDAREA TURISMO-BALIABIDETZAT JOTZEA    

EAEn Turismoa Antolatzeko 6/1994 Legeak ez du ezer adierazten baliabideak turismo-baliabidetzat 

aintzatesteari buruz. Alabaina, beste arau batzuetara jo daiteke aukera horren gainean zer esaten duten 

ikusteko. Kataluniako turismoari buruzko 2002ko ekainaren 21eko 13/2002 Legeak, adibidez, zera dio: 

− Udalerri turistikoek baliabide bat funtsezko baliabide turistikotzat aintzatestea eska dezakete. 

Era berean, tokian tokiko interes turistikoa duten baliabideak izenda ditzakete; haiei buruzko 

inbentarioa egin, eta baliabide horiek sustatzeko eta babesteko zehazten diren onurak jaso. 
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− Udalerri turistikoaren aintzatespena jaso nahi duten udalerriek turismoaren arloan eskumena 

duen sailari egin behar diote eskaera; sail horrek, berriz, egoki irizten dituen txostenak aurkez 

ditzaten eskatuko die —horien artean, ezinbestekoa izango da toki-administrazioaren arloan 

eskumena duen sailaren txostena—, eta, ondoren, Gobernuari igorriko dio espedientea, hark 

aztergai hartu eta aintzatespena eman ala ez erabaki dezan. 

− Erregelamendu bidez zehaztuko dira udalerri turistikoaren aintzatespena jasotzeko zer 

prozedura bete behar den eta zer txosten aurkeztu behar diren. 

1.6. TURISMO-BALIABIDEAK BABESTEKO ORGANISMOAK ETA ERAKUNDEAK    

Aurretiaz aipatu denez, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokio bere lurraldean turismoa arautzea; 

alegia, Eusko Jaurlaritzak du Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-baliabideak antolatzeko eta 

zaintzeko ardura; nolanahi ere, beste erakunde batzuek ere, hala nola udalek eta foru-aldundiek, badute 

arlo horretan erantzukizunik, dena delako baliabidearen jabeak diren neurrian edota baliabidea haien 

eremuan dagoen heinean. 

Zenbait kasutan, turismo-baliabidea autonomia-erkidegoaren gobernuaren eskumenekoa ez denean 

—kostaldeen kasuan, esaterako— Espainiako Gobernuari dagokio turismo-baliabide hori zaintzea. 

Nazioz gaindiko zenbait erakundek ere babesa eman eta arauak ezartzen dituzte turismoaren 

arloan, eta Espainia erakunde horien partaide izanez gero, bai Espainiako Gobernuak bai autonomia-

erkidegoetakoek arau horiek bete beharra izan dezakete, nazioarteko hitzarmenen nondik norakoen 

arabera. Hona hemen nazioarteko erakunde garrantzitsuenak: 

− Europako Kontseilua. Kultura, Ondare eta Natura Sailaren bidez, arauak ematen ditu, turismo-

baliabideak babesteko, horien erabilera arautzeko eta abar. 

  (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/About/mission_fr.asp) 

− UNESCO. Baliabide zehatz batzuk babestu, eta baliabide horiek zaintzeko laguntza 

ekonomikoa ematen du. Gizadiaren Ondare edo Munduko Ondare izendatzen ditu ondasunak; 

orobat, ondasun immaterialak ere babesten ditu —hala nola gutxiengoen hizkuntzak, kultura-

adierazpenak eta abar— Munduko Kultura Ondare nahiz Gizadiaren Ahozko Ondare edo 

Ondare Ukiezin izendatuta. 

  (http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34323&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) 

 



 

 

 

 



 

 
LANBIDE EKIMENA 23 

AARRTTEEAARREENN  OOIINNAARRRRIIZZKKOO  

KKOONNTTZZEEPPTTUUAAKK  22  
 

2.1. OINARRIZKO ALDERDIAK 

Artearen nozioak eztabaida sutsuak eragiten jarraitzen du, hamaika interpretazio izan baititzake, unean 

uneko kultura, garaia, mugimendua edo gizartea nolakoak diren; izan ere, nork bere erara ulertzen du 

artea. “Arte” hitzak adiera zabala du: arretaz eta arduraz egindako edozein giza jarduera izan daiteke 

artea, baita jarduera bat ongi egiteko prozedura edo arau multzoa ere; hala, “sukaldaritzaren artea” 

esaten da, “medikuntzaren artea”, “borroka-arteak”, “arraste-artea” arrantzan eta abar. Ildo horretatik, 

gaitasun, abilezia, dohain eta eskarmentuaren sinonimoa da artea. Alabaina, artea, gehien bat, 

gizakiaren jarduera sortzailetzat jotzen da, eta objektu paregabeak (arte-obrak) eratzen dira haren bidez, 

edertasuna sortzea helburu nagusitzat harturik. Testuinguru horretan, bada, antzinatik “arte eder” esan 

izan zaion kontzeptu horren adiera orokorra litzateke artea —gaur egun, gutxi erabiltzen da “arte 

ederren” terminoa, eta arlo akademiko eta administratiboetara mugatzen da maizenik—. Bestalde, “arte” 

terminoa erabiltzeari utzi zaio jarduera jakin batzuk adierazteko, eta “teknika” edo “lanbide” terminoak 

erabiltzen dira egun haren ordez. 

 Definizioa 

Harluxet hiztegi entziklopedikoaren arabera “Materia, irudia edo soinua erabiliz, gizakiak material edo 

immateriala dena espresatu edo imitatzen duen ekintza edo ahalmena; herri edo garai jakin bateko 

artelanen multzoa” da artea.  

Artea, oro har, gizakiak edertasuna edo komunikazioa helburutzat harturik egindako edozein 

jarduera edo produktu da, eta haren bidez ideiak, emozioak edo, oro har, munduaren ikuskera jakin bat 

ematen da aditzera, baliabide materialak, hizkuntza, soinua edo horien nahasteak lehengaitzat erabilita. 

Kulturaren osagaietako bat da artea; hala, artearen sorkuntzan islatzen dira substratu ekonomiko zein 

sozialak eta ideien zein balioen transmisioa, espazioan eta denboran barrena giza kulturari atxikita. 

Homo sapiens sortuaz batera, eginkizun errituala, magikoa edota erlijiosoa hartu zuen arteak; gizakiak 

eboluzionatu heinean, baina, funtzio hori aldatu egin zen, eta zentzu estetikoa hasi zen garatzen; orobat, 

haren eginkizuna ere beste eremu batzuk besarkatzen hasi zen, hala nola gizartea, pedagogia, 

salerosketa edo, besterik gabe, apaindura. 

 Arte-diziplinak 

Artearen kontzeptua, bada, aldatu egin da denboran barrena, eta gauza bera gertatu zaie hura osatzen 

duten diziplinei ere. Tradizioz, “arte ederren” barruan diziplina hauek barne hartu dira: 

− Arkitektura. Harluxet hiztegi entziklopedikoaren arabera, “eraikuntzak egiteko arte eta teknika” 

da. Definizio horren osagarri esan liteke eraikuntza horiek funtzio jakin bat betetzen dutela 

(eraikina erabilera zehatz baterako eraikitzen dira) eta plazer estetikoa eragiten dutela. 
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− Eskultura. Buztinetan, zuretan eta abarretan mukulu-irudiak modelatzeko, lantzeko edo 

zizelkatzeko artea da. 

− Pintura. Pintatzeko artea da; hots, gainazal batean lerro eta kolore egokien bidez irudi bat 

marrazteko edo irudikatzeko artea. Artearen ikuspegitik, gainazal batean —eskuarki pigmentu 

diluituen bidez— era askotako motiboak irudikatzeko artetzat jo daiteke pintura. Motibo horiek 

errealitatean oinarritutakoak zein oinarritu gabeak izan daitezke; areago, ezagutzeko moduko 

eszenak ere irudika ditzakete logikaz kanpoko ikusbideak baliatuta. 

− Musika. Giza ahotsaren eta musika-tresnen soinuak nahastuz edo bateratuz gozamena 

eragiteko eta sentimenak —poza zein tristura— azalerarazteko artea da. 

− Poesia. Hitzaren bidez —neurtitzez zein hitz lauz— edertasuna eta sentimendu estetikoa 

adierazteko artea da. Diziplina horren barruan sartzen da literatura oro har. 

Gerora, beste diziplina batzuk ere gehitu dira, hala nola dantza eta antzerkia, zinema, argazkigintza 

eta komikigintza. Zenbait autore, gainera, zerrenda hori zabaldu beharko litzatekeelakoan daude, 

telebista, moda, publizitatea eta bideo-jokoak berak ere barne hartzeko. 

 Artearen lengoaia 

Segidan, artearen lengoaiari dagozkion zenbait kontzeptu definituko dira. 

Lengoaia arkitektonikoa 

Arkitekturaren kontzeptua aldatu egin da historian barrean; nolanahi ere, barne-espazioak sortzea du 

ardatza; horixe du ezaugarririk adierazgarriena. 

Formazko elementu hauek osatzen dute arkitekturaren lengoaia: 

● Eraikina egituratzen duen oinplanoaren araberakoa da eraikina lurrean ezartzeko modua. Hiru 

motatakoa izan daiteke:  

– Luzetarakoa. Ardatz baten inguruan egituratzen da oinplanoa, eta bitarikoa izan daiteke, 

basilika-oinplanoa edo gurutze latindarrekoa.  

 

 

 

 Basilika-oinplanoa Gurutze latindarreko oinplanoa 
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– Zentralizatua. Erdigune baten inguruan egituratzen da, eta forma bat baino gehiago har 

dezake: zirkulu forma, poligono forma zein gurutze grekoaren forma.  

 

 

 

 

  Zirkulua Poligonoa  Gurutze grekoa 

 

– Eliptikoa edo obala (bi puntutan oinarritutako luzetarako garapena). Arte barrokoan erabili 

zen batik bat. 

● Euskarriak. Arkitektura, funtsean, hormak ditu oinarri, baina hormek irekiguneak behar dituzte, 

eta irekigune horiek modu batean baino gehiagotan egituratu daitezke.  

– Zutabeak edo pilareak. Arkitektura-ordena klasikoen arabera, zutabe mota hauek daude: 

dorikoak, jonikoak eta korintiarrak (eta maila apalago batean toskanarrak eta konposatuak). 

Zutabeak karga-habeari eusteko dira beharrezkoak. 

– Atari portikodunak edo arkitrabatuak. 

● Arkuak. Hona hemen garrantzitsuenak: erdi-puntukoak, ferra-arkuak, ojiba-arkuak eta arku 

beheratuak (eta horien azpimodalitateak). 

    

 Erdi-puntuko arkua Erdi-puntuko arku beheratua Ojiba-arkua Ferra-arkua 

 

● Estalki-sistemak:  

– Laua 

– Bi isurikoa 

– Gangak. Kanoi-gangak eta ojiba-ganbak. 

         
 kanoi-ganga ojiba-ganga 
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– Kupulak. Espazio karratua zirkular bilakatzen dute. Bilakaera hori lortzeko, petxinak 

erabiltzen dira, osagai eraldagarri modura. 

                  

Pinturaren lengoaia 

Bi dimentsioko arte-obra eratzeko gainazal lauan kolorea aplikatzean datza pintura. Pinturaren 

adierazmena alderdi ugariren mende dago teknikari zein osaerari dagokionez, eta alderdi horiek zenbait 

mailatan sailka daitezke, aztertu ahal izateko: 

1. Materiala. Pintura zer materialez osatuta dagoen eta zer teknika erabili diren aztertzen du. Pinturak 

euskarri laua izaten du, eta artistak teknika jakin bat aplikatzen du euskarri horretan. Material mota 

bakoitzak tratamendu jakin bat eskatzen du, eta zer teknika hautatzen den, horren araberakoa izango 

da, neurri handi batean, azken emaitza. Hona hemen erabiltzen diren teknika nagusiak: 

− Fresko-pintura. Hormen estalduraren gainean pintatzen da, estaldura oraindik fresko dagoela. 

Karez eta hondarrez eginda egoten da estaldura. Pintura, berriz, urarekin eta karearekin 

nahasten da, eta zuzenean aplikatzen zaio hormari. Hala, lehortzen denean, hormarekin guztiz 

bat eginda geratzen da, eta ederki aurre egiten die kanpoko agenteen erasoei. 

− Akuarela. Urarekin nahasitako pigmentua (osagai koloragarria) da. Ziztuan lehortzen da. 

Kolore guztiak gardendu egiten dira, eta argitasun bizia lortzen da hartara (pigmentuen artean 

ez dago kolore zuririk). 

− Tenpera-pintura. Arrautzarekin nahasten da pigmentua, distiratsuago gera dadin; ondorioz, 

denbora gehiago behar du lehortzeko, baina sendotasuna ere ematen dio. Erdi Aroan jori-jori 

erabili zen.  

− Olio-pintura. Dentsitate handia ematen dio pintura-gaiari. Gehien erabiltzen den materietako 

bat da, denbora luzea behar baitu lehortzeko, eta, beraz, luzaroago egin baitaiteke obrarekin 

lan. 

− Enkaustozko pintura. Antzinatean erabiltzen zen; argizaria zeraman pigmentu-aglutinagarritzat. 

Dena den, arte garaikideak nahaspilatu egin ditu sailkapen horiek, gaur egun nahasteak (collageak) 

egiten baitira usu. 

2. Lerroa eta kolorea. Objektua zehaztu eta mugatu egiten du lerroak. Formak identifikatzeko eta 

ezagutzeko erabiltzen da; kolorea, aldiz, sentsorialagoa da. 

Luze eta zabal teorizatu da koloreen ahalmen emozionalari eta haien sinbolismoari buruz. Gorria 

bizitzaren sinboloa da, odolarena; urdina zerua eta ura dira; horia sua eta argia. Naturarekiko 

asoziazioak dira, funtsean, baina paralelismoak dituzte, halaber, kontzientziatik haragoko beste 

asoziazio batzuekin.  
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3. Osaera. Pintura-obra osatzen duten bitarteko plastiko, material eta formal guztien antolaera da. 

Irudiek eszenan duten antolamendua baino gehiago da osaera; koadroaren bilbe guztiaren 

antolamendua barne hartzen du; alegia, zer erritmo ezarri den eta atalak elkarrekin zein 

osotasunarekin zer irizpideren arabera antolatu diren harmoniari eta proportzioei dagokienez. 

4. Perspektiba. Espazioa irudikatzeko modua da. Pintura bi dimentsiokoa da, eta, hain zuzen ere, 

perspektibaren bidez lortzen da hirugarren dimentsioaren efektua (sakonera). Adierazpide horri 

esker, planoa itxi eta koadroaren sakoneran barneratu daiteke, eta, hala, berez eskulturari dagozkion 

bolumen-balioak irudikatu. 

5. Argia. Kolorea bizitzen edo apaltzen duen agentea da, eta objektuen garrantziaren arabera haien 

gorpuztasuna nabarmentzeko edo leuntzeko aukera ematen du. Kontuan hartu behar da, dena den, 

pintoreak sortutako eta irudikatutako argia dela betiere. Mota bat baino gehiago dago:  

− Argi naturala, kanpoko giroko argia atzematen duena. 

− Argi artifiziala. 

− Argi asmatua. Ez du iturri ezagunik, eta osagai modura erabiltzen da, beraz. 

Eskulturaren lengoaia 

Hiru dimentsioko artea da; horixe du ezaugarri nagusia. Eskulturaren estetikari ukimen-sentsazioak 

dagozkio beren-beregi —pintura, berriz, ikusmenaren eta adimenaren arloetara bideratzen da—. 

Eskulturaz guztiz jabetzeko, ukitu egin behar da (nahiz eta ukitzea debekatuta egoten den maiz, 

ondasuna babeste aldera). Hona hemen eskultura-obra bat aztertzeko aztergai nagusiak: 

1. Modelatzea edo tailatzea. 

− Material gogorretan —hala nola harri, marmol edo zuretan— mailuz eta zizelez materia 

kentzean datza tailatzea; materia-bloke uniforme bat hartzen da oinarritzat, eta hartatik 

“erauzten” da barruan duen arte-obra. 

− Modelatze-teknika, berriz, erraz moldatzen diren material bigunekin erabiltzen da —batik bat 

buztin eta argizariarekin—, eta “teknika gehigarria” ere esaten zaio.  

2. Atsedena edo mugimendua. 

Eskulturak, historian barrena, mugimendua irudikatzeko joera izan du nagusiki, nahiz eta hori 

nolabaiteko kontraesana ere baden, eskultura, izatez, estatikoa baita. 

Erroma klasikoko eskulturara iritsi arte, eskultura estatikoa zen ia guztiz; alabaina, garai hartan, 

gainditu egin zen muga hori, irudia urrats bat aurrera egiteko jarreran irudikatuz eta hankako 

muskuluen tentsioa nabarmenduz.  

3. Eskulturaren sakonera. 

Sakonera lantzeko oinarrizko bi modu daude: erliebea eta mukulu biribila.  

− Erliebea euskarri horizontaletik kanporantz ateratzen bada ere, ez da dagokion esparru 

arkitektonikotik fisikoki erabat askatzen. Goi-erliebea, erliebe ertaina edo behe-erliebea izan 

daiteke. Goi-erliebea da, baldin eta eskultura erdia baino gehiago ateratzen bada hondotik; 



Bidai agentziak eta ekitaldien kudeaketa 
 

 
LANBIDE EKIMENA 

28 

ertaina da, eskultura erdia ateratzen bada hondotik, eta behe-erliebea da, baldin eta eskultura 

erdia baino gutxiago atertzen bada hondotik. 

− Mukulu biribileko eskulturak esan nahi du eskultura fisikoki ingura dezakegula.  

2.2. HISTORIAURREKO ARTEA 

Tradizioz historiaurrea bi alditan banatu da: batetik, Paleolitikoa dago, hots, gizakia ehizatik bizi zen 

garaia, eta, bestetik, Neolitikoa, nekazaritza garatu eta lehen kokaleku egonkorrak sortu zireneko garaia. 

Arte paleolitikoa, mendebaldeko kulturan, duela 35.000 urte hasi zen gutxi gorabehera, eta 

Madeleine aldian izan zuen garairik adierazgarriena, duela 15.000 bat urte. Arte figuratiboak izan ziren 

nagusi. Bi eremu dira nabarmengarri: 

− Frantzia eta Kantauriko eremua. Xede magiko-erlijiosoa zuten irudiek, eta gizakien bizileku 

ziren kobazuloetan egiten zituzten: bisonteak, oreinak, basurdeak, zaldiak… Zentzu naturalista 

sakonez zeuden landuta, eta elkarren ondoan marrazten zituzten, eszenarik osatzen ez zuten 

arren. Pintura polikromatuak izaten dira. Altamiran, Ekainen eta Santimamiñen dago arte 

paleolitikoa ikusgai. 

− Levanteko eremua. Irudietan gizakia ageri da ia sistematikoki, izaera narratiboko eszena 

adierazkor eta eskematizatuak osatuta. Eszena horietan ehiza, gerlarien borrokak eta antzeko 

ekintzak irudikatzen dira. Pintura monokromatikoak dira. Pintura mota hori dago ikusgai, 

besteak beste El Cogul-eko kobazuloan eta Valtortako zaldien kobazuloan. 

Eskulturan oso bereizgarriak dira emakumeen irudiak, emankortasunaren idoloak. Nabarmenak dira, 

orobat, marfiletan, hezurretan eta adarretan egindako grabatuak. Gehien-gehienetan animaliak edo 

animalia atalak irudikatzen zituzten. 

Neolitikoa, gutxi gorabehera, K.a. 8000. urtean abiatu zen. Aldi horretan, eskematizatu egin ziren 

irudiak; gaiei dagokienez, berriz, gai sinbolikoak ziren nagusi. Hala, emakumearen irudia, esate 

baterako, triangelu bilakatu zen; gizonarena, elkar gurutzatutako trazu bertikal eta horizontal bat 

(gurutzea) edo obaloa, eta oreina, berriz, trazu horizontalen sorta mardul baten bidez irudikatzen zuten, 

animalia horren adarren adierazgarri. Almadéngo kobazuloan, esaterako, garai horretako pinturak daude 

ikusgai. 

Dena dela, arkitektura izan zen neolitikoaren arte nagusia. Bi gertaerak bultzatu zuten arkitekturaren 

loraldia: izan ere, batetik, gizakia sedentario bilakatu zen garai hartan —eta, horrekin batera, nekazaritza 

garatzen hasi—, eta, bestetik erlijio-sinesmenak eta hileta-errituak ere sortu ziren. 

Izen hauek dituzte eraikuntza megalitikoek: iruinarria edo menhirra (lurrean sartutako harri handi 

bertikala), errenkada (lerroan jarritako menhirren multzoa), harrespila edo cromlecha (zirkuluan jarritako 

menhirren multzoa) eta trikuharria edo dolmena (harri-bloke handiz eratutako hilobia, hondarrez edo 

beste harri handi batez estalia). Mota horretako eraikuntzak oparo ageri dira nonahi Espainian: Mengako 

trikuharria, Sorginen Txabola eta abar. 
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2.3. ARTE EGIPTOARRA 

Egiptoko zibilizazioaren aldia, gutxi gorabehera, K.a 3.300 urtean abiatu zen. Egiptoko bizimoduan 

erlijioa zen ardatza: faraoiak izaera jainkozkoa zuen, eta bizimodu materialari estu lotutako bizitza 

ultralurtarrean sinesten zuten. Horrenbestez, arte egiptoarra arte erlijiosoa da ororen gainetik; gaur egun 

arte iraun duten monumentu bakarrak tenpluak eta hilobiak izan dira, eta horien barruan gordetako 

eskulturak eta pinturak arkitekturaren osagarri dira ia beti. 

Arkitektura 

Monumentaltasuna da Egiptoko arkitektura erlijiosoaren ezaugarri nagusia: harria bloke handitan, 

portikodun eraikuntza-sistema eta zutabe sendoak. Arkitektura zibilean, berriz, adobea erabili zen jori-jori 

etxebizitzak, jauregiak, gotorlekuak eta harresiak eraikitzeko, baina horien aztarna gutxi batzuk baino ez 

dira gure garaira iritsi. 

Egiptoko arkitektura monumentalaren eraikuntzarik berezienak tenpluak eta hilobiak izan ziren. 

Garai hartako eraikuntza bakarra dago Espainian: Debodeko tenplua. Gainera, ez da originala, 

Egiptok Espainiari Nubiako tenpluak babesteko emandako laguntzarengatik eskerronez egindako oparia 

baita. 

Eskultura 

Egiptoko eskultura hilobi-eskultura da; horixe du ezaugarri nagusi. Hala, gure garaira arte iraun 

duen eskultura egiptoar gehiena hilobietan aurkitu da. Normalean hildakoa irudikatzen zen, jarrera 

zurrun eta irmoan, jainkoaren aurrean balego bezala. Irudi horiekin batera, eguneroko bizimoduko 

eszenak eta lanbideak irudikatzen zituzten beste irudi batzuk ere jartzen ziren. 

Pintura 

Profilaren kanona zen nagusi; hala, burua eta gorputz-adarrak saiheska irudikatzen zituzten eta 

begiak aurreraka. Papiroetan eta hilobietako hormetan egiten zituzten pinturak; behe-erliebeak, berriz, 

tenpluetako hormetan, nagusiki. Eguneroko bizimoduko eszenak edo heriotza ondokoak ziren eszena 

usuenak. 

2.4. ARTE GREZIARRA 

Grezia klasikoaren aldia K.a. X. mendetik II. mendera bitartean garatu zen, gutxi gorabehera. Arte 

greziarrean bete-betean barneratu ziren gerora mendebaldeko kulturan nagusitu izan diren kontzeptu 

estetikoak. Hala, greziarrek ezarri zuten gizakiaren eta naturaren ikuskera arrazionala, eta horretan 

oinarritu zen, hain zuzen ere, arte greziarren estetikaren esperientzia sentsoriala. Perfekzioa, proportzioa 

eta harmonia ziren greziarrentzat edertasunaren ardatza. Alegia, naturarekin parekatzen zuten 

edertasuna. Ideia horiek arkitekturan eta eskulturan ere islatu ziren, “ordena arkitektonikoaren” eta 

“edertasunaren kanonaren” kontzeptuen bidez; hala, atal guztien eta osotasunaren arteko proportzio 

harmonikoan zetzan edertasuna, eraikinetan zein gorputzetan. 

Arkitektura 

Grezia klasikoaren arkitekturaren ezaugarri nagusia tenpluak dira; eraikuntza horiek zenbait 

printzipio eta arauren bidez eraikitzen zituzten, ordena arkitektoniko edo estilo jakin batzuen barruan: 
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− Estilo dorikoa. Soiltasun handiko kapitelak ditu ezaugarri nagusi. 

− Estilo jonikoa. Kapitelek bi boluta edo kiribil dituzte alde banatan, eta horixe da estilo horren 

ezaugarri adierazgarriena. 

− Estilo korintiarra. Estilo apainduena edo kargatuena da. Kapitelak kanpai alderantzikatu edo 

saski forma du, eta akanto-hostozko bi ilara ditu irudikatuta behealdean. 

Grezia klasikoko bigarren eraikin garrantzitsuenak antzokiak dira. Ondoren datoz estadioak eta 

hipodromoak. Horiek guztiak, beraz, jendaurreko ikuskizunak egiteko eraikinak ziren. 

Eskultura 

Greziako eskulturak giza gorputzari eman zion erabateko lehentasuna. Bi oinarri zituen giza 

gorputzaren edertasunak: gorputz-formaren perfekzioa, batetik, eta haren atalen harmonia, bestetik, atal 

guztien arteko egokitasunean oinarrituta. 

Pintura 

Fresko-pinturen hondar gutxi badaude ere, antzinako historialariek aditzera eman zutenez, oparoa 

izan zen pintura-estilo hori. Gure garaira iritsi diren pintura-lanak anforetan eta bestelako ontzi dotoretan 

egindako dekorazio-lanak dira. 

Espainian ez dira asko garai hartatik gaur arte iraun duten arrastoak: zeramika-lanak eta 

eskulturaren bat baino ez. Jakina da, dena den, greziarrek Rhodako (Roses) eta Emporion-eko 

(Empuries) kokalekuak izan zituztela, eta azken kokaleku horren aztarna garrantzitsuak daude. 

2.5. ARTE ERROMATARRA 

Arte erromatarra K.a. III. mendetik K.o. V. mendera bitartean garatu zen, eta bi eragin garbi izan zituen 

hastapen-hastapenetatik: arte grekoarena eta arte etruskoarena. Indibiduoaren gorespena, neurritasuna, 

izpiritu praktiko eta gogorra dira kultura erromatarraren ezaugarri bereizgarriak, eta arte-sorkuntzan ere 

islatzen dira. 

Arkitektura  

Zentzu praktikoa, hilezkortasun-nahia eta monumentaltasunaren bilaketa —Erromaren boterearen 

erakusgarritzat— dira arkitektura erromatarraren hiru oinarriak, eta hiru oinarri horietan funtsaturik, 

eraikuntza mota ugari eraiki zituzten, hiriaren barruan txertatuta: tenpluak, termak, antzokiak, 

anfiteatroak, zirkuak… Beste eraikuntza batzuk, berriz, oroigarri modura eraikitzen zituzten: garaipen-

arkuak, zutabeak… Orobat, ingeniaritza-lan itzelak ere eraiki zituzten: zubiak, akueduktuak, kaiak, 

harresiak, galtzadak… 

Eskultura 

Erretratua izan zen genero oparoena Erroman. Asko eta askotarikoak dira gure garaira arte iraun 

duten erretratuak, baina guztietan ere bereizgarri bat nabarmentzen da, hazpegien eta orrazkeren 

zehaztasuna, hain zuzen. 
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Pintura eta mosaikoak 

Ponpeian jasotako lanen bidez izan dugu batik bat pintura erromatarraren berri. Fresko-pinturak 

ziren normalean, kolore bizi-bizikoak, babesgarritzat ematen zieten argizari-geruzari esker. 

Pinturarekin batera, erromatarrek mosaikoen teknika ere landu zuten, eraikinetako barrualdea —eta, 

zehazki lurzoruak eta hormak— apaintzeko. Kolore askotako azulejo txikitxoak erabiliz bene-benetako 

pintura-konposizioak eratzeko gai ziren; Enpuriesko Ifigeniaren sakrifizioa da, esaterako, abilezia horren 

erakusgarri. 

Erroma klasikoaren garaiko aztarna ugari daude Espainian, hala nola Meridako multzo 

arkeologikoak, Tarraco eta Italica; Lugoko harresia, Segoviako akueduktua eta Alcántarako zubia. 

2.6. ARTE KLASIKOAREN AMAIERA 

Erromatar Inperioa bete-betean zegoela sortu zen kristautasuna, eta, testuinguru horretan, arte-

adierazpen berriei bidea ematen hasi zitzaien, antzinako kultura paganoari argiro lotuta. Ekialdeko 

Erromatar Inperioan Bizantzio izan zen kultura erromatarren jarraitzaile nagusia, eta geroko Erdi Aroko 

artean eragin sakona izango zuten joeren sorgune eta hedagune bilakatu zen. Mendebaldeko Erromatar 

Inperioa, berriz, inbasio germaniarren ostean, erreinutan zatitu zen, Erromako eta Bizantzioko kultura 

oinordetzan harturik. Islamaren hedaketak, bestalde, kultura homogeneoa garatu zuen, artistikoki 

apainduren edertasunean oinarrituta, eta luze eta zabal hedatu zen Iberiar Penintsulan. 

 Arte paleokristaua 

I. mendean sortu zen, Erromatar Inperioaren erabateko loraldian; dena dela, 313. urtean Milango Ediktua 

eman eta Konstantino enperadoreak kristautasuna onartu arte, nahiko mugatuta egon zen, katakonbak 

eta noble kristau batzuen etxeak eraikitzera murriztu baitzen ia. 

 Herri germaniarren artea 

V. mendean, barbaroen zenbait herrialde Mendebaldeko Erromatar Inperioaren mugetan barrena 

zabaldu ziren, harik eta 476. urtean inperioa erori zen arte. Herrialde horien ekarpen bakarra nagusiki 

forma geometrikoetan oinarritutako apaindura-teknika landua izan zen, eta urregintza garatu zuten 

gehienbat. Garai hartako zailtasun politiko, ekonomiko eta sozialen isla, artea eskas eta urri landu zen: 

oinarrizko teknikak erabili zituzten oro har, Erromako eta Bizantzioko eraikuntza-moduetan sustraituta, 

bisigodoen kasuan izan ezik, kalitate apur bateko arkitektura originala garatu baitzuen herri horrek. 

Arte bisigodoaren adibideak dira, besteak beste, Nave-ko San Pedro eta Bañosko San Juan elizak. 

Urregintzan Guarrazarreko altxorra da bereziki aipagarria. 

 Arte asturiarra 

Arte asturiarra edo arte prerromaniko asturiarra iberiar penintsulan garatu zen Kantauri itsasoaren ondo-

ondoan, musulmanen okupaziotik aske, VIII. mendearen amaieran. 

Estilo bisigodoaren ondorengoa izan bazen ere, ezin esan daiteke arte asturiarra estilo horren 

legezko oinordea izan zenik, haren ezaugarri nagusietako bakanen bat baino ez baitzuen jaso —ferra-
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arkua esaterako—; eta, nahiz eta hastapenetan, seguruenik, arte horren imitazio eskas bat baino ez 

izan, berehala garatu zituen zenbait osagai berritzaile, Ekialdetik edo Lonbardiatik hartuta akaso, eta 

osagai horiek eman zioten distira eta aldarrikatu zuten arte erromanikoaren aitzindaritzat. 

Hauek dira garai hartako eraikuntza gailenetariko batzuk: Santa María del Naranco, San Miguel de 

Lillo eta San Salvador de Valdediós. 

 Arte mozarabiarra 

Musulmanen mende bizi ziren kristauen artea da. Kristau horietako askok Penintsula iparraldeko erreinu 

kristauetara emigratu zuten, Islamaren eta Ekialdeko arte-eraginak eraman zituzten. X. mendean izan 

zuen arte horrek une gorena. 

Arkitekturan, eliza mozarabiarrak dira nabarmentzekoak: eliza txikiak ziren, oinplano mota 

ugarikoak. 

Arte horren erakusgarri, San Miguel de la Escalada monasterioa, Berlangako San Baudelio ermita 

eta Susoko monasterioa ditugu. 

2.7. ARTE BIZANTZIARRA 

Arte bizantziarra VI. mendetik XV. mendean turkiarrek Konstantinopla hartu zuten artean garatu zen, . 

Arte grekoa eta paleokristaua izan zuen iturri, ekialdeko eragin nabarmenarekin (arte pertsiarra eta 

musulmana). 

Arkitektura 

Erdi-puntuko arkua eta ganga-kupula erabiltzen zituzten, eta estalkiak petxinen gainean —oinplano 

karratutik kupularen eraztun zirkularrera triangelu esferiko moduko horien bidez igarotzen ziren— 

eraikitzen zituzten. Arkitektura bizantziarraren obrarik gailena Santa Sofiako eliza edo basilika da, 532. 

urtetik eta 527. urtera bitartean eraikia. 

Pintura 

Fresko-pintura landu zen batik bat, baina ikonoekin batera taulen gaineko pintura ere garatu zen. 

Izan ere, eliza bizantziarretan, aldarea elizaren gainerako ataletatik bereizteko, ikonostasioa ezartzen 

zen, alegia ikonoz apaindutako banaketa-horma. Liburuetako miniaturen pintura ere garatu zuten. 

Pintura bizantziarra hieratikoa eta zurruna da; irudiak aurrez aurre eta estilizatuta marrazten 

zituzten, izpiritualtasuna nabarmenki azpimarratzeko. Kristoren irudia da irudirik gorena. Eskuarki, goi-

goian irudikatzen zuten, Ama Birjina ere ondoan zuela; hartatik behera, santuen irudiak pintatzen 

zituzten, zenbat eta beherago, mundu lurtarretik hainbat eta gertuago. 

Mosaikoak 

Estalgarri modura erabiltzen ziren, eta kolore biziko eta sotiltasun handiko lanak egiten zituzten. 

Irudiak zurrunak dira, pinturan bezalaxe. 
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Eskultura 

Behe-erliebea landu zuten nagusiki, mukulu biribileko obren gainetik. Material garestiak —hala nola 

marfila— eta harri gogorrak erabiltzen zituzten, eta pieza txikiak egiten zituzten haiekin. Erlijio-eszenak 

irudikatzen zituzten marfilezko triptikoak dira nabarmengarrienak. 

2.8. ARTE ISLAMDARRA 

Islama 622. urtean abiatu zen, Mahoma Mekatik Medinara ihes egin zuenean, hain zuzen. Mende bat 

pasatxo behar izan zuen, garaipen militarrei esker, luze eta zabal hedatzeko, eta kultura homogeneo bat 

zabaldu zuen hala, Indiatik Iberiara. 

Espainiako arte musulmanaren alderdi adierazgarriena arkitektura izan zen. Hemen ere ederbidea 

islatzen da nonahi: arkuak eta kupulak eraikitzen zituzten, apaingarri modura; harria eta adreilua 

nahasten zituzten eraikinari originaltasuna emateko, eta, oro har, eraikinen hedadura lehenesten zuten 

altueraren kaltetan. Hamaikatxo arku mota erabiltzen zituzten: ferra-arkuak, gingildunak, gurutzatuak eta 

ferra-arku zorrotzak. 

Arte islamdarrak ez zuen irudirik erabiltzen apaingarri modura; bai, ordea, motibo epigrafikoak 

(Koranaren bertseten inskripzioak), begizta-sareak (izarrak edo poligonoak eratzen dituzten lerro 

gurutzatuak) eta landareak. 

Meskita da arkitektura musulmanaren eraikin nagusia. Haren gainean minaretea eraikitzen zuten, 

alegia, fededunei otoitz egitera deitzeko dorrea. 

Eskultura ez zuten ia landu, baina metal, marfil eta zeramikatan landutako objektuen perfekzio 

teknikoa goren-gorena da sarri. 

Ugari dira garai hartako eraikinak Espainian: Alhambra, Kordobako meskita, Medina Azahara, 

Giralda, Torre del Oro, Aljaferia jauregia eta Bab Al-Mardum meskita (geroko Cristo de la Luz eliza), 

esaterako. 

2.9. ARTE ERROMANIKOA 

XI. eta XII. mendeetan sortutako estiloak arte erromatarraren garaitik lehenengoz Europako arte-

adierazpena bateratzea lortu zuen. Ez zen, haatik, lurralde edo eskualde bakar baten sorkuntza izan; 

aitzitik, pixkanaka eta ia aldi berean ikusi zuen argia Italian, Frantzian, Alemanian eta Iberian. Herrialde 

bakoitzean ezaugarri berezi batzuk izan bazituen ere, nabarmenak ziren komunean zituzten ezaugarriak; 

Europa mailako nazioarteko lehen estilotzat jo daiteke, bada. Estilo horrek eraikuntza-esperientzia 

prerromanikoak hartu zituen oinordetzan, baita arte islamikoaren, bizantziarraren eta erromatarraren 

eraginak ere. Arte erromanikoa arte erlijioso eta aristokratikoa zen; gorazarre egiten zion jainkoaren 

botereari, eta estu lotuta zegoen Europako batasun espiritualarekin eta feudalismoaren garapenarekin. 

Clunyko ordena beneditarrak, Burgundian, otoitz egitera eta herria zuzentzera bideratzen zuen bere 

jarduna, eta eragin nabarmena izan zuen estilo horren sorkuntzan; izan ere, Mendebalde kristau osoan 

barrena zabaldu zen forma erromaniko klunitarrak, tenpluak eraiki baitzituzten erromesbide 

jendetsuetan. 
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Iberian, iparraldean hedatu zen arte erromanikoa, kultura musulmanaren mende baitzegoen 

hegoaldea. Santiago bidearen goraldiak atea zabaldu zion arte erromanikoari, nahiz eta ordurako, 

Katalunian, “lehen arte erromanikoa” deritzon hori sortuta egon jada, maisu lonbardiarren eraginpean. 

Arkitektura 

Arte erromanikoa arte arkitektonikoa da batik bat, eta bai pintura bai eskultura eraikinaren osagarri 

huts dira. Hona hemen estilo horren ezaugarri adierazgarriak: 

− Elizak eta monasterioak dira eraikin bereizgarrienak. 

− Trinkotasuna nagusitzen zaie hutsarteei; izan ere, nabeen estalgarri diren kanoi-ganga astunen 

pisua jasan behar dute harrizko hormek. 

− Erdi-puntuko arkua (zirkuluerdi-formakoa) du bereizgarri. Bikoiztuta eraikitzen zuten; alegia, 

arku handi baten barruan beste bat, txikiagoa, eraikitzen zuten, handiago haren indargarri. 

− Argia oso ahula da, leihoak estuak eta txaranbelduak baitira. 

Eskultura eta pintura 

Biak ala biak arkitekturaren mende zeuden erabat, haren osagarri baitziren. Portikoa eta absidea 

izan ziren hurrenez hurren eskulturaren eta pinturaren esparruak, nahiz eta eskultura kapiteletan eta 

bataiarrietan ere landu; hala, eskulturaren bidez ingurura egokitzen zituzten osagai horien formak. 

Ikonografia erromanikoa, pinturan zein eskulturan, eduki sinbolikoa handikoa da beti; bada, elizak 

arte-adierazpen horiek baliatu nahi izaten zituen, sinestuna —ia beti alfabetatugabea— hunkitzeko eta 

kristautasunean hezteko. Xede didaktiko hori dela-eta —jainkozko gauzen handitasuna, ontasunaren 

presentzia, bekatuarekiko eta kondenarekiko beldurra…—, adierazpen-indar izugarria dute garai hartako 

irudiek, asmoa ez baitzen inondik ere formaren edertasuna edota naturalismoa lortzea. 

Hona hemen arte horren zenbait adierazpen nabarmengarri: Konpostelako Santiagoko katedrala, 

Fromistako San Martin eliza, San Isidoro basilika, Loarreko gaztelua, Ripoll-eko Santa Maria 

monasterioa eta abar. 

2.10. ARTE GOTIKOA 

XII. mendearen amaiera aldera, hainbat aldaketa gertatu ziren teknologian, filosofia eta erlijioan, politikan 

eta gizartean, eta aldaketa horien guztien ondorioz sortu zen garai hartan estilo gotikoa, eta, zenbait 

herrialdetan, XVI. mendearen hasierara arte ere jorratu zuten. Hiriak garatu ahala, bestelako bizimoduak 

sortu ziren pixkanaka, eta horrek garai hartako jendearen pentsamoldea ere aldatu zuen. Gizarte-maila 

berriak sortu ziren —burgesia, esaterako—, eta unibertsitateetan natura eta zientziak lantzeari ekin 

zioten; giro horretan, bada, kultura eta artea sekularizatzeko prozesu bati ekin zitzaion. 

Arkitektura 

Bi dira arkitektura gotikoaren ezaugarri funtsezkoak: gurutze-ganga eta ojiba-arkua. Lehenengo 

horrek eraikinen egiturari eragin zion, eta, bigarrenak, berriz, kanpoko formei, zehazkiago. 
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Gurutze-gangak puntu jakin batzuetara bideratzen du esfortzua, eta, hala, bultzadak zentralizatu 

egiten dira; teknika horri esker, bada, ez ziren beharrezkoak jada estilo erromanikoaren horma sendoak, 

eta beirategi ederreko leihate zabalak txerta zitezkeen hormetan. 

Katedrala da arkitektura gotikoaren monumentu bereizgarria, hartan egiten baitute bat estilo horren 

funtsezko ezaugarri guztiak. Hala, bada, nolabaiteko lehia ere sortu zen garai hartan hirien artean, nork 

izango katedralik lerden eta garaiena. 

Eraikuntza horietan gurutze latindarreko oinplanoak dira nagusi, eta atal hauek dituzte: burualdea, 

gurutzadura eta nabeak —hirutik bostera—. Burualdeak girola eta kapera erradialak ditu, eta erdiko 

nabea eta gurutzadura alboetakoak baino zabalagoak eta garaiagoak dira. Fatxadek dorre bat dute alde 

banatan; erdigunean, berriz, arrosa-leiho handi bat dute orekagarri. Atariaren antolaerak eredu 

erromanikoari jarraitzen dio oro har; ojiba-arkuak ditu, baina. 

Eskultura 

Eskultura gotikoan harrian egindako zizelkatze-lanak erabiltzen jarraitu zuten arkitektura apaintzeko 

eta herria ebanjelizatzeko (“analfabetoen, hots, herritarren gehiengoarena kristau-ikasbidea” ziren 

irudiak); dena dela, hondotik gero eta askeago zizelkatzen zituzten irudiak, —erliebetik mukulu 

biribilerako bidean—. 

Naturalismoa, jainkozko irudien gizatiartzea eta antolamendu argi eta ordenatua dira eskultura 

gotikoaren funtsezko ezaugarriak. XIII. mendeko eskulturan, irudien jantziak xumeak ziren, eta tolesak 

soiltasun handiz erortzen ziren. Mende horren amaieran iritsi zen aldaketa, efektu pintoreskoak bilatzen 

hasi baitziren, edertasun abstraktua alde batera utzi eta edertasun erreala xede harturik: erretratuaren 

artea sortu zen hala; eta, horrekin batera, toles txiki eta bihurriz jositako arropak lantzen hasi ziren 

irudietan. 

XIV. mendearen amaieran, jatorriz Burgundiakoa zen estiloa gailendu zen; estilo horren barruan, 

erretratua perfekzionatu eta jantzietako uhinen oparotasuna apaldu egin zen, eta ertz ugariko toles 

zatikatuak nagusitu ziren. Bizitza errealeko eszenak irudikatzen zituzten, eta XIV. mende-amaieratik 

aurrera sentimenduak adierazteko hartutako joerak patetismo sakonenera eraman zuen eskultura. Hala, 

gai patetikoak nagusitu ziren han eta hemen; usu-usuak bilakatu ziren, bada, martiritza, Pietatea, kristo 

odolduak, harrek jandako eskeletoak… eta abar. 

Pintura 

Arkitektura gotikoan, leihate handiek ordeztu zituzten harresi sendoak, eta, beraz, nabarmen 

murriztu ziren horma-irudietarako esparruak. Gangen egiturak eta altuerak ere ez zuten horma-irudiak 

lantzeko bidea ematen, nahiz eta batzuetan, hala ere, margotu. Dena dela, Italian, tenplu gotikoen 

egitura zela-eta —normalean altuera txikiagoko eta zabalera handiagoko erakinak eraikitzen 

baitzituzten— erruz erabiltzen jarraitu zuten; Europako gainerako lurraldetan, baina, taula gaineko 

pintura —eskuarki erretauletan pintatutakoa— nagusitu zen arian-arian. 

Bestalde, kristalean egindako beirateak eta liburuetako miniaturak izan ziren estilo gotikoaren 

garaiko beste arte-adierazpen nabarmengarri batzuk. 
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Pintura gotikoaren eboluzioan lau aldi bereizten dira: 

− Estilo gotiko lineala edo franko-gotikoa (XIII.-XIV. mendeak). Marrazkiaren marra nabarmen eta 

dotorea eta kolore lau eta leunak ditu adierazgarri. Naturalismo tolesgabea da gai irudikatuena. 

− Estilo italo-gotikoa (XIV. mendea). Sakontasunarekiko kezka, bolumena eta argia, 

naturaltasunaren azterketa eta sentimenduen irudikapena dira estilo honen ezaugarriak. 

− Nazioarteko estiloa (XV. mendea). Estilo gotiko linealaren eta XIV. mendeko tekniken 

ekarpenen eboluzioa da. Azaleko ñabardurak eta adierazkortasuna balioesten zituen; irudiak 

estilizatu, eta forma bihurriak eta kolore biziak erabiltzen zituzten. 

− Estilo flandestarra. Flandesen sortu zen XV. mendearen lehen herenean, Italian dagoeneko 

Errenazimentua garatzen ari zela. Olio-pinturaren teknika izan zen estilo horren berrikuntza 

nagusia, koloreen aniztasuna, zolitasuna eta ñabarduren oparotasuna bereizgarri. 

Zehaztasuna erabatekoa zen xehetasuna adierazteko orduan: oihalen ehundurak, objektuen 

formak eta, batik bat, aurpegieren doitasuna. Era berean, baina, sinbolismoz jositako pintura 

ere zen, eta objektu hutsalenen atzean, maiz, mezuak zeuden ezkutuan; koadroak, hala, bene-

benetako alegoriak dira. 

Espainian ugariak dira oso arte gotikoaren adibideak; nabarmentzekoak dira, besteak beste, 

Burgosko eta Leongo katedralak. Orobat, eraikuntza zibilak ere badaude, hala nola Zetaren lonja, 

Comptos ganbera eta abar. 

2.11. ARTE MUDEJARRA 

Espainia kristauan XII. mendetik aurrera garatutako estiloa da mudejarra. Estilo horretan forma eta 

teknika islamdarrak dira nagusi, forma eta teknika kristauekin bat eginda baina. Mudejarrek 

(errekonkistan garaitutako musulmanek), kristauek eta juduek egindako artea da, eta askotariko 

eraikinak eraikitzeko erabili zuten: elizak, monasterioak, sinagogak, harresiak, gazteluak eta jauregiak. 

Adreilua erabiltzen zuten hormak eraikitzeko, zura sabaietarako eta igeltsua apaingarriak egiteko. 

El Tránsito sinagoga eta San Martinen dorrea dira estilo horren eraikuntza behinenak. 

2.12. ERRENAZIMENTUA 

XV. eta XVI. mendeetan izandako fenomeno kulturala izan zen Errenazimentua: antzinate klasikoaren 

kultura oinarri hartu, eta “humanismoaren” bidez eguneratu zuen (arlo guztietan ezagutza objektiboa eta 

kritikoa bultzatu zuen humanismoak, antzinate klasikoaren iturritik edanda), betiere kristau-tradizioari 

muzin egin gabe, baina Erdi Aroan jaun eta jabe izandako zentzu erlijiosoaren ordez munduaren eta 

gizakiaren balioak ardatz hartuta, balio horien erlijio-transzendentzia gorabehera. 

Errenazimentuak Italian ditu erroak, eta hiru alditan banatzen da: quattrocentoa (XV. mendea), 

cinquecentoa (XVI. mendea) eta manierismoa (XVI. mendearen bigarren erdialdea). 
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Arkitektura 

Errenazimentu garaiko arkitektura nabarmenki profanoa izan zen aurreko garaiarekin alderatuta, 

eta, jakina, gotikoak ia eraginik izan ez zuen hiri batean loratu zen, hots, Florentzian. Hala ere, eraikin 

erlijiosoak dira estilo horren obra gailenetariko asko: 

− Quattrocentoa. Eraikuntza-elementu eta apaingarri klasikoak erabiltzeari ekin zitzaion berriz 

ere. Erdi-puntuko arkua, ordena klasikoko zutabeak (dorikoak, jonikoak), kanoi-gangak eta 

laranja-erdiko kupulak (erdiesferikoak) barra-barra erabiltzen zituzten; baina aldi berean, aske 

samar ere jokatzen zuten, batik bat apainketari dagokionez. Erdiguneko oinplanoari ematen 

zioten lehentasuna, nahiz eta batzuetan luzetarako oinplanoarekin bateratu gurtzarako 

lekuetan, eta, zutabeak murriztuta, espazioei garbitasuna ematen saiatzen ziren, tenplu 

gotikoetako ilunantz koloretsutik aldenduta. 

− Cinquecentoa. 1500. urtetik aurrera, Erromaren garrantzi artistikoa hasi zen gailentzen, eta 

Florentziaren nagusitasuna guztiz berenganatzea lortu zuen ia. Jatorri guztietako artisten 

bilgune bilakatu zen Aita Santuaren gortea, eta arte irmo eta monumentala ernatu zen giro 

horretan. 

− Manierismo. Ordena tradizionalekin hautsi zuen; batasun-zentzutik eta perspektiba handietatik 

aldendu zen; nahierara erabili zituen elementuak eta proportzioak, eta alderatsu eratu 

dekorazioa. Etengabe egiten zituzten osagai klasikoekiko erreferentziak, baina 

“desegituratuta”, zentzu ironikoz ia. Barnera eraman zituzten kanpoan ezarri beharko liratekeen 

leihoetako apaindura-ereduak; jolas egiten zuten perspektibak sortutako ilusio optikoaren 

efektuekin, ohiz kanpo dimentsionatutako bolumenen bidez eta abar. 

Espainian ezaugarri bereziak izan zituen Errenazimentuko arkitekturak. Beste herrialde batzuetan 

baino geroago barneratu zen Errenazimentua, eta beste bi estilorekin batera bizi izan zen aldi berean: 

estilo gotikoekin, batetik, garai hartarako Espainiako elizak gustukoen zuen estiloa baitzen, eta estilo 

mudejarrekin, bestetik, eraikuntza eroso eta askoz merkeagoak eraikitzeko aukera ematen baitzuen, 

erabili ohi zituen materialei esker (adreilua, zura eta igeltsua). 

Errenazimentu garaiko Espainiako arkitektura zenbait estilotan banatu zen: 

− Platereskoa (1500. urtetik 1530. urtera gutxi gorabehera). Errenazimentuko apainduren 

oparotasuna eta egitura gotikoak nahasi zituen. Arte horren adibide dira, besteak beste, 

Salamancako unibertsitateko aurrealdea eta San Esteban komentua. 

− Purismoa (XVI. mendearen bigarren herena). Estilo platereskoaren bereizgarri izandako 

apaindura-joritasun hori alde batera utzi zen; hala, apaingarritasuna leundu, eta trukean 

monumentaltasuna gailendu zen: Karlos V.aren jauregia. 

− Estilo herreratarra (XVI. mendearen azken herena). Doitasun geometrikoa, osagai 

arkitektonikoen arteko erlazio matematikoa, bolumen garbiak, hormaren nagusitasuna 

hutsarteen gainetik eta ia erabateko apaindura-gabezia dira estilo horren bereizgarriak. Kasurik 

gehienetan obra handiak dira; inguruetan gailen, eta beren soiltasunak eta monumentaltasun-

kutsuak zirrara ere eragiten dute. El Escorialgo monasterioa da adibide erakusgarriena. 
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Eskultura 

Errenazimentuko eskultura ere Italian loratu zen, eredu klasikoetan funtsaturik, Italiako estilo 

gogotikoan ere oso errotuta egon baitziren. Antzinatearen iturritik edan zituen biluztasunarekiko interesa, 

gai mitologikoak eta material nobleak (marmola eta brontzea), proportzioa eta armonia, baina ekarpenik 

ere egin zuen Errenazimentuak eskulturan, indibiduoari erabateko protagonismoa eman baitzion 

naturarekiko hartu-emanean, bai erretratuetan, bai zaldi gaineko monumentuetan baita hilobietan ere. 

Zalantza gabe, Michelangelo izan zen eskulturaren jenio gorena; Michelangelo berak ere bere-

beretzat jotzen zuen eskultura, nahiz eta arkitektura eta pintura ere landu. Hogeita hiru urte zituela egin 

zuen Pietatea Vatikanoko San Pedro elizarako, perfekzioaren eta anatomiaren erabateko jabekuntzaren 

erakusgarri aparta. Orijinaltasun handiz landu zuen pieza hori, ordura arte ikonografia mota horri zerion 

dramatikotasunarekiko hausturaren adierazgarri —aurreko garaietan semearen gorpua magalean zuen 

amaren oinaze itzela nabarmentzen baitzen beti—. Michelangelok, ordea, bere baitara bildutako Ama 

Birjina sosegatu eta gazte-gaztea irudikatu zuen; Kristo, berriz, lo dagoela dirudi, martirioren aztarnarik 

gabe gorputzean: artistak, bada, alde batera utzi zituen oinazearen adierazpide guztiak, ikuslea 

heriotzaren une gorenaz hausnartzera bideratze aldera. Sinatu zuen eskultura bakarra izan zen, eta 

Ama Birjinaren bularraldea zeharkatzen zuen xingolan idatzi zuen izena. 

Espainiako Errenazimentuko eskulturan eragin handia izan zuen hizkuntza gotikoaren tradizioak. 

Monarkiak eta nobleziak eskatutako obretan izan ezik (klasizistagoak baitziren), Elizaren zerbitzupean 

jarraitu zuten arte figuratiboek; egoera horretan, bada, gai erlijiosoak ziren nagusi, eta arte-irudiak 

erabiltzen zituzten fede kristaua zabaltzeko, hunkitzeko eta fededunak protestantismoaren aurrean 

konbentzitzeko. Erlijio-eskulturak adierazkortasuna, emozioa eta patetismo gotikoa sustatu zituen, eta 

kasu gutxi batzuetan baino ez zion bide eman italiarrek irrikatutako “edertasun ideal” horri. Materialei 

dagokienez, zur polikromatua erabiltzen zuten usuen, Italiako marmol eta brontze klasikoak alde batera 

utzita. Marmola —eta beste harri batzuk, hala nola, alabastroa— Espainian ere erabili ziren arren, zura 

baino askoz gutxiago erabili ziren eta ia sekula ere ez gurtza-irudietarako. Zurez eraikitzen zituzten, hain 

zuzen, Espainiako artearen bereizgarri diren erretaula itzelak; eta harria baliatzen zuten hilobi-

monumentuak eta arkitekturari lotutako eskultura apaingarria eta monumentala lantzeko. 

Pintura 

Giottok jaulkitako berrikuntzetan oinarrituta (lehen artista errenazentistatzat jotzen da Giotto), pintura 

izugarri garatu zen XV. eta XVI. mendeetan, Italian bereziki, nahiz eta gero Europa osoan barrena 

hedatu. Pintura modernoaren oinarriak ezarri zituen pintura errenazentistak. Garai hartako pinturaren 

kezkabide nagusia espazioaren irudikapen zientifikoa izan zen, eta perspektiba lineala garatu zuten 

kezka horren ondorio. 

Gai profanoen urritasuna eta kutsu erlijiosoaren nagusitasuna da Espainiako pintura 

errenazentistaren bereizgarria; hala, oso noizean behin baino ez zituzten landu gai mitologikoak, 

historikoak, alegorikoak edo beste genero batzuk, hala nola natura hila eta paisaia. Erretratuak, bai, 

erretratuak landu zituzten, batik bat gortean. 

XVI. mendean Espainian lanean aritu ziren pintoreen artetik Greco da nabarmengarri. 
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2.13. BARROKOA 

Barroko esaten zaie XVI. mendearen amaieratik XVIII. mendearen hasierara sortutako kultura-

adierazpenei. XVI. mendearen lehen erdialdean nagusitutako Italiako manierismoaren jarraipena da 

barrokoa. Bada, kanon klasikoak artifizialtasunez erabiltzen hasi zen manierismoa, eta haren ondotik, 

barrokoak munduaren ibilera bizia eta zentzumen-asaldura adieraztera bideratu zuen artea, sosegu 

klasikoa bazter utzita. Gehiegikeria eta handikeria dira, beraz, Barrokoaren bereizgarriak. 

Arkitektura 

Barrokoan arkitekturaren mende daude gainerako arteak, eta harekin bat egiten dute elementu 

bateratua osatuz, edo, bestela esan, errealitate ilusionista bat eraikiz non pinturak arkitektura baitirudi 

eta eskulturak ez baitu egitura hautematen uzten. Ugaritasun hanpatu eta koloretsua da nagusi, eta, 

oparotasun horretan, osagai arkitektonikoak funtzionalak izateari utzi eta aldatu egiten dira (frontoi 

apurtuak eta okerrak, zutabe salomondarrak…), mugimendua, dinamismoa eta ikuspegien joritasuna 

lortze aldera. Oinplano obalatuak erabiltzen dira, eliptikoak… horma izurrak (ahurrak edo ganbilak), ia 

guztiz bazter utzita lerro zuzenak eta gainazal lauak. 

Espainiako arkitektura barrokoa berezitasun handikoa da, eta aldatu ere aldatzen da eskualde 

batetik bestera. Mezenasgoa erlijiosoa izan zen ia guztiz, monarkiak eta elizak bultzatutako erreformaren 

kontrako izpirituak eta Jesusen Konpainiaren goraldiak sustatuta. 

XVII. mendearen lehen erdialdean, indarrean jarraitu zuen estilo herreratarraren eraginak; hala, 

estilo zurruna nagusitu zen, apainduren handikeriatik aldenduta; gainera, krisialdi ekonomikoaren 

eraginez, material pobreak erabiltzen zituzten (zura eta igeltsua), Italia, Frantzia eta Alemaniako harrizko 

kupula handietatik urruti. 

XVII. mendearen erdialdetik aurrera, gero eta gehiago hasi ziren apaingarriak erabiltzen, eta 

eskualdeetako eskolak indartu ziren. Italiaren eragina nabarmena izan zen fresko-apaindura jorian, 

fantasiazko molduren erabileran eta zutabe salomondarretan. 

XVIII. mendean, borboitarrak iritsi eta ekonomia berpiztu zenean, Churriguera familiak zabalduko 

estiloarekin goia jo zuen barrokoak; arkitektoak, eskultoreak eta erretaula-egileak izan ziren 

churrigueratarrak, eta estiloa “churriguereskoa” sortu zuten, apaindura hornituegia bereizgarri. 

Hona hemen barrokoaren adibide zenbait: Obradoiroko aurrealdea, Salamancako plaza nagusia, 

Dosaigües markesaren jauregia, Loiolako basilika… 

Eskultura 

Eskultura errealista landu zuten, eta dinamismo handiko konposizioak eratu zituzten; eskultura 

horren bereizgarriak dira eskortzoak, mugimendua, geometrismotik at eratutako eskemak, pertsonaien 

eta eszenetako artegatasun-adierazpena, jantziei emandako garrantzia eta abar. 

Gai erlijiosoak landu ziren nagusiki, eta arreta berezia eman zitzaien une loriatsu eta dramatikoei, 

Elizaren garaipenaren erakusgarri; orobat, ugariak ziren hileta-monumentu arranditsuak eta gai 

mitologikoak, lorategi eta jauregietan batik bat. Bestalde, eskultura hiritartu egin zen garai horretan, eta 

kaleak, plazak eta iturriak hornitzen hasi zen eskultura, arkitekturarekin bat eginda. 

Marmola eta brontzea erabili ziren gehien. 
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Espainian, eskultura barrokoak gainerako herrialdeetako barrokotik bereizten duten zenbait 

ezaugarri ditu. Zur polikromatuaren erabilera zen nagusi, imajinagintzaren ardatz. Kontrarreformaren 

zerbitzupean zegoen eskultura. Herriaren sentikortasuna eta adierazkortasuna bizitu nahi zen, eta horrek 

guztiak Aste Santuko pausoak izan zituen agerbide. Erlijiotasuna kalean ere islatzen zen, eta prozesioak 

ugaltzen hasi ziren han eta hemen. Irudiak kalera atera ahal izateko, beraz, mukulu biribilean landu 

behar ziren, gehienetan, gorputz osoa landuta edo, gutxienik ere, irudiok jantzi ahal izateko moduan. 

Errealismoa bilatu nahirik, Italiako gustutik aldendu ziren, herriak irudi horiekiko debozioa ager zezan 

egiten baitzituzten irudiak. Eskultura zibila, berriz, ez zen ia landu, eta hilobi-eskultura bera ere urria izan 

zen. Eskultoreek gremio eta kofradia erlijiosoentzat egiten zuten lan. Gaiak, beraz, erlijiosoak ziren, eta 

Kristoren pasioa eta Ama Birjina izan ziren irudi usuenak. XVII. mendean bi eskola sortu ziren: 

− Eskola gaztelarra. Oinaze-sentimenduak eta drama islatzeko adierazkortasun handia eta 

errealismo bizia zituen bereizgarri. 

− Eskola andaluziarra. Neurriz gaineko errealismotik aldenduta, edertasuna eratzea zuen 

helburu, betiere espiritualtasunaren funtsari uko egin gabe. Idealizatu egin zuten errealismoa, 

eta leunki modelatutako irudietan sosegua eta edertasuna nagusitu ziren. 

XVIII. mendean, Murtziako eskola gehitu zitzaien beste bi horiei, Francisco Salzillo buru zuela. Irudi 

leunak eta rococoarekiko zaletasuna izan zituen berezitasun. 

Pintura 

Obra barrokoei sakon-sakoneko naturalismoa darie. Pintore barrokoek hautematen zuten moduan 

adierazten zuten errealitatea: muga zehaztugabeak, formak sartu-irtenean, garrantzirik gabeko objektuak 

aurre-aurrean, eskortzo eta jarrera behartuak eta antolaketa diagonalak, horiek guztiak obra 

bizkortasunez janzteko. Kolorea, argia eta mugimendua ziren forma piktorikoaren hiru ardatzak.  

Barrokoak balio zehatz batzuk zabaltzea zuen helburu: kontrarreforma, absolutismoa eta burgesia. 

Gai erlijiosoak landu zituzten, santuei edo mitologiari buruzko eszenak eta bakarkako zein taldeko 

erretratuak —lehenengoz azken hori—. Paisaia gizatiartua gailendu zen (itsasoko eszenak, 

nekazaritzaren esparruko irudiak eta abar); bestalde, giza irudirik gabeko natura hilaren gaia ere lantzen 

hasi ziren, berrikuntza modura. 

Ezin da pintura barrokoa ulertu, haren barruan garatutako bi estetikak aintzat hartu gabe: 

tenebrismoa eta eklektizismoa edo klasizismoa. Tenebrismoan argiak bortizki egiten du talka itzalaren 

kontra. Hondoa ilunpetan geratzen da, edo desagertu egiten da, eta lehen planoan geratzen da eszena, 

hala. Eklektizismoa, berriz, sortu berri den estetika horren barruan gustu klasikoa ez galtzeko saiakera 

da. Tenebrismoan, bada, naturalismoa bultzatzen da, eta eklektizismoan, aldiz, idealismoa. Horixe izan 

zen Eliza Katolikoan gailendutako estetika, Eliza goresteko egokiena baitzen. Estetika dekoratiboa zen, 

efektista eta imintziozkoa. 

Espainian, inoizko garapenik handiena izan zuen pinturak barrokoaren garaian, bai artista kopuruari 

begira bai haien obren kalitate tekniko bikainari begira, eta Velázquez izan zen garai hartako artistarik 

gailena. Gai erlijiosoak izan ziren nagusi; pintura profanoa, erretratuetan izan ezik, gortean baino ez zen 

landu, eta Velázquezek soilik jorratu zuen, Europako beste pintore batzuen gisan, gai sorta zabalagoa, 

asko bidaiatu eta askeago jarduteko parada izan baitzuen. 
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2.14. ROCOCOA 

XVII. mendearen amaiera aldera eta XVIII. mendean joera ugarik egin zuten topo garai berberetan: estilo 

batzuk, ordurako, gainbeheran zeuden; beste batzuk, berriz, ordura artekoak ez bezalako hizkerak 

ernarazi zituzten, balio berriak sortu ahala. Burgesiak forma neoklasikoak eta erromantikoak hobesten 

zituen; nobleziak, aldiz, irudi goxoagoak nahiago zituen, rococoari bide emanez. 

Estilo rococoa Frantzian sortu zen Luis XV.aren erregealdiaren giro fin eta intimistan, “rocaille” 

izeneko apaindura bereizgarri harturik, alegia, algaz eta maskorrez izurtutako haitz formako apaindura. 

Arte hedonista eta apaingarria zen, eta xalotasuna, xarma eta edertasuna zituen helburu. Gizarteak 

desio duen arazorik gabeko bizimodu atsegina islatzen zuen, auzi erlijiosoak alde batera utzita. Arte 

mundutarra zen, erlijioarekiko loturarik gabea, eta eguneroko bizimoduko gaiak landu zituen, sinbolo 

sozial zein espiritualetan barneratu gabe, gaingiroki. Horregatik guztiagatik, bada, arte fribolotzat jotzen 

da rococoa, aristokraziara mugatutako artetzat. 

Arkitektura 

Arkitekturan, eraikinen kanpoko trazadura soila bada ere, apainduraz lepo dago barnealdea. 

Rococoak pilatu egiten zituen lerro bihurriz eta asimetriaz jositako apaingarriak. Oso gustuko zuten estilo 

txinatarra, Europan portzelanazko pieza, oihal eta lakatuen bidez barneratutakoa; hala, mendebaldeko 

aretoak apaindu zituen estilo horrek, haren gai adierazgarrienekin. 

Espainian Felipe V.aren erregealdian garatzen hasi zen rococoa, barrokoa apaingarriz bete zuen 

estilo churriguereskoak bultzatuta. Eragin mugatua izan zuen, nolanahi ere. San Ildefonsoko La Granja 

errege-jauregia da arte mota horren adibiderik behinena. 

Eskultura 

Marmolezko estatua eskergak baino areago, portzelanazko eskultura fina izan zen estilo horren 

adierazpide nagusia. Amodiozko gai alaiak irudikatu ohi zituzten, baita naturari lotutako gaiak eta lerro 

bihurri eta asimetrikoak ere. 

Espainian, erretauletan erabili zen batik bat estilo hori, barrokoaren forma leunak oinarritzat harturik. 

Pintura 

Pinturan, landa-festa galaiak, artzainen istorioak eta gortearen amodio-abenturak izan ziren gai 

jorienak. Konposizioak sentsualak ziren, alaiak eta arinak, eta pastel-kolore leun eta argiak ziren nagusi. 

Emakumea zuten inspirazio-iturri, edertasunaren eta sentsualtasunaren ikur. 

Gutxi dira Espainian bete-beteko rococo estiloa jorratu zuten artistak. 

2.15. NEOKLASIZISMOA 

Neoklasizismoan, atzera buelta egin zen antzinatera, ez, ordea, beste garai batzuetan egin zen moduan. 

XVIII. mendearen erdialdean, barrokoa agortuta zegoen, errepikapenaren gurpilak jira-biraka 

zerabiltzan barrokoaren irudimena eta izpiritua; faltsutasuna, gehiegikeria eta gezurra baino ez zuen 

iradokitzen; eta giro horretan sortu zen neoklasizismoa, barrokoaren kontrako balioen eta printzipioen 

aldarri: lerro zuzena, lerro bihurriaren kontra; soiltasuna, konplexutasunaren kontra; arrazoia, 
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emozioaren kontra. Printzipio horien bidez, Frantziako Iraultzaz batera loratutako gizarte berriaren artea 

bilakatu zen. Frantzian izan zituen erroak mugimendu berri horrek, nahiz eta Europa guztian barrena 

hedatu haren adarrak. 

Arkitektura 

Hona hemen arkitektura neoklasikoaren ezaugarri nagusiak: lerro horizontala nagusitzen zaio 

bertikalari; argitasuna nabarmentzen da inguru arkitektoniko eta oinplanoetan, oin erregularrak eta 

zentralizatuak nagusi izanik; ez dago ez kontrasterik ez kurbarik, eta soiltasuna da nagusi; tenplu 

erromatar edo grekoaren eredua darabilte fatxadetan eta kanpoaldeetan, eta, azkenik, artea funtzionala 

da: gizartearen zerbitzura dago; alegia, eraikinek, ederrak izateaz gain, erabilgarriak ere izan behar dute. 

Horregatik, bada, elizez eta jauregiez gain, beste era bateko eraikinak ere eraiki zituzten, hala nola 

ospitaleak, liburutegiak, museoak, antzokiak eta abar. 

Neoklasizismoa oso motel barneratu zen Espainiako arkitekturan. Barrokoaren tradizioa osoa 

errotuta zegoen, eta ezin zen kolpez desagertu. Madrilgo errege-jauregia da eboluzio geldo horren 

adibide adierazgarriena, batzuen iritziz eraikin barrokoa baita eta beste batzuen iritziz, berriz, 

neoklasikoa. 

Erakin neoklasikoak dira Pradoko museoa, Alcaláko atea eta Iruñeko katedraleko aurrealdea. 

Eskultura 

Mugimendua eta bolumena ezabatu eta eskultura barrokoaren efektu piktorikoa arbuiatu izana ditu 

ezaugarri nagusi; hala, zehatz mugatutako inguruko lerroa lehenetsi zuen baita antolamendu bare eta 

soilak ere. Marmol zuria erabili zen gehien eta gai mitologikoak eta hileta-gaiak irudikatu zituzten 

maizenik, betiere erretratuak ahaztu gabe. Adibidea: Neptunoren iturria. 

Espainian 1752an sortu zen San Fernando akademia (Neoklasizismoaren hedapenaren tresna 

nagusia). Adierazpen bare eta sosegatua aldarrikatu zuen, antzinateko eskultore handien estiloari 

jarraikiz, eta eskultura barrokoaren errealismoa eta espresionismoa bazter utzita. Era berean, arbuiatu 

egiten zituen efektu piktorikoak, teatraltasuna eta barrokoaren neurriz kanpoko mugimendua; bestalde, 

arreta handiagoa ematen zion obraren edertasun formal hutsari indar espiritualari baino, eta horrexegatik 

erortzen zen hoztasunean. 

Erregetza izan zen garai hartako bezero nagusia; hala, borboitarrek modan jarri zuten gorteko 

eskultorearen irudia, alegia, erregetzako ekimenen eta mandatuen koordinatzailea. 

Pintura 

Pintore neoklasikoen arazo nagusia, estilo horretako arkitektoen eta eskultoreen kasuan ez bezala, 

pintura klasikoen eskasia zen; horregatik, erliebe eta eskultura klasikoak hartzen zituzten inspirazio-iturri. 

Antzinateko ereduak hartu, eta garai hartako berrikuntza politiko, sozial, etiko eta kulturalaren premietara 

egokitzen zituzten. Hala, sasoi hartarako arrazionalismoarekin bat, pinturan marrazkia bera lehenesten 

zuten, kolorearen kaltetan. 

Espainian pintura profanoa eta konstunbrista nagusitu zen, eta fresko-pintura sendo garatu zen. 

Arkitekturarekin jazotzen zen moduan, Espainiako errege-erreginek Frantziako eta Italiako pintoreak 

eraman zituzten, errege-jauregia apaintzeko lanetan jardun zezaten. 
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Dena dela, Francisco de Goya da garai hartako pinturaren goreneko irudia; pintore berezia izan zen, 

zinez, eta nekez sailka daiteke arte-mugimendu edo -eskola jakin batean. Bada, Goyaren pinturan, XVIII. 

eta XIX. mendeetako artearen zein ideologiaren korronte guztiek egin zuen bat, neoklasizismoaren eta 

erromantizismoaren ezaugarriak oinarritzat harturik ere pinturaren ondorengo joera aurrerakoienak ere 

besarkatu baitzituen: errealismoa, inpresionismoa, espresionismoa… 

2.16. XIX. MENDEA 

Iraultza-aldiak kontserbadore bilakatu zuen burgesia, eta haren tokian beste gizarte talde bat loratu zen, 

hots, proletalgoa, bestelako eskakizun eta xede jakin batzuk lortzea xede harturik. Artean ere aldaketak 

gertu ziren; hala, hizkera zaharkitu eta tradizionalak bazter utzi, eta artearen funtzio sozialari 

erreparatzeari ekin zitzaion. 

 XIX. mendeko arkitektura 

XIX. mendeko arkitekturak hirien garapena izan zuen pizgarri baita aldi berean balazta ere, zenbaitetan. 

Hainbat eraldaketa historikok bultzatu zuten hirien garapen hori. Izan ere, batetik, biztanleen kopurua igo 

egin zen garai hartan, hilezkortasuna murriztu ahala. Biztanleen igoera horrek, batik bat industria-hirietan 

izan zuen eragina, nekazaritza-guneetatik joandako lan-eskua xurgatzeari ekin baitzioten. Hala, 

ezaugarri berezi zenbait edukitzen hasi ziren hiriak: 

− Funtzionalki eta formalki banandu ziren auzo burgesak (kale zabalak, ondo antolatuak eta 

garbiak) eta langileen auzoak (jendetza pilatuta, eta askotan oinarrizko zerbitzurik ere gabe: ez 

urik, ez argirik…). 

− Hiri barruko komunikazio-bideen garrantzia areagotu zen: kaleak eraikinak eurak baino 

garrantzitsuagoak bilakatu ziren, eta trafiko sendoa sortu zen: zalgurdiak, tranbiak eta, gerora, 

automobilak ere bai. 

− Eremu berdeak eta fabrikak hiri-antolamenduaren osagai bereizleak ziren; bada, lehenengo 

horietan gobernuaren eraikinak eta boteredunen etxeak zeuden, eta, fabriken inguruetan, 

berriz, langileen etxebizitzak eraikitzen zituzten. 

Ezinekoa da XIX. mendeko egoera arkitektonikoa formaren edo estiloaren eboluziotik azaldu, 

hamaika aldaera izan baitzituen: jite klasikoko arkitekturatik hasi eta beste garai batzuetan —hala nola 

erdi aroan— inspiratutako edo kutsu exotikoz hornitutako estiloetaraino, burdinan oinarritutako 

arkitekturaren kontzeptu berria ere barne. 

Erantzun azkar eta desberdinak behar ziren, eta bestelako arkitektura bat sortu beharra zegoen, 

ernatzen ari zen industria-gizarte berriaren ideiei eta beharrizanei formalki erantzuteko; zailtasun horien 

ondorio izan zen, bada, XIX. mendeko arkitekturaren eklektizismoa. 

Garai horretan garatutako estilo arkitektonikoen artean nabarmentzekoak dira: 

− Arkitektura historizista. Historizismoak edo, bestela esan, erromantizismoak antzinako 

garaietako arkitektura berreskuratzea zuen xede bakar. Beste garai batzuetako estilo 

arkitektonikoak imitatzea zuen helburu, mende hartako kulturaren zenbait ezaugarri txertatuta. 
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− Burdinaren eta kristalaren arkitektura. XIX. mendearen arkitekturaren eta eraikuntzaren 

estiloaren izen orokorra da, eta industria-iraultzaren garaian erabiltzen hasi ziren materialei zor 

die izena. 

− Arkitektura eklektikoa. Bestelako eraikuntza estiloak sortze aldera, zenbait estiloren artean 

egindako nahastea da. 

− Modernismoa edo art nouveau-a. Bestelako estetika bat sortzea zuen helburu, naturan 

oinarrituta eta aldi berean industria-iraultzatik sortutako berrikuntzak txertatuta. Ondorioz, erruz 

erabili zuten burdina eta kristala arkitekturan. Alabaina, aldi berean, garai hartan halako 

arrakasta zuen burdinazko arkitekturaren estetika pobrearekiko erreakzioa ere bazen; hala, 

lerro bihurrietara eta antolaera asimetrikoetara jotzen zuten, motibo nagusitzat loreak, hostoak 

eta emakumearen irudia erabiliz. Estetika hori oparo erabili zen, halaber, barne-diseinuan, 

bitxigintzan, forjaketan, beiragintzan, zeramikan, oihaletan eta, batik bat, ilustrazioan, izugarri 

hedatu baitzen litografiari esker. 

− Chicagoko eskola. XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran Chicagon sortutako 

arkitektura-estiloa da. Ordura arte sekula erabili gabeko materialak eta teknikak erabiltzen hasi 

zen, merkataritza-eraikin handiak eraikitzeko. Garaiko premiei erantzuteko, gorako eraikuntza 

bultzatu zuen: solairu ugari gorantz, oinarri txiki baten gainean (etxe orratza). Burdina, beira eta 

asmatu berri ziren igogailuak lagun, arkitektura arrazional, logiko eta funtzionala eraiki zuen 

Chicagok, sendotasuna eta azkartasuna lehenetsiz, dekoraziotik eta zio historikoetatik harago. 

 XIX. mendeko pintura 

XVIII. mendearen amaieran “erromantizismoa” sortu zen Alemanian, ilustrazioaren eta 

neoklasizismoaren izpiritu arrazional eta hiperbolikoaren aurkako erreakzio modura; erromantizismoak, 

bada, sentimendua hobesten zuen arrazoiaren aurrean; liberalismoa, despotismo ilustratuaren aurrean; 

originaltasuna, tradizio grekolatindarraren aurrean; sormena, imitazio neoklasikoaren aurrean, eta obra 

inperfektu, amaigabe eta irekia, obra perfektu, amaitu eta itxiaren aurrean. Mugimendu horrek berezko 

zituen alderdi pertsonalekiko estimua, erabateko subjektibismoa eta indibidualismoa eta funtsezko 

niarekiko gurtza. XIX. mendean garatu zen, eta ekarpen garrantzitsuak izan zituen bai pinturan bai 

literaturan eta musikan. 

Pintura erromantikoak subjektibismoa eta originaltasuna aldarrikatu zituen. Eszena bortitzak zituen 

inspirazio-iturri, eta dramatismoz janzten zituen, ikusleen barrenak astintzeko. Argi eta itzal kontraste 

indartsuak (argiluna) erabiltzen zituen maiz. Bestalde, kolore bizitasuna da erromantizismoaren 

bereizgarri, marrazkiari gailentzen baitzaio —bigarren mailan uzten du marrazkia—. Koadroaren 

akaberak, batzuetan, zirriborro itxura hartzen zuen. 

Erromantizismoa neo-barrokotzat jo daiteke nolabait. Izan ere, pintore barrokoek eragin handia izan 

zuten pintore erromantikoetan. 

XIX. mendearen erdialdeko urteetan, erromantizismoaren eta hark ekarritako bizitzaren 

idealizazioaren gainbeherarekin batera, beste korronte bat ernamuintzen hasi zen, errealitate 

zehatzarekiko interesean funtsatuta: errealismoa. 

Pintura izan zen errealismoaren arte-adierazpide nagusia. Haren bidez errealitatea bere horretan 

irudikatzea lortu zen, idealismorik eta subjektibotasunik gabe. Dena dela, autore horiek ez zuten edozein 
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errealitate islatu; behartsuenen errealitatea azaltzea zuten helburu; hala, bizitzaren alderdi 

desatseginenak pintatu zituzten, gizarte-egoera jakin batzuen erakusgarri. 

Ikuspegi teknikotik, errealismoak erromantizismoaren lorpenak bere egin eta areagotu egin zituen, 

barrokorantz urreratuz. 

Hirurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, berriz, inpresionismoaren mugimendu plastikoa garatu 

zen; nolabait esan, argia eta unean unekoa (begizko “inpresioa”) irudikatzeko saiakera izan zen, kontu 

egin gabe argi eta une horren atzean zer zegoen. Alegia, aurreko estiloetan identitatea ematen zieten 

formei; inpresionistek, aldiz, argi-unea pintatzen zuten, haren atzean zauden formei erreparatu gabe. 

Zehetasun txikiak alde batera utzi, eta formei soilik egiten zieten kontu, oinarrizko koloreak (urdina, 

gorria eta horia) eta haien osagarriak (laranja, berdea eta morea) erabiliz; eta errealitatearen ilusio 

modukoa islatzea lortzen zuten, oihalaren gainean zuzenean ondoz ondoko kolore-pintzelkada laburrak 

emanez. Pintura tradizionalarekiko erabateko haustura izan zen inpresionismoa, eta XX. mendeko 

artearen abiapuntua. 

XIX. mendearen amaieran, korronte postinpresionista sortu zen, alegia, inpresionismoaren luzapena 

eta, aldi berean, haren mugekiko errefusa. Postinpresionistek, bada, kolore biziak erabiltzen jarraitu 

zuten; orobat, pintura trinkoki aplikatzen jarraitu zuten, pintzelkada bereizgarriak egiten eta benetako 

bizimoduko gaiak jorratzen, baina emozio eta adierazkortasun handiagoa lortzen saiatu ziren. 

Errealitateak garrantzia galdu, eta pintoreak nor bere erara hasi ziren errealitatea interpretatzen, arte 

garaikiderantz bide eginez. 

 XIX. mendeko eskultura 

Eskultura izan zen garai horretan aldaketa gutxien izan zuen artearen adarra, ez baitzen ia aldendu ere 

egin XVIII. mendearen amaierako klasizismoan indarrean ziren irizpideetatik. Rodin izan zen garai 

hartako eskultore nabarmengarriena: errealismoaren oinarriak berregituratu zituen inpresionismoaren 

korrontearen garaian, eta hark lortu zuen lehenengoz obra zati bat amaitutako obra modura ikustaraztea 

eta zirriborro itxura zuen horrek obra osoaren izaera hartzea. 

XIX. mendean Europa osoan eskulturak bizi zuen ahulezia eta hutsalkeria jasan zuen berebat 

Espainiako eskulturak. Ez dago artista azpimarragarririk ez eta esku-hartze berritzailerik ere. Eskultura 

erlijiosoa desagertu egin zen ia erabat sorkuntza-eragiletzat. Oroimenezko estatuagintza, berriz, urria 

izan zen oso, Espainiako egoera ekonomiko latzaren eta bizitasun faltaren eraginez. Arte horrek, bada, 

motel eta ahul egin zuen aurrera, 1856an sortutako arte ederren nazioarteko erakustaldietan egindako 

ekarpenei esker soil-soilik ia. 

2.17. XX. MENDEKO ARTEA 

XX. mendean, gorabehera handiko garaia bizi izan zuen Europak, noiz krisi ekonomikoak jota, noiz 

iraultza-mugimenduak edo mundu-gerrak jota. Gizarte-tentsio handiko garaia izan zen, eta testuinguru 

horretan artistei bizitzen ari ziren egoeren laztasuna azaleratzeko premia bizia ernatu zitzaien, 

tradiziozko hizkeretatik eta formetatik urrun. Zientzietan eta teknologian izandako etengabeko 

garapenak, gainera, sekula pentsatu gabeko aurrerakuntzak ekarri zituen: automobila, hegazkina, 

telebista, gizakia ilargian eta abar.  
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Arteetan, berriz, garai hartako sakon-sakoneko eraldaketek, aldaketak baino areago, erabateko 

hausturak eragin zituzten. Bi mugimendu handi bereizten dira XX. mendean: abangoardiak, batetik, eta 

arte postmodernoa, bestetik; dena den, XX. mendean barrena joera edo estilo ugari sortu ziren bi multzo 

handi horien barruan. 

 

 Abangoardiak 

Abangoardia, ororen gainetik, borroka da, gatazka, gehiengotik nabarmentzen den multzo txikia, aurrera 

egin eta aitzindari bilakatzen den taldea. Arte-abangoardia talde txiki baten aldarri modura jaio zen, 

aurrez ezarritako eta gehiengoak onartutako egoera batzuei —biolentziaz ere batzuetan— aurre egiteko 

batutako elite baten adierazpidea. Horregatik, gizarteak hasieran muzin egin zion estilo horri, nahiz eta 

denborak aurrera egin ahala, haren aintzatespena lortu eta abangoardiaren ideiak zabaldu. Hasieran 

onespenik jaso ez bazuen ere eta marjinaziora ere iritsi arren, gerora gizarteak onartu eta luze eta zabal 

hedatu zen; horrek, bada, etorkizunari aurre hartu ziola erakusten du. Abangoardiak, gainera, inoiz ez 

bezalako egoeran jarri zuen artista gizartearen aurrean, inork ulertzen ez zuen jenioaren ideia 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Postinpresionismoa 
Modernismoa 
Sinbolismoa 
Arts & Crafts 

Fauvismoa 
Espresionismoa 

Kubismoa 
Futurismoa 

Orfismoa 
Rayonismoa 

Suprematismoa 
Pintura metafisikoa 

Bortizismoa 
Konstruktibismoa 

Parisko eskola 
Dadaismoa 

De Stijl 
Purismoa 

Bauhaus 
Prezisionismoa 

Art déco 
Arrazionalismoa 
Neorromantizismoa 

Novecentoa 
Objektibotasun berria 

Surrealismoa 
Arte konkretua 

Errealismo sozialista 
Informalismoa 
Espresionismo abstraktua 

Art brut 
Brutalismoa 

Arte zinetikoa 
Neodadaismoa 
Pop artea 
Funk artea 
Errealismo berria 
Op artea 

Ekintza-artea 
Minimalismoa 
Abstrakzio postpiktorikoa 
Arte kontzeptuala 

High-tech 
Body-art 
Bideoartea 
Hiperrealismoa 
Povera artea 
Land art 
Arte postmodernoa 
Neo-popa 
Neoespresionismoa 
Transabangoardia 
Interneteko artea 



Turismo-baliabideak 
 

 
LANBIDE EKIMENA 47 

erromantikoan sustraituta. Horiek izan ziren hasiera-hasieratik, hain zuzen ere, abangoardiaren 

kontzeptuaren alderdi zehatzenak. 

Abangoardia hitza XX. mendearen lehen laurdenean agertu zen lehenengoz arteari lotuta. Ez zen, 

dena den, artista talde edo arte-joera zehatz baten adierazgarri; aitzitik, arteak, oro har, gizartearen 

aitzindari-papera zuen, hots, gizartea eraldatzea asmo zuten funtsezko bi sektoreen abangoardia. 

Artearen abangoardia arte-adierazpeneko sistema bat berritzeko, esperimentatzeko eta/edo 

distortsionatzeko guraria zen. Kontzeptuen berrikuntza eta haustura zekartzan berarekin (iraganari uko 

egitea aurrerakuntza helburu harturik). Haustura ez zen estetikaren mailara soilik mugatu; aitzitik, 

politikara ere zabaldu zen. Ideologia zehatzeko taldeak ziren, eta artista asko militante politiko ere 

baziren, eta artea zerabilten nork bere ideiak azaleratzeko. 

Alabaina, faktore horrek berak porrotera eraman zituen, abangoardien bereizgarri zen berritasun 

hori iraungi eta iragan bilakatu bezain pronto. Arrakastak ekarri zion heriotza; publikoak eta kontsumo-

gizarteak onartutakoan, hausturaren eta gizartearen kritikaren idealak galdu baitzituen ezinbestez. 

 Arte postmodernoa 

Determinismoaren (giza gogoa jainkoaren gogoaren mende dago) eta erlijioaren gailentasunaren 

amaiera da proiektu modernoaren ezaugarri nagusia; egoera horretan, bada, aurreko pentsaera horiei 

gailendu zitzaizkien arrazoia eta zientzia, objektibismoa eta indibidualismoa, teknologiarekiko eta 

aurrerakuntzarekiko konfiantza eta gizakiaren beraren gaitasunekiko uste osoa; politikoki, monarkia 

absolutuen amaiera ekarri zuen eta demokraziaren ezarpena; boterea aristokraziaren eskuetatik 

burgesiarenera igaro zen, eta herritarrek zenbait eskubide berenganatu zituzten; ekonomikoki, berriz, 

nekazaritzan oinarritutako ekonomiatik, industrian oinarrituta ekonomiara eta kapitalismora egin zen 

jauzi. Horren guztiaren aurrean, postmodernotasunak eskema horiek gainditzea zuen helburu: krisi 

politiko, kultural eta ideologikoak bultzatuta proiektu modernoak porrot egin zuela aldarrikatzen zuten. Ez 

zuten aurrerabidean sinesten, ez zuten etorkizunarekiko konfiantzarik; uko egin zieten utopiei; gizarte-

klaseen antolaera desegin egin zen eta ekonomia globalizatu; desengainuaren sentimendua zabaldu 

zen, eta indibidualismoari eta introspkzioari bidea eman zitzaion. 

Arte postmodernoa arte modernoaren proiektuaren aurkako mugimendutzat sortu zen, arte 

modernoa eboluzioaren eta proiektu hori babesten eta sortzen duen gizartearen ispilu modura hartuta; 

postmodernoek XX. mendearen hasierako abangoardia-artearen printzipio programatikoa arbuiatzen 

zuten bereziki, eta proiektu modernoaren porrotzat ulertzen zuten abangoardia-mugimenduen porrota: 

abangoardiek artearen eta bizitzaren arteko distantzia desagerrarazi nahi zuten, artea unibertsal bihurtu; 

artista postmodernoak, aldiz, autoerreferentzialak ziren, artea arteari buruz mintzo zela defendatzen 

zuten, gizarte-eginkizunik betetzeko asmorik gabe. 

Artistak askatasunez jo zezakeen edozein garai edo estilotara, eta nahierara har zezakeen ezein 

autoreren erreferentzia. Berdin-berdin jotzen zuten arte klasikora zein abangoardiara. Gogara nahasten 

zuten arte tradizionala eta komikia, graffitia, publizitate-irudiak edota masen komunikabideetako irudiak. 

Edozein arte-teknikatara jotzen zuten, tradizionaletatik hasi eta teknologia berrietatik sortutakoetara. 

Modu subjektibo eta pertsonalean berrinterpretatzen zuten guztia, baina bereizkuntzarik gabe eta 

hausnarketarik gabe, inolako kontzepturik iradokitzeko edo inolako mezurik bidatzeko asmorik gabe. 

Artea bera zuten asmo eta helburu; ez zuten artea inguruko kulturaren errealitatea azaleratzeko bidetzat 

hartzen. 
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Arte postmodernoak makina bat estilo eta kontzeptu barne hartzen ditu; haren barruko 

mugimenduak heterodoxoak eta askotarikoak dira, izaera programatikorik gabeak; aitzitik, bakoitzak 

helburu eta bereizgarri zehatzak ditu. Aldeak nabarmenak dira leku batetik bestera, batik bat Europatik 

Estatu Batuetara, bigarren horretan Europan baino kutsu kritiko eta gogoetatsuagoa duela baitirudi. 

2.18. ARTE-ADIERAZPEN BERRIAK 

Arte-adierazpen berriek irudia dute ardatz, eta XIX. mendearen amaieran sortu ziren, industriaren eta 

burgesiaren gizartea garatuaz batera. Izan ere, gizarte horrek komunikazio-bide berriak behar zituen, 

eta, aurrerabide teknikoek bultzatuta, irudian oinarrituta garatu ziren komunikazio-bide horiek. 

 Kartela 

Kartela publizitate-iragarkiari uztartuta dago; hori izan zuen jatorri eta eginkizun, produktu edo jarduera 

jakin bat saltzeko asmoz haren berri ematea baitzuen helburu. 

Antzinatean sortu ziren lehenengo kartelak (horietatik zaharrena K.a 3000. urtekoa da. Tebas hiriko 

aurri egiptoarretan aurkitutako kartela da, eta iragarkiak urrezko txanpon bat eskaintzen du ihes egin 

zuen esklabo bat ugazabari itzultzearen truke). Inprimatutako lehen kartela, dena den, 1477. urtekoa da. 

Alabaina, XIX. mendera arte ez zen kartela bete-betean garatu; orduko industrializazio-prozesuak 

multzoan eta merke fabrikatzeko aukera eman baitzuen eta garai hartan garatu baitzen, halaber, 

merkatu-lehia. Giro horretan sortu zen, bada, kartel modernoa, irakurterraza eta irudi argikoa, jendea 

erostera bultzatzea xede. Hala, publizitatea ordura arte bakana eta literarioa izatetik, kartel sorta 

mardulak argitaratzera igaro zen, testua eta irudia ausarki bat eginez. 

Modernismoarekin bizi izan zuen kartelak lehen loraldia, arte aplikatuekiko zaletasun handia 

baitzuen estilo horrek, eta halaxe hedatu zen. Lehen Mundu Gerraren ostean, abangoardiak zabaldu 

ahala, beste kartel mota bat sortu zen: lerro xumeagoak, letren diseinu soilagoa… hori guztia 

komunikazio-helburuetara hobeto egokitze aldera. Bigarren Mundu Gerraren eta haren osteko atzeraldi 

ekonomikoaren ondorioz, kartelak ere atzera egin zuen bai eboluzioan bai ekoizpenean. Gainera, 

telebistak eta geroago sortutako bestelako komunikabideek ere ez zaizkio inondik ere mesedegarri 

gertatu, horiek azkarrago eta errazago lotzen baitute publikoa erakartzea. 

 Komikia 

Istorio ilustratua da komikia; binetetan garatzen du ekintza, eta bunbuilotan txertatzen du testua. 

Kontakizuna ondoz ondoko eszenen bidez azaltzeko teknika antzinatik erabili izan da —Mesopotamiako 

esteletan eta Greziako zeramikan jada baliatu zuten—. Dena dela, XIX. mendearen amaieran garatu zen 

gaur egungo komikia.  

Kartelarenaren antzeko premisak izan zituen abiapuntu. Batetik, testuak eta irudiak elkarrekin bat 

egin, eta mezu bateratua osatu zuten; bestetik, egunkarien artean sortutako lehiak bultzada eman zion, 

ahalik eta irakurle gehien erakartzeko borrokan bestelako hizkerak sortzen ahalegindu baitziren.  

Yellow Kid izan zen lehen komiki-pertsonaia; 1896an sortu zen, Estatu Batuetako New York World 

egunkarian. Halako arrakasta lortu zuen, non eta haren ondotik gainerako ia egunkari guztiek ere komiki-
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pertsonaiak sortu baitzituzten. Komiki-liburuak gerora agertu ziren, eta komikigintzak egunkarietatik 

bereiztea lortu zuen hartara. 

 Argazkigintza 

Kamera iluna da argazkigintzaren jatorria. Antzinatetik ezaguna zen kamera iluna: kutxa itxi batean, zulo 

txiki bat egiten zuten aldeetako batean; hala, kanpoko argia zulotxo horretatik sartzen zen, eta kanpoko 

objektuak kontrako aldean proiektatzen zituen alderantzikatuta. Gailu horrek, baina, ez zuen irudirik 

hartzen uzten ez eta argazki-erreprodukziorik lortzen ere. 

Gure garaira iritsi den argazki zaharrena 1826koa da. Hastapenetako teknika horretan, zilar-gatza 

erabiltzen zen irudiak finkatzeko, metalezko azaletan betiere. Gerora etorri ziren kopiak paperean 

egiteko aukera eman zuten teknikak. 

Lehenengo irudiak zuri-beltzean ziren, eta XX. mendetik aurrera kolorearekin esperimentatzen hasi 

ziren. 

Argazki-kazetaritzari esker garatu zen argazkigintza; kazetaritza mota horrek argazkien bitartez 

azaltzen du leku jakin batean gertatutakoa, eta, hartara gizarte-kritikari bidea eman. Zenbait argazkilari, 

errealitatea era artistikoan azaltzeari nahikoa iritzi ez, eta abangoardien artean barneratzea otu zitzaien. 

Halaxe sortu zen argazkigintza artistikoa, abangoardia artistiko plastikoen hizkerak eta 

argazkigintzarenak uztartuta. 

Berrogeita hamarreko hamarkadaren amaieran, telebista hedatzeaz batera, argazkigintzak ere 

atzerakada handia izan zuen, bada lehiakide gogor horrek bultzatuta, bere baitara bildu behar izan zuen: 

dagoeneko ez zen gertakarien lekuko, eta, ondorioz, oinarrietarantz atzera egin behar izan zuen. 

Gaur egun, hainbat bide jorratzen ditu argazkigintzak, eta artearen generoan garatu da bereziki. 

Teknologia digital berriek mundu erreala eraldatzeko aukera ematen dute baita irudiaren erregistroan 

esku hartzeko modua ere; hala, irudiak manipulatu eta distortsionatu egin daitezke, irudiak atzitzeko 

uneko errealismoa galdu gabe. Digitalizazioaren aroan objektibotasunaren funtsa galdu du 

argazkigintzak, eta eten egin da errealitatearen eta lortutako irudiaren arteko lotura fisikoa. 

Argazkietako irudiek objektibotasuna galdua dutela, argazkigintzaren osteko aldiaz hitz egiten hasi 

dira, errealismoaren eredu izandako argazkigintzaren paradigma gainditu baita eta mundu erreala eta 

birtuala elkarrekin nahasi. Irudiak manipulatzeko programak erruz garatu dira azken aldi honetan, bai 

halaber argazkigintza-ukituak, irudien bat-egitea, infografia (informatikaren bidezko irudiak) eta 

hirudimentsiokotasuna, hots, holografia. 

 Zinema 

Zinema da XX. mendearen arte-adierazpiderik behinena. Izan ere, gure kulturaren erreferentzia-puntu 

nagusia izan da, bai ikuskizun publiko modura bai, ikuskizun pribatu modura ere, telebistari eta bideoari 

esker. Halako eragin handia izan du, non gustuak eta modak ere sortu baititu; orobat, eragina izan du 

gertakari sozial eta politikoetan, zientzian eta arteetan baita gizakiaren banakako zein taldeko psikologia 

sakonenean ere. Zinemaren eboluzioari esker, ikus-entzunezko adierazpide osoena bilakatu da, nahiz 

eta oinarri bera izan beti, hots, irudien eta mugimenduaren konbinazioa. 
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Zinema, baina, arte eta ikuskizunaz gain, industria eta merkataritza-gai ere bada, kostu ekonomiko 

handia duenez, inbertsio handiak behar baititu. Horrek, bada, baldintzatu egiten du sormena eta 

zinemaren hizkeraren eboluzioa, egindako inbertsioak berreskuratu egin behar baitira irabazien bidez. 

Zinema 1895eko abenduaren 28an sortu zen ofizialki. Lehen filmak antzerki filmatua baino ez ziren, 

muntaketarik eta lanketarik gabe eta soinurik gabe. 

Lehen Mundu Gerra amaituta, abangoardiekin bat egin zuen zinemagintzak, espresionismo 

alemaniarrarekin batik bat, Alemaniak pelikulen ekoizpena babestea erabaki baitzuen, ekonomiarako 

zeinen onuragarria zen oharturik (Caligari doktorea, Nosferatu eta abar). 

Sobiet Batasunak ere sustatu zuen abangoardiako zinema. Orduan erabili zen lehenengoz zinema 

arma politiko eta artistikotzat, bestelako hizkera bat landuz. Zinema-industria eta -eskolak sortu ziren 

xede horrekin, eta egitura konplexu eta oparotasun poetiko handiko zinema eratu zen hartara (Potemkin 

korazatua, Ama eta abar). 

Azken film mutuek erakutsi zuten zinemak hitz egitea baino ez zuela falta. Urrats hori, baina, ez zen 

premia artistikoek sustatuta egin, premia ekonomikoengatik baizik; izan ere, ikusleen kopuruak 

gainbehera txiki bat izan zuen, eta ikusleak berreskuratu nahiak bultzatu zuen zineman soinua 

txertatzeko modua asmatzera. Eta, hala izan zen; bada, Estatu batuetan zinemak, soinuari esker, 

bikoiztu egin baitzuen ikusleen kopurua. Gizartearekiko kritika egiten zuten pelikulak nabarmendu ziren 

garai horretan (Garai modernoak, Diktadore handia eta abar). 

Berrogeiko hamarkadan hasi zuen Estatu Batuetako zinemak goraldia, Bigarren Mundu Gerran 

Europako zinema-ekoizpena eteteaz batera; eta garai hartan lortu zuen zinemak, arte-lengoaia modura, 

erabateko heldutasuna; ordukoak dira, bada, zinemaren historiaren film garrantzitsuenetariko zenbait 

(Kane hiritarra eta Casablanca, besteak beste). Europan, gerra amaituta, Italiako mugimendu 

neorrealista izan zen azpimarragarri, non faxismoa jasan osteko errealitate mikatzenari aurre egiteko 

prest azaldu baitzen zinema (Bizikleta lapurra eta Erroma, hiri irekia, besteak beste). 

Berrogeiko hamarkadaren azken urteotan lortu zuen zinemak behin-betiko adierazkortasun-

heldutasuna, batetik koloreari esker —hogeita hamarreko urteetan hasi zen erabiltzen jada— eta, 

bestetik, zinemaskopeari esker —pantailaren zabalera bikoiztu egin zen, filmei espazio-sentsazio 

handiagoa emateko—. Aurrerapen horiek hizkera zinematografikoa joritu zuten, eta telebistari lehiakor 

aurre egin ahal izan zion hartara, gero eta ikusle gehiago bereganatzen ari baitzen azken hori. 

Hirurogeigarren hamarkadaren bigarren erdialdetik aurrera, ikusleen beheraldiak krisialdi gogorra 

eragin zuen zineman, telebistaren eta beste aisialdi-aukera batzuen lehia gorrak bultzatuta. Alabaina, 

1977an, George Lucas zinemagileak betiko aldatu zuen joera hori Izarretako gerra filmari esker. Lucasek 

hitzarmen bat sinatu zuen Fox ekoizpen-etxearekin, Foxek filmaren irabaziak har zitzan eta Lucasek, 

berriz, marketinaren bidez sortutakoak, eta, Foxeko buruek hitzarmena haientzat oso onuragarria izango 

zela uste bazuten ere, luzaroko emaitzak askoz hobeak izan dira Lucasentzat Foxerako baino; halaxe 

jabetu ziren ekoizpen-etxeak ordura arte baino askoz gehiago ustia zitezkeela filmak ekonomikoki. 

Horrela sortu zen “blockbuster” kontzeptu modernoa; alegia, batetik, filmak “denboraldiko estreinaldi” 

modura saltzea diru kopuru handia biltzeko eta, horrekin batera, bestetik, marketin-salmentari bidea 

ematea, filmaren edo haren pertsonaien gaineko frankizia salduz jostailu-dendei (pertsonaien irudiak…) 

janari azkarreko jatetxe-kateei (promozioak egiteko) eta abar. 
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Ordenagailuei lotutako teknologien hedapenak betiko aldatu zuen zinemagintza; bada, ordura arte 

maketen edo gaininpresioen bidez egindako efektu bereziak ordenagailu bidez egiten hasi ziren.  

Internetek ere izugarrizko erronka ekarri zien ekoizpen-etxe handiei, erabiltzaile asko filmak doan 

deskargatzeko erabiltzen hasi baitziren sarea. Bide berri horretaz jabeturik, ekoizle independente asko 

zinema digitalerantz egin dute jauzi; hala, ordenagailu bidez argitaratzeko grabatzen dituzte filmak, eta 

informazio-trukerako guneetan esekitzen dituzte. Orobat, erraztu egin da zinema-jaialdietarako deialdien 

prozesua, eta, horri esker, bultzada itzela izan du zinema independenteak, hots, ekoizpen-etxe 

handietatik at egindako zinemak. Horrek guztiak sakon-sakonetik demokratizatu du zinema. 

 Pop musika 

Honela definitzen du Harluxet hiztegi entziklopedikoak “pop” musika: “(ing.ezko popular hitzaren 

laburdura) iz. 1960.eko hamarkadan Britainia Handian The Beatles eta beste zenbait talderen eraginez 

jaiotako musika-mota, bereziki rock and roll-ean oinarrituz jaioa eta beste musika-mota batzuen (jazz, 

klasiko, etab.en) eraginez aberastua”. 

Pop abestiaren terminoa 1926an jaso zen lehenengoz, “jendea erakartzeko gai” den musika-lana 

adierazteko. Gerora, 1950eko hamarkadatik aurrera, “pop musika” gazteen merkatuari bideratutako 

genero berezia izendatzeko erabili da, rock and roll musikaz bestelako aukera leunago modura sarritan. 

“Inbasio britainiarraz” geroztik —alegia, 1967ko Britainia Handiko artisten loraldiaz geroztik— pop 

musika rock musikarekiko aurkaritzan erabiltzen hasi zen gero eta gehiagotan, alegia, rock and roll 

musika baino musika modu komertzialagoa, iragankorragoa eta errazagoa adierazteko. 

Pop musikaren osagai nagusia abestia da; askotan bi minutu eta erditik hiru minutu eta erdira 

bitartean irauten du, eta, gehienetan, osagai erritmiko jarraitu eta nabarmen bat du; kulturalki onartutako 

estiloa da, egitura tradizional eta errazekoa. Pop abestien letrek ere koska handirik ez dute; gai errazak 

landu ohi dituzte, amodioa eta gai erromantikoak usu, nahiz eta salbuespen aipagarriak ere badauden. 
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3.1. SARRERA 

Pertsona fisiko nahiz juridiko baten ondasun eta eskubideen multzoari esaten zaio ondare. Historikoki, 

“ondare” ideia herentziari lotuta zegoen. Hala, ELHUYARren Hiztegi Modernoan, hauxe da “ondare” 

hitzaren lehen adiera: gurasoengandik jasotzen den ondasun-multzoa. 

Pertsona fisikoei dagokienez eta sensu lato hartuta, “jarauntsitakoa”, normalean, indibiduoek 

erkidego bateko kide moduan dituzten ondasun eta eskubideek osatu ohi dute. Esate baterako, familia 

bateko kide izateagatik herentzian jasotzen denari ondare esan ohi zaio. Baina badira, halaber, 

bestelako erkidego zabalago bateko kide izateagatik ditugun “ondareak” ere, hala nola eskualde-

mailakoak eta nazio-mailakoak; esaterako, Ondare Industriala, Ondare Nazionala, Ondare Historikoa. 

Horrez gain, badira Ondare Kultural Ez-materiala eta Arkitektura Ondarea; halaber Gizateriaren 

Ondarea. 

Okupatzen duen lurraldeak, flora eta faunak eta bertan bizi diren pertsonen sorkuntza eta 

adierazpen guztiek osatzen dute nazio baten ondarea: hain zuzen ere, haren erakunde sozial, legal eta 

erlijiosoek, haren mintzairak eta haren kultura materialak, aro historiko aspaldikoenetatik hasita. 

Arbasoengandik jarauntsitako ondasun material eta ez-materialak biltzen ditu ondareak: bizi ohi den 

ingurunea; alor, hiri eta herriak; besteekin partekatzen diren tradizio eta sinesmenak; balioak, 

erlijiosotasuna, munduaren ikuspegia eta hari egokitzeko modua. Nazio baten inspirazio- eta identitate-

iturri nagusiak dira ondare naturala eta ondare kulturala, lehen izanaren herentzia, orain denaren oinarria 

eta seme-alabei utzi nahi dien etorkizunaren funtsa baita.  

Gaur egun herrialdeek duten dilema nagusietako bat da etorkizuna eraiki beharra baina iragana 

zaintzeari utzi gabe, hazkunde ekonomikoa kulturarekin ezkondu beharra, garapena kulturalki 

jasangarria izateko beharra. Badira beren etorkizuneko proiektuak beren leku eta monumentu 

historikoek, arkitekturak eta tradizioak ematen dieten batasunetik abiatuta eraikitzen dituzten herri asko. 

3.2. ONDARE MOTAK 

Egin ohi den lehen bereizketa ondare naturalaren eta ondare kulturalaren artekoa da.  

■ Lurralde bateko faunak eta florak taxutzen dituzten paisaiek osatzen dute ondare naturala. 

UNESCOren definizioaren arabera, ikuspegi estetikotik, zientifikotik nahiz ingurumenekotik balio 

nabarmena duten monumentu naturalek, formazio geologikoek eta leku eta paisaia naturalek 

osatzen dute; biosferaren erreserbek, monumentu naturalek, erreserba eta parke nazionalek eta 

natura-babeslekuek... 

■ Ondare kulturala, berriz, historiak nazio bati utzi dion ondasun kulturalek eta gaur egun sortzen 

direnek —baldin eta gizarteak halako garrantzi historiko, zientifiko, sinboliko edo estetikoa esleitzen 
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badie— osatzen dute. Arbasoengandik jarauntsitako herentzia da, haien izanaren, munduaren 

ikuspegiaren, bizimoduaren eta izaeraren lekukotza, eta, halaber, datozen belaunaldiei utziko 

zaizkien herentzia.  

Ondare kulturala bi kategoriatan sailkatzen da: materiala eta ez-materiala. 

− Ondare materiala da obra material handien bidezko kultura-adierazpenen multzoa. Ondare 

materiala, hurrena, ondare higigarri eta higiezina moduan sailka daiteke. 

• Ondare material higigarriaren barruan biltzen dira objektu arkeologiko, historiko, artistiko, 

etnografiko, teknologiko eta erlijiosoak, bai eta eskulangintzatik edo folklorerik datozenak 

ere, zientziarako, artearen historiarako eta herrialdeko aniztasun kulturala iraunarazteko 

bilduma garrantzitsuak baitira. Beteak beste, artelanak, eskuizkribuak, dokumentuak, tresna 

mekaniko historikoak, grabazioak, argazkiak, filmak, ikus-entzunezko dokumentuak, 

eskulanak eta bestelako objektu arkeologiko, historiko, zientifiko eta artistikoak aipa 

ditzakegu. 

• Ondare material higiezina tokiek, eraikuntzek, ingeniaritza-lanek, industriaguneek, multzo 

arkitektonikoek, eremu tipikoek eta interes edo balio esanguratsuko monumentuek osatzen 

dute. Ondasun kultural higiezin horiek ezin dira leku batetik bestera eraman, dela egiturak 

direlako (eraikinak, esaterako), dela lurrarekiko lotura ezin banatuzkoa dutelako (esaterako, 

leku arkeologikoak). 

− Ondare ez-materiala kulturen izpirituan bertan datzan elementu ikusezinek osatzen dute. 

Ondare kulturala sorkuntza materialetatik harago doa. Badira beren jakintza eta teknikak ez 

ezik, arbasoen oroitzapena ere, ahozko tradizioan bildu dituzten gizarteak. Ia zeharo bat datoz 

ondare ez-materialaren ideia eta kulturarena, baldin eta hori “gizarte bat edo gizarte-talde bat 

bereizten duten ezaugarri espiritualen eta materialen multzoa” dela dioen definizioaren arabera 

ulertzen badugu, zeinak, “literaturaz eta arteez gaindi, bizimoduak, balio-sistemak, ohiturak eta 

sinesmenak” biltzen baititu.  Haren izaera dinamikoak azaltzen duena, kultura sustatzen duen 

transformazio-ahalmena eta parte hartzen duen truke kulturalak gehitu behar zaizkio horri.  

Besteak beste, poesiak, errituek, bizimoduek, medikuntza tradizionalak, herri-erlijiotasunak eta 

lurraldeko teknologia tradizionalak osatua da ondare ez-materiala: erabiltzen diren hizkuntzek, 

eskualdeko eta tokiko modismoek, musika eta musika-tresna tradizionalek, dantza erlijiosoek eta zibilek, 

sukaldaritzak, mito eta kondairek, asmakizunek, sehaska-kantek, maitasun-kantek, gabon-kantek, 

esaerek, haur-jolasek, sinesmen magikoek... 
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3.3. KULTURA-ONDAREA 

Ondare kulturalean biltzen dira denboran zehar metatu diren ondasun material eta ez-materialak. 

Artistikoak, historikoak, paleontologikoak, arkeologikoak, dokumentalak, bibliografikoak, zientifikoak 

nahiz teknikoak izan daitezke ondasun horiek. 

Ondasun horri, Espainian, ondare historiko edo historiko-artistiko esaten zaio. 

 Kultura-ondarearen babesa 

Autonomia Erkidegoei dagokie, Espainian, ondare kulturalaren babesa; hori dela eta, beren legeria 

garatu dute denboran. EAEren kasuan, hain zuzen, 1990eko uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondareari 

buruzko 7/1990 Legea. Maila autonomikoko legerik ez bada, estatukoa aplikatuko da; alegia,  Espainiako 

Ondare Historikoaren 16/1985 Legea, ekainaren 25ekoa. 

Halako ondasun jakin batzuk herri, eskualde edo gizateriarentzat garrantzitsutzat jotzen eta 

sailkatzen dituzten erakundeek ondasun horiexek babesteko eta iraunarazteko ardura ere hartzen dute, 

eta saiatzen dira etortzeko diren belaunaldientzat behar bezala gordetzen, ikergai izan daitezen eta 

haiek erabiltzen, gozatzen edo bisitatzen dituzten lagunentzako esperientzia emozionalen iturri izan 

daitezen. 

UNESCOren (Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundea)  Biltzar Orokorrak 

“Munduko Kultura eta Natura Ondarea Babesteko Hitzarmena” onetsi zuen 1972ko azaroaren 16an, 

mundu osoan gizateria osoarentzako garrantzia duen ondare kultural eta naturala hautemateko, 

babesteko eta iraunarazteko helburua erdiesteko tresna moduan. 

Hitzarmen haren osagarri, 2003ko urriaren 17an, “Ondare Kultural Ez-Materiala Zaintzeko 

Hitzarmena” sinatu zuen UNESCOk. Hor egiten den “ondare kultural ez-materialaren” definizioaren 

arabera, halakotzat hartzen dira komunitateek, gizataldeek eta inoiz banakakoek ere, beren ondare 
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kulturaleko zatitzat dituzten ohitura, irudikapen, adierazpen, jakintza eta teknikak, horiekin lotuta dauden 

lanabes, gauza, tresna eta espazio kulturalekin batera.  

Ondare kultural ez-material hori belaunaldiz belaunaldi transmititzen da eta etenik gabe birsortzen 

dute komunitate eta gizataldeek, inguruaren, naturarekiko interakzioaren eta historiaren arabera, horrek 

halako identitate- eta jarraitutasun-sentimendua eragiten diela eta, hala, gizateriaren dibertsitate 

kulturalarekiko eta sormenarekiko begirunea sustatzen laguntzen diela.  

 Interes kulturaleko ondasunak 

Interes Kulturaleko Ondasuna (IKO) Espainiako ondare historiko higigarria nahiz higiezina babesteko 

figura juridiko bat da, Espainiako Ondare Historikoaren 16/1985 legeak, ekainaren 25ekoak, arautua. 

Maila goreneko figura hori, gerora, Autonomia Erkidegoetako legeek bere egin zuten. Gaur egun 

Autonomia Erkidegoek parte hartzen dute espedienteak abiarazten eta azterlanak egiten, eta Kultura 

Ministerioak gainbegiratu egiten ditu behin betiko onetsi aurretik. 

Lege hark aurreikusten duenez, interes artistikoa, historikoa, paleontologikoa, arkeologikoa, 

etnografikoa, zientifikoa nahiz teknikoa duen objektu higiezin nahiz higigarri oro da IKO, baldin eta 

administrazio eskudunak hala izendatzen badu. Halaber izenda liteke IKO ondare dokumental eta 

bibliografikoa, aztarnategi eta eremu arkeologikoak, leku naturalak, lorategiak, zumardiak, baldin eta 

balio artistikoa, historiko eta antropologikoa badute. 

Ondasun higiezinen kasuan, ondasun bat IKO izendatzeko kategoria hauek aurreikusten ditu 

legeak: 

− Monumentua: arkitektura-, ingeniaritza- edo eskultura-lan kolosala, betiere interes historiko, 

artistiko, zientifikoa edo soziala baldin badu. Esaterako, Burgosko eta Leongo katedralak 

monumentu moduan izendatu ziren Interes Kulturaleko Ondasun. 

− Lorategi historikoa: espazio mugatua, gizakiak elementu naturalak berrantolatuta eta inoiz 

obrako egiturez osatuta sortua, haren jatorria edo iragan historikoagatik, edertasunagatik edo 

balio sentsorial nahiz botanikoengatik interesekotzat jo dena. Esaterako, halakotzat izendatu 

dira Aranjuezko Lorategiak. 

− Multzo historikoa: bizileku-unitate bat osatzen duten higiezinen multzoa da, jarraitua nahiz 

sakabanatua, giza komunitate baten bilakaeraren isla den egitura fisiko batek baldintzatua eta 

haren kulturaren lekuko dena edo gizataldeak hura erabiltzeko edo hartaz gozatzeko balioa 

duena. Halaber da multzo historikoa ezaugarri horiexek berak dituen eta unitate handiago 

baten zati den azpiunitate oro, etxadi bereizia bada eta argiro mugatu badaiteke. Adibidez, 

hauek dira multzo historiko izendatuak: Buitrago del Lozoya (Madril), Granada, Cáceresko Alde 

Zaharra eta León. 

− Leku historikoa: iraganeko gertaerei edo gogoetei, herri-tradizioei, sorkuntza kultural nahiz 

naturalei edo giza obrei lotutako toki edo leku naturala, balio historikoa, etnologikoa, 

paleontologikoa edo antropologikoa dutela, betiere. Halako kategorian daude, Leku Historiko 

izendatuta, Alpujarra (Granada) eta Rio Tintoko Meategiak (Huelva). 

− Eremu arkeologikoa: arkeologiaren metodologia propioaz aztertzeko modukoak diren ondasun 

higigarriak nahiz higiezinak dauden leku naturala da, berdin diola ondasunak erauzita egotea 
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ala ez eta aztarnategia lur-azalean, lurpean nahiz Espainiako uren azpian egotea. Halako 

eremu arkeologikoak dira, esaterako, Altamirako leizea (Kantabria) eta Italicako hondarrak 

(Sevilla). 

Zenbait ondorio dakar ondasun kultural bat Intereseko izendatzeak: 

− Jabari publikoko bihurtuko da, ‘jabetza publiko’ eta ‘jabari publiko’ bereizita; partikular bat IKO 

baten jabe izan daiteke, baina Administrazioak babestuko du ondasunaren balio artistikoa, 

historikoa eta espirituala. 

− Obrak edo aldaketak egiteko baimena beharko da, bai higiezinetan (etxeak), bai higigarrietan 

(koadroak, esaterako); hots, baimena beharko da margolan leheneratzeko eta baimena 

beharko da IKO izendatuta dagoen etxe baten fatxada margotzeko. 

− Behartuta egongo da ikuskapenak eta bisitaldi publikoak egiteko eta ikerketarako erraztasuna 

ematera. Delako IKOa jabego pribatukoa bada, hilean hainbeste egunetan (4 egunetan, 

normalean) bisitatzeko aukera eskaini behar du jabeak. Esaterako, konde baten gazteluaren 

kasuan, hilean halako egunetan, aldez aurretik administrazioarekin adostuta, ireki behar du 

publikoak bisitatu ahal izan dezan. 

− Onura fiskalak izango ditu jabeak. IKO baten jabeak laguntzak jaso ahal izango ditu hura 

mantentzeko, berritzeko, leheneratzeko...  

− Beren ingurunetik banaezinak dira, eta ez dago horiek esportatzerik. Herrialdetik legez atera 

ezin diren ondasun higigarriak biltzen dira debeku horretan (margolanak, bitxiak...) 

 Ondare nazionala 

Estatuaren jabetzakoak diren baina erregek eta haren familiak erabiltzen eta gozatzen dituzten 

ondasunak biltzen dituen erakunde publikoa da Ondare Nazionala (http://www.patrimonionacional.es/). 

Helburu hirukoitza du: 

− Herritar guztien eskura uztea Europako multzo kulturalik garrantzitsuenetako bat. 

− Haren ondasun historiko higigarri eta higiezinak kontserbatzea eta leheneratzea. 

− Kudeatzen dituen baso eta lorategietako ingurumena, fauna eta flora zaintzea eta 

errespetatzea. 

Ondare Nazionalak kudeatzen dituen ondasunen artean badira jauregiak, parkeak, lorategiak eta 

komentu eta monasterioak ere. 

− Errege-jauregiak: garrantzi historiko, artistiko eta kultural handiko tokiak dira, eta Koroaren eta 

Espainiako goi-agintari askoren egoitza ofizial izanak dira mendeetan zehar, eta urteetan eta 

urteetan ez dira ia aldatu. Gaur egun haien arrandia eta ondasun aberatsa begien aurrean 

jartzen die egunero bertara inguratzen diren bisitariei. 

Haien arkitektura nabarmenarengatik eta lorategi landuengatik ez ezik, barruan gordetzen 

dituzten arte-bildumengatik erre aipagarriak dira, ezin konta ahala pieza bakarrak baitituzte. 

Hauek dira azpimarragarrienak: Madrilgo errege Jauregia, San Lorenzo de El Escorialgo 
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Errege Lekua (jauregia, liburutegia, panteoia, basilika eta monasterioa barne) eta El Pardoko 

Errege Jauregia (La Zarzuela: Espainiako Erregearen bizilekua). 

− Monasterio eta komentuak: bertan bizi diren erlijio-ordenen presentzia onuragarria duten 

monumentu garrantzitsuak. Horietako bakoitza garai eta estilo arkitektoniko bati dagokio, eraiki 

zuten unearen araberakoa. 

Denek dute garrantzi berezia Espainiako historian, zeren, erregeren babespean zeudenez, 

haietan laga zituzten artelan asko eta eder askoak. Aipagarriak dira tapizak, eskulturak, 

margolanak, erlikiak, zilarrezko artikuluak, liburuak eta antigoaleko eskuidatziak. Hona hemen 

zenbait adibide: Yusteko monasterioa eta Valle de los Caídosko Gurutze Santuaren 

beneditarren abadia. 

− Parke eta lorategiak: Ondare Nazionalaren funtzioetako bat da bere monumentuak inguratzen 

dituzten eremu berdeak zaintzea eta kontserbatzea. Guztira 20.500 ha dira, El Pardoko, La 

Herreriako eta Riofríoko basoak, Aranjuezko Errege Lekuko Printzearen, Uharteko eta 

Parterrea izeneko lorategiak eta La Granjako Errege Lekuko lorategiak.  Baso 

mediterraneoaren erakusgarri aparta dira, eta beren balio ekologikoagatik nabarmentzen dira.  

Eraikinak eta Errege Bildumak (abanikoak, zilarra, margolanak, tapizak, armak, altzariak, erlojuak...) 

direla eta, museo bat baino zerbait gehiago da Ondare Nazionala; aparteko erakunde kulturala da, bere 

ondasunei ematen dien erabileragatik, haien benetakotasun historikoagatik eta haien balio artistiko 

ikaragarriagatik. 

Bere jauregi, komentu, monasterio, parke, lorategi eta bildumak zabalik ditu Ondare Nazionalak, bai 

ikerketarako, bai herritarrek aisialdian bisitaldiak egiteko. 

 Museoak 

Espainiako ondare historikoaren aberastasunaren erakusgarri aparta dira bertan diren milatik gora 

museoak. Horien jabetza eta kudeaketa Estatuari, autonomia-erkidegoei, tokiko erakundeei edo 

bestelako erakundeei egokitu ohi zaie. 

Espainiako Ondare Historikoaren 16/1985 Legeak eta 620/1987 Errege Dekretuak, zeinaren bitartez 

onesten baita Estatuaren Jabetzapeko Museoen eta Espainiako Museoen Sistemaren Araudia, Museoen 

Nazioarteko Kontseiluak (ICOM) egindako definizioaren ildo beretik definitzen dituzte museoak: 

“Museoak dira eta balio historiko, artistiko, zientifiko nahiz teknikoko edo beste edozein kultura-

izaeratako multzo eta bildumak, ikerketa, hezkuntza eta miresmena xedetzat hartuta, eskuratzen, 

gordetzen, ikertzen, komunikatzen eta erakusten dituzten erakunde iraunkorrak” (16/1985 legearen 59.3. 

artikulua). 

Museoen erakundea Espainian agertu izana errege-erreginen, elizgizonen eta nobleen 

bildumazaletasunari oso lotuta egon zen. Zaletasun hartatik sortu ziren, hain zuzen, jabetzaren arabera 

bereizten diren bi museo-mota nagusiak: publikoak eta pribatuak. 

Museo publikoen funtsen oinarria errege-erreginen eta elizaren bildumak dira. Bereziki Gaztelako 

Elisabet I.a, eta Espainiako Karlos I.a, Filipe II.a, Filipe IV.a, Filipe V.a, Karlos III.a eta Karlos IV.a dira 

aipagarriak. Elizak, bestalde, mendez mende metatu zuen Espainiako beste altxor artistiko erraldoia, 
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zeinaren zati bat museo probintzial publiko berrien eskuetara igaro baitzen desamortizazio-prozesuen 

ondoren. 

Espainian demokrazia ezarrita, modernizatzeari ekin zioten museoek. Hiru gertaera handik abiarazi 

zuten modernizatze-prozesu horren oinarriak ezarri zituen etapa berri hau:  

− Kultura Ministerioaren sorrera, 1977an. 

− 1978ko Espainiako Konstituzioaren onespena, boterea autonomia-erkidegoek zekarten 

lurralde-antolamendu berriaren arabera banatu baitzuen. 

− Espainiako Ondare Historikoaren 16/1985 Legea argitaratu izana, museo-kontzeptu berri bat 

sagaratu baitzuen horrek. 

Egoera kultural eta politikoak horretarako bidea emanda, azken urteotan museo-proiektu 

garrantzitsuak bultzatu dituzte bai erakunde pribatuek, bai publikoek. 

Erabateko bokazio soziala duen zentro kultural bihurtu da museoa, non betiko funtzioei 

(kontserbazioa eta dokumentazioa, alegia) museoak komunikazio- eta gozamen-zentro gisa definitzeko 

bidea ematen duten beste funtzio berri batzuk gehitu zaizkie. 

Estatuaren jabetzako museoen artean aipagarriak dira Pradoko museoa, Reina Sofia arte-zentroa 

eta Thyssen-Bornemisza museoa. 

 Beste kultura-zentro batzuk 

Ondare kultural material higiezinaren aurreko ataletan sailkatu gabeko bestelako ondasunak bildu dira 

hemen. Zerrenda amaigabea izan litekeenez, beren garrantzia dela eta azpimarratzea merezi duten 

batzuk besterik ez ditugu aipatuko. 

Parke arkeologikoak 

Gutxienez bi elementu hauek batera gertatzen diren espazio fisikoa da parke arkeologikoa: garrantzi 

historiko eta ikusizko eragin handiko eremu arkeologikoa, alde batetik, eta berez ikustea merezi duen 

paisaia duina, bestetik, zeina, gainera, hura ulertzeko lagungarria den. Bi elementuak, gainera, gozamen 

kultural eta turistikorako egokituta daude eta interes monumental eta ingurumeneko handiko eskualdeen 

erdian daude. 

Turismoa sustatzeaz gain, babes-figura berezia da parke arkeologikoa, aurkikuntzak ondo 

kontserbatzea eta ondare arkeologikoa osatuko duten prospekzio berriak sustatzea du zeregina. Finean, 

diru-fluxu bat eragiten duen bide ekonomikoa da: turismoak dakarren dirua parke antolatzera eta 

mantentzera bideratzen da, ustiatzeko bidea eta iraunarazteko bidea aldi berean. Eta errentagarritasun 

ekonomikotik harago, bada errentagarritasun soziala ere. 

Las Médulas (León) eta Atapuerca (Burgos) dira parke arkeologiko aipagarriak. 

 Leize turistikoak 

Oso ugariak dira leizeak Espainian. Hogeita hamar milatik gora leize ezagun daude, aztertuta eta 

topografiatuta. Gizakiaren jatorria ikasi, haren lehen artelanak miretsi eta haren erritu eta bizimodua 

ezagutzeko aukera ematen diguten altxor arkeologiko eta ondarekoak dira leizeak. 
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Estatu mailan Altamirakoa (Kantabria) eta Drach-ekoa (Mallorca) aipa litezke. 

Monumentu megalitikoak 

Harri handiz (grekotik mega, handi, lithos, harri) egindako eraikuntzak dira monumentu megalitikoak. 

Ez dago segurtasunik haiek egiteko arrazoien inguruan; haatik, iritzi hedatuena da funtsean ehorzketak 

direla. Lau mota daude:  

− Iruinarriak edo menhirrak: zutik ipinitako harri handi solteak dira 

− Errenkadak: iruinarriz osatutakoak.  

− Harrespil edo jentil-baratzak: biribilean ipinitako iruinarri-multzoak dira. 

− Trikuharriak: konplexuagoak dira. Atariko korridore bat eta hilobi-ganbera bat dute, biak ala 

biak harlauza handiz eginak.  Hori guztia lurrez eta harriz egindako tontor batek estalia: 

tumulua. Oro har, barruan leize artifizial bat duen mendixka artifizial baten parekoa da 

trikuharria. Hildakoen ondoan hil-eskaingaiak ipintzen zituzten, hala nola armak, janaria, bitxiak 

eta abar. 

Espainiako monumentu megalitikoen artean aipagarria da, handia delako eta oso ondo kontserbatu 

delako, Mengako trikuharria edo Mengako leizea (Antequera, Málaga). 

Erromatarren hondarrak 

Ez da zalantzarik erromatarren artea izan zela Mendebaldearen historiako adierazpen artistikorik 

esanguratsuena; izan ere, Europa osotik desagertu zirenetik igarotako mende luzeetan haren eragina ez 

da sekula itzali.  

Kristo aurreko 218. urtean iritsi ziren erromatarrak Iberiara eta k.a. II. mendearen erdialdetik aurrera 

hasi ziren iraunkorki finkatzen. Handik gutxira erromanizazio-prozesu bizkor eta sendoa hasi zen, bost 

mendez luzatuko zena eta lurraldean hondar arkeologiko ugari eta garrantzitsuak utzi zituena. Aipamen 

berezia merezi dute, besteak beste, Méridako Multzo Arkitektonikoak (antzokia, anfiteatroa, zirkoa, 

akueduktua...), Segoviako akueduktuak eta Alcántarako zubiak. 

Beste kulturen hondarrak 

Iberian bizi izan diren beste herri askok ere utzi dituzte beren arrastoa, hala nola iberoek eta 

zeltiberoek. Haien hondarren artean badira herrixkak (Ullastret Gironan, Numantzia Sorian...), eta 

eskulturak, Elx-eko Dama (Madrilgo museo arkeologikoan dago) eta Guisandoko Zezenak (El Tiemblo, 

Ávila). 

 Interes turistikoa duten jaiak eta horiek deklaratzea 

Badira Espainian mundu osoan ezagunak diren jaiak. Espainiako kultura ezin hobeto ageri da horietan, 

bai eta herrialdeko eskualdearen araberako ñabardurak ere. Ezagunenen artean dira Iruñeko 

Sanferminak, Valentziako Fallak, Sevillako Apirileko Feria eta Tenerifeko eta Cádizko Inauteriak. 

Festa eta ospakizunetatik askok erlijio-tradizioan dute jatorria. Beste zenbaitek, ordea, jatorri 

historikoa dute. Garai bateko kondaira, gatazka eta balentriak hainbat herri-adierazpenen bidez 
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gogoratzen dira gaur egun: mairu eta kristauak (Alcoyen), kartagoar eta erromatarrak (Cartagenan), 

alardeak (Irun eta Hondarribian) eta abar. 

Turismoaren ikuspegitik, hiru mailatan sailkatzen dira festak: 

− Eskualde mailako interes turistikoko festak 

− Estatu mailako interes turistikoko festak 

− Nazioarte mailako interes turistikoko festak 

Festa bat interes turistikoko izendatzeko arauak estatu nahiz nazioarte mailako interes turistikoko 

festen izendatzea arautzen duen maiatzaren 3ko ITC/1763/2006 aginduan xedatu ziren. 

Festa bat estatu nahiz nazioarte mailako interes turistikoko izendatzea ohorezko aipamen hutsa da. 

1. Estatu nahiz nazioarte mailako interes turistikoko izendapena balio kultural eta tradiziokoen 

adierazpenak diren festa eta gertakariei emango zaie, aintzat hartuta, bereziki, haien ezaugarri 

etnologikoak eta erakarpen turistiko moduko garrantzi berezia izatea ala ez. 

2. Izendapena emateko, irizpide hauek hartuko dira kontuan bereziki: 

a) Noiztik egiten den festa edo gertakaria. Zenbat eta antzinakoago, hobe. 

b) Denboran duen jarraitutasuna (ez du bost urte baino gehiago igaro behar bi ekitaldiren 

artean). 

c) Festak herrian duen atxikimendua; alegia, herritarrek festan parte hartzen duten. Hori 

ebaluatzeko aintzat hartuko da elkarte, koadrila eta antzeko herritar-talderik dagoen 

festaren atzean. Hori egiaztatzeko, esandako alde horien sorrera eta jarduna 

akreditatzeko estatutuak, baimenak zein bestelako agiriak aztertuko dira. Horien kopia 

egiaztatu bana gehitu beharko zaio estatu nahiz nazioarte mailako interes turistikoko festa 

izendatzeko eskaerari. 

d) Egin diren ekitaldien originaltasuna eta dibertsitatea. 

3. Estatu mailako interes turistikoko festa izendatzeko, aurrez, autonomia-erkideagoak eskualde 

mailako interes turistikoko festa izendatua izan behar du eskaera egiteko unean eta egin aurretiko 

bost urteez, gutxienez, izendatuta egon behar du. 

4. Nazioarteko interes turistikoko festa gisako izendapena, berriz, Espainiaren sustapen turistikoa 

kanpoan egiteko elementu nabarmenak daudela jotzen bada emango da. Horrez gain, nazioarte 

mailako interes turistikoaren izendapena eskatzeko, aurrez, estatu mailako interes turistikoko festa 

izendatua izan behar du eskaera egiteko unean eta egin aurretiko bost urteez, gutxienez, izendatuta 

egon behar du. 

5. Bertan behera utziko da estatu nahiz nazioarte mailako interes turistikoko izendapen-eskaera, baldin 

eta delako festan animaliei edo pertsonei tratu txarrak ematen bazaizkie, dela zuzenean, zela 

zeharka. 

6. Festa ospatzen den herriko hiri-ingurunea, monumentuak eta paisaiak bereziki zaindu beharko dira, 

eta horretarako beharrezko baimenak eta helburu hori betetzera bideratutako ekintzen txostenak 

bildu beharko dira. 
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7. Festa batean, haren izaera dela eta, herri batek baino gehiagok hartzen badute parte, eskaera-

espedientean herri bakoitzeko Udalbatzarrak hartutako erabakiaren kopia jaso beharko da. Halaber 

beharko da aginduaren 4. atalean aipatzen den sustapena jaso, non argiro agertu beharko dute zer 

udalerrik antolatzen duten festa. 

Gaur egun (2011ko abenduan) Espainiako 43 ospakizun daude nazioarte mailako interes turistikoko 

moduan aitortuta. Festen interes turistikoa estatu nahiz eskualde mailakoa bada, are kopuru handiagoak 

ditugu. 

Jai horiez gain badira bestelako ospakizunak ere, ikusle ugari erakartzen dutenak, estatukoak nahiz 

kanpokoak; esaterako zezenketak, kirol-ekitaldi bereziak, 1 formulako lasterketak, motoziklismoko 

munduko txapelketako probak... 

 Gastronomia 

Jatetxe onenetan gomendatua, kritikari ospetsuenek goraipatua eta mundu osoko milioika 

kontsumitzailek eskatua, benetako iraultza jasan du Espainiako sukaldaritzak eta oso urte gutxitan 

munduko gastronomiaren buruan ipini da. Ohiko estilotik abiatuta, sukaldaritza moderno eta berritzailea 

sortu da, produktuen kalitatea tea sukaldariaren sormena goiburu dituena. 

Sukaldaria profesional sortzaile bihurtu da, diseinatzaile handien modura. Hori dela eta, Espainiako 

gastronomia berriko jakiek sinadura daramate, modaren munduko sorkuntzek bezala. Juanmari Arzakek, 

Ferrán Adriák, Martin Berasategik eta, beren ukitu pertsonala ematen diete beren errezetei, eta 

planetako hainbat tokitan imitatzen diete. 

Baina artisten sormenak ez ezik, nekazari, abeltzain, arrantzale, ardogile, industriari, banatzaile eta 

jatetxeetako profesionalen hobe-nahiak ere bat egin, kalitateko ikur bereizgarrien alde apustu egin eta 

ezin konta ahala jatorri-izendapen eta kalitate-label sortu dituzte. 

Bestela esanda, pertsona, produktu eta errezeten konbinazio aparta sortu da, Espainiako 

gastronomiaren arrakasta ukaezina zabaltzen eta sendotzen lagundu duena. Gaur egun munduko 

gastronomiarik osasungarri eta gustagarrienetakoa dela jotzen da. 

Kalitate bereizia. jatorri-izendapenak 

Beste alor askotan bezalaxe, jaki-kontuetan ere, kalitatea hautematea nahiko gauza subjektiboa da. 

Kalitatearen osagaien artean, ohiko osasun-, segurtasun- eta gustu-irizpideez gain badira beste aldagai 

batzuk ere: 

− Produktuen jatorri geografikoari, ekoizpen-eskualdeari (haran bati, mendi bati, esaterako), 

animalia-arraza bati (zerri iberikoari, adibidez) nahiz ekoizte-metodoari (ekologikoa, 

eskuzkoa...) lotutako ezaugarri espezifikoak. 

− Ohiko ekoizte-metodo tradizionalak. 

− Osagai bereziak. 

− Ingurumenaren babesari eta animalien ongizateari buruzko arauak berak baino modu 

zorrotzagoan ekoiztea. 
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Kalitate-politika hori dela eta, honetarako aukera dago: 

− Kontsumitzaileei jatorriaren eta ekoizte-metodoen bermea eskaintzeko 

− Produktu horiek saltzeko mezu eraginkorrak barreiatzeko eta sustatzeko aukera hobeez 

baliatzeko 

− Beren inguru naturalean ekoizten dutenei laguntzeko eta beren produktuak imitazioetatik 

babesteko 

Jatorri-izendapen babestuen (JIB) eta adierazpen geografiko babestuen (AGB) logotipoak lurralde 

edo toki jakin batekiko lotura estua duten jaki nahiz nekazaritzako produktuei aplikatzen zaizkie. 

Produktu batek AGB logotipoa eramango badu, haren ekoizte-prozesuaren fase bat, gutxienez, 

eskualde jakin batean gertatu behar da eta eskualde horrekin estu lotzen duen ezaugarri jakin bat edo 

ospea izan behar du. 

JIB logotipoa daraman produktu batek, berriz, erakutsi du halako ezaugarri berezi batzuk badituela, 

lotura duen eskualdeko inguru naturala eta bertako biztanleen trebetasuna baino kapaz ez direnak 

sortzeko.  AGBen kasuan ez bezala, JIB batek babestutako jakiaren produkzio-fase guztiak gauzatu 

behar dira eskualdean bertan. 

Tradiziozko Espezialitate Bermatuen (TEB) logotipoa, bestetik, modu jakin eta berezi batez 

ekoitzitako gaiei ematen zaie, betiere tradiziozko metodoez eginak direlako nahiz tradiziozko osagaiak 

erabilita eginak direlako, horiek izanik bereizgarriak. 

Azkenik, Nekazaritza Ekologikoz ekoitzitako produktuei ere ematen die kalitate-logo bat Europar 

Batasunak. Xume definituta, lurzoruaren egitura eta emankortasunari eusten dion, animalien ongizate 

handia bermatzen duen eta gai kimiko sintetikorik (ongarriak, antibiotikoak, pestizidak eta) erabiltzen ez 

duen nekazaritza-metodoen multzoa da nekazaritza ekologikoa. Ekosistemak kontserbatzen eta poluzioa 

murrizten laguntzen duten teknikak erabiltzen dituzte nekazari hauek; gainera, produktuak 

transformatzean ere ez dago nahi adina gehigarri gehitzerik; aitzitik, oso gutxi daude baimenduta. 

Espainiaren kasuan, jatorri-izendapena duten produktuen zerrenda oso luzea da, baina badira bi 

besteen gainetik nabarmentzen direnak: oliba-olioa eta ardoa, biak ala biak mediterraneoko dietaren 

osagai beteak, munduko osasungarri eta gomendagarriena eta Espainiako gastronomiaren oinarria. 

UNESCOren ondare ez-materialaren zerrendara gehitu dute dieta hau (2010eko azaroan). 

Produktu eta elaborazio tipikoak 

Asko dira Espainiako gastronomia famatu duten produktu eta elaborazioak, zeinak, lotura komuna 

izanik ere, ez baitira berak lurralde batean eta bestean. Aipagarrienen artean, zalantzarik gabe, oliba-

olioa, ardoa eta Jabugoko urdai azpikoa daude. Eta elaborazioei dagokienez, berriz, patata-tortilla 

guretik kanpo oso preziatua, oso osagai xumez egina, arrain eta itsaskiak eta paella. 

Ardoa 

Hain ardo-barietate handia eta zabala izanik, beharrezkoa suertatu zen Espainian ardo mota 

ugarien ekoizpena eta ezaugarriak sailkatzea, eta, hala, bi maila sortu ziren: alde batetik, mahai-ardoak 

eta, bestetik, kalitateko ardoak, eskualde jakin batean ekoitziak (uztailaren 10eko 24/2003 legea, 
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Mahastiei eta Ardoari buruzkoa). Horrez gain, kalitateko ardoetan azpimaila batzuk definitu ziren, 

jatorriaren araberakoak: 

− Adierazpen Geografikoa duten ardoak 

− Jatorri-izendapena duten ardoak 

− Jatorri-izendapen kalifikatua duten ardoak 

− Sail-ardoak 

Espainiako ardo-barietatea oso handia da, eskualde ugarietako klimaren, mahats moten, laboreen 

eta ontze-metodo ugarien ondorioz. Ardo beltzak, zuriak eta gorriak bereiz daitezke; halaber urtekoak, 

onduak, erreserbakoak eta erreserba handikoak, apardunak (cavak, ardo gasifikatuak...), ardo oparo eta 

olorosoak (graduazio altuko ardoak, Xereza, finoak eta manzanilla), nahiz bestelakoak (bermuta, ardo 

usaingozatuak...). 

Ardo beltza da ospetsuena, eta Errioxakoa eta Ribera del Duerokoa izendapen estimatuenak. 

Xerezko ardoak estimu handia du, haatik, anglosaxoien artean, eta horiexek dira nazioarteko turista 

ugarienak. 

Ibilbide gastronomikoak 

Gero eta jende gehiagok planifikatzen ditu bere oporrak eta irtenaldiak gastronomiaren arabera. 

Areago, badira gourmet-trotter izenekoak diru asko duten bidaiari porrokatuak, mundua azken modako 

jatetxeen atzetik zeharkatzen dutenak haietan produktu sibaritenak dastatzeko edota sukaldaritza-

munduko azken izarrak eta haien sorkuntza pertsonalki ezagutzeko.  

Mokofinkerian erori gabe, baina, egia da oso jende gutxik egiten diola kontra jatearekin zerikusia 

duen edozein probokaziori, diru askorik ez izanagatik ere. 

Espainian badira bisitatzeko motibo nagusia gastronomia duten eskualdeak; Gipuzkoa dugu horren 

erakusgarri. Ondare historiko-artistikoa ez da bereziki garrantzitsua eta monumentuak ere, Espainiakoen 

aldean, ez dira bereziki txundigarriak. Eta horri gure klima gehitzen badiogu ba... Baina Donostia eta 

bere ingurua mundu osoan famatuak dira bertan ezin hobeto jaten delako eta mundu osoan metro 

karratuko Michelin izar gehien biltzen dituen herria delako. Bertako sukaldariak, gainera, izan 

mediatikoak bilakatu dira. 

Gero eta ibilbide gastronomiko gehiago ari da agertzen estatuan barrena, dela eskualde bateko 

produktu tipikoa eskaintzeko, prestakin tradizionalak dastatzeko nahiz jatetxe ospetsuenak ezagutzeko, 

eta bidaia beste erakarpen turistikoez gozatzeko aprobetxatzeko aukera baztertu gabe, noski. 

Esaterako, monumentuak, museoak, hondartzak, atari zabaleko jarduerak (bizikleta, zaldiketa, kayak, 

eskalada, golfa...); aipagarriak dira: Errioxako ardoaren ibilbidea, Jaengo oliba-olioaren ibilbidea, 

Mantxako azafraiaren ibilbidea, Paradore Nazionalek eskaintzen duten “menu tematikoa” (paradore 

bakoitzak menu desberdina eskaintzen du, betiere tokian tokiko tradizio gastronomikoari lotua eta 

bertako produktuak erabilita prestatua). 

Badira, halaber, gastronomiari lotutako jai eta festa ugari, batzuk jende asko erakartzen dutenak, 

izan ere, hala nola Buñolgo Tomatina edo Haroko Ardoaren Festa. 
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 Folklorea 

Herri baten sinesmen, usadio zahar eta eskulan tradizionalen multzoari esaten zaio folklore. Folklorearen 

ezagutzarekin eta gozamenarekin lotutako bidaiei turismo etnografiko esaten zaie. 

Espainiako folklorea oso aberatsa da; izan ere, Espainian hainbat herri eta kultura, oso desberdinak, 

bizi izan dira eta bakoitzak bere lorratza utzi du: erromatarrak, arabiarrak, juduak... Pentsatzekoa da 

horietako kultura bakoitzak utziko zuela bere arrastoa, batzuetan zeharo nabarmena estatuko folklorean, 

dela musika-adierazpen eta abestietan, dela gastronomian, jakiak prestatzeko produktu batzuetan, 

eraikitzeko moduan, erlijio-ofizioetan... 

Espainiako folklorearen adierazpen ezagunenak musikarekin lotutakoak dira (flamenkoa bereziki); 

halaber zezenketak eta erlijioarekin lotutakoak (Aste Santuko prozesioak eta katolizismoarekin lotutako 

ezin konta ahala festa, hala nola Corpus Christi, Errege Magoen zamalkaketa, ibilbideak, Done Jakue 

bidea...) 

3.4. UNESCOK ESPAINIAN IZENDATU DITUEN GIZATERIAREN ONDAREKO 
LEKUAK 

UNESCOk, besteak beste, ondare naturalari eta kulturalari eragin liezaieketen mehatxuei arreta berezia 

eskaintzeko eta leku eta monumentuen kontserbazioak gizarte-kohesioaren alde joka dezan lan egiteko 

funtzioa du. 

Monumentu eta tokiak garapen jasangarriko eta berradiskidetzeko tokiak ere badirenez, UNESCOk 

zuzenean hartzen du parte eta bere bazkideen ekintzak koordinatzen ditu Munduko Ondarea Babesteko 

Hitzarmena (1972) kudeatzen.  

Gizateriaren Ondareko ondasunak: aparteko balioa zuten ondasun kulturalak babesteko sortu zuen 

UNESCOk irudi hori. Izendapen hori ematean, gainera, aberastasuna eragiteko indarra eman zien. 

Ondasun horiek berehala bilakatzen dira baliabide turistiko UNESCOren izendapenak ematen dien 

publizitatea dela medio. Ondasun bat Gizateriaren Ondare izendatzeak berekin dakar haiek dauden herri 

edo tokiak beharrezko turismo-azpiegiturez hornitzeko eta ondarea kudeatzeko, kontserbatzeko eta 

birgaitzeko erantzukizuna hartzeko obligazioa; labur esanda, turismorako produktibo atxikitzekoa. 

Gaur egun (2011ko iraila) 43 ondasun kultural eta natural ditu Espainiak Gizateriaren Ondare 

izendatuak. 
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3.5. BALIABIDE TURISTIKO KULTURALAK IDENTIFIKATZEKO FITXAK 

Baliabide turistiko kulturalak erakusteko informazio-fitxa 

 

Baliabide kulturalaren izena:     

Hiria edo udalerria:                                              

Kalea:   

Posta-kodea:                                                                                     

Telefonoa: 

Faxa:                                       Helbide elek:  

Baliabide kulturalaren ezaugarriak 

 
Argazkia 

 

Adibidea 

NATUR ZIENTZIETAKO MUSEOA 

Baliabide kulturalaren izena:  Natur Zientzietako Museoa 

Hiria edo udalerria: Gasteiz 

Kalea: Jesusen Mirabeen kalea, 24 

Posta-kodea: 01001 

Telefonoa: 945 18 19 24 

Faxa: 945 18 19 32                             Helbide elek: museociencias@alava.net 

 

 

Natur Zientzien alorreko materialak erakusten dira. 

Museoaren lehen solairua geologiari eskainita dago; bere 

baitan intsektu eta lumak dituzten anbarezko fosilez 

osatutako bilduma interesgarria da bereziki azpimarragarria. 

Bigarren solairua botanika eta zoologiari eskainita dago. 

Herbario garrantzitsua gordetzen da bertan, Iberiar 

Penintsulako bost herbario handienetako bat. 
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EEUUSSKKAALL  OONNDDAARREE    

HHIISSTTOORRIIKKOO--AARRTTIISSTTIIKKOOAA  EETTAA  

SSOOZZIIOOKKUULLTTUURRAALLAA  44  
 

4.1. EUSKAL KULTURA-ONDAREA. SARRERA 

Euskal Autonomia Erkidegoak garatzen du Autonomia Estatutuaren 10. artikuluko 17., 19. eta 20. 

puntuek aitortzen dioten eskumen esklusiboa, 1990eko uztailaren 3ko Euskal Kultura Ondareari buruzko 

7/1990 Legearen bidez. 

Lege horren helburu nagusia da politika bat diseinatzea euskal herriaren kultura-ondarea 

defendatzeko eta babesteko, hedatzeko eta sustatzeko, batetik, eta artxibo, liburutegi eta museoen —

euskal kultura-ondarearen biltegi nagusien— azpiegitura bat garatzeko, bestetik. 

Lege horretan jasotzen dira Euskal Kultura Ondarea osatzen duten ondasunen oinarrizko 

definizioak. 

2. artikuluan jasotzen da “kultura-ondarea” osatzen dutela kulturaren aldetik interesgarriak diren 

balio artistikoko, urbanistikoko, etnografikoko, zientifikoko, teknikoko eta sozialeko ondasunen artean 

babestea eta defendatzea merezi dutenak. 

Artikulu horrek berak kategoria hauetan banatzen ditu kultura-ondasunak: 

a) Monumentuak: banan-banan hartuta nolabaiteko kultura-interesa duten ondasun higigarri zein 

higiezinak. 

b) Monumentu-multzoa: kultura-batasun bat osatzen duten ondasun higigarri eta higiezinen 

multzoa. 

c) Kulturagunea: euskal herriaren kultura eta biziera-adierazgarri aipagarriei atxikirik dauden 

toki, ekintza, sorkuntza, sinesmen, tradizio eta iraganeko gertakariak. 

10. artikuluak “kultura-ondasun kalifikatu” izena ematen die beren garrantzi edo balioagatik 

babestea herri-interesekoa dutenei. 

Artikuluz artikulu, lege horrek hainbat babes-neurri proposatzen ditu ondasun higigarri eta 

higiezinentzat. Eta, era berean, kultura-intereseko zenbait ondasun-mota zehazten ditu. 

1. Arkeologia-ondarea. Euskal herriaren arkeologia-ondarea osatzen dute 2. artikuluan aipatutako 

balioak dituzten eta haiek ikertzeko metodologia arkeologikoa behar den ondasun higigarri eta 

higiezin guztiek. Horrelako ondasunak dauden tokiei gune arkeologiko deitzen zaie, eta, publikoak 

bisitatzeko prestatuta badaude, parke arkeologiko. 

2. Etnografia-ondarea. Etnografia-ondarea da Euskal Herriko kultura tradizionalaren agerbide diren 

ondasun materialen eta ez-materialen multzoa. 
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3. Dokumentu-ondarea. Bere eskuduntza, funtzio edo jarduerak Euskal Herrian gauzatu izan dituzten 

administrazio, erakunde eta gizabanakoek produzitutako edo jasotako dokumentu oro da dokumentu-

ondarea. 

4.2. EUSKAL KULTURA-ONDAREA BABESTEA 

7/1990 Legeak, uztailaren 3koak, Euskal Kultura Ondareari buruzkoak, 3. eta 4. artikuluan dio botere 

publikoek (Eusko Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak) zaindu behar dutela euskal kultura-ondarearen 

osotasuna, eta haiek sustatu behar dutela ondare hori babestea, aberastea eta hedatzea. Nolanahi ere, 

pertsona orok eskubidea du kultura-ondarearen alde egiteko Euskal Autonomia Erkidegoko 

administrazio publikoen aurrean edo horretan eskumena duten auzitegien aurrean, lege horrek ezartzen 

duena betetzeko eskatuz. 

20. artikuluak, gainera, kultura-ondasun kalifikatuen eta zaintzeko inbentariatutakoen gainean 

benetako eskubideak dituzten jabe, edukitzaile eta gainerako titularrak behartzen ditu haiek behar bezala 

zaintzera eta babestera, haien osotasuna segurtatzeko eta haiek galtzea, suntsitzea edo hondatzea 

saihesteko. 

Kultura Ondarearen Zuzendaritzaren egitekoak dira euskal kultura-ondarea aberastea, babestea, 

hedatzea eta sustatzea. Egiteko horiek betetzeko, zerbitzu hauetan antolatuta dago Kultura Ondarearen 

Zuzendaritza: 

− Kultura Ondarearen Zentroa (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-20515/eu/) 

− Museoen Zentroa (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-3855/eu/) 

− Euskadiko Dokumentu Ondarearen Zentroa: Irargi (http://www.snae.org/default.eu.php) 

− Liburutegi Zerbitzua (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-lz/eu/) 

4.3. KULTURA-ONDASUN KALIFIKATUAK 

Kultura Ondasun Kalifikatuak (KOK) dira Euskal Kultura Ondarea osatzen duten ondasunen artean 

babestea guztion interesekoa dutenak, duten garrantziagatik edo balio bereziagatik, eta hala adostua 

dutenak (7/1990 Legea,1990eko uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari buruzkoa, 10. artikulua). 

KOK bat halakotzat izendatzean, adierazi behar da monumentu-multzo bati edo kulturagune bati 

dagokion ala banakako aitorpen bat den. Ondasun higigarrien kasuan, berariaz adierazi behar da 

higiezin batetik bereizi ezinekotzat hartzen diren ala ez, eta higiezin horren identifikazio- eta kokapen-

datuak eman behar dira. 

4.4. MUSEOAK 

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 10.20 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak 

eskumen osoa du artxibo, liburutegi eta museoen alorrean, horien titularra Estatua ez denean. 

7/1990 Legean, 1990eko uztailaren 3koan, Kultura Ondareari buruzkoan, jasotzen zen jada Euskal 

Autonomia Erkidegoko museoen lehen arau-zirriborro bat. Arau hori eguneratzearren, 7/2006 Legea egin 
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zen, 2006ko abenduaren 1ekoa, Euskadiko Museoei buruzkoa. Haren helburua da Euskadiri 

ahalbidetzea museo-azpiegitura eta -zerbitzu modernoak, koordinatuak eta herritar ororen eskura 

daudenak izatea, eta, aldi berean, administrazio publiko guztiek horrelako establezimenduei bideratzen 

dizkieten baliabideak eta bitartekoak optimizatzea. 

Legearen helburua da museoa Euskadiko kultura- eta natura-ondarearen babesletzara eta 

hedapenera ez ezik kultura-sarearen ikerketara, garapenera eta etorkizuneko sustapenera ere —

kulturaren adierarik zabalenean eta izan ditzakeen askotariko espresiobideetan— bideratuta dagoen 

instituzio gisa hartzen duen ikusmolde berriaren adierazle izatea. Era berean, jarduera publikoaren eta 

pribatuaren arteko lankidetza eta museoen arloko plangintza sustatu nahi ditu, eta, hala, kulturak 

gizabanakoei eta gizarte osoari datxekien ondasun gisa duen interesa areagotzeko aukerak handitu. 

Beraz, museoen ardura, herritarrei erakusketen bidezko prestazioak ematea ez ezik, ikerketa eta 

gozamen intelektuala eta artistikoa ematea ere bada. 

Lege horrek honela definitzen du museoa: 

− Museoak dira irabazi-asmorik ez duten, publikoarentzat irekita dauden, gizartearen eta haren 

garapenaren zerbitzura dauden, eta balio historiko, artistiko, arkeologiko, paleontologiko, 

antropologiko, etnografiko, etnologiko, zientifiko, tekniko edo naturaleko edo beste edozein 

kultura-izaeratako multzo eta bildumak, ikerketa, hezkuntza, gozamen eta sustapen zientifiko 

eta kulturala xedetzat hartuta, modu zientifiko, estetiko eta didaktikoan biltzen, eskuratzen, 

gordetzen, ordenatzen, dokumentatzen, ikertzen, hedatzen eta erakusten dituzten erakunde 

iraunkorrak. 

− Era berean, museotzat hartzen dira kultura-ondasun multzoak edo ondare bizia biltzen, 

gordetzen eta hedatzen duten balio historiko, arkeologiko, ekologiko, industrial, etnografiko, 

natural edo kulturaleko gune, monumentu eta ondasun higiezinak. 

4.5. BESTE KULTURA-ZENTRO BATZUK 

Estatuko gainerako tokietan bezala, EAEn ere badaude aurreko ataletan sartzen ez diren kultura-ondare 

ukigarri eta higiezineko beste ondasun batzuk, aurreko kulturen aztarnak erakusten dituztenak. 

Adibideak: 

− hainbat kobazulo: Ekain, Altxerri, Santimamiñe… 

− monumentu megalitiko asko: Sorginaren Txabola… 

− erromatarren industegiak: Iruña Okan, Irunen… 

− Erdi Aroko herri gotortuak: Guardia… 

− eta abar 
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4.6. JAIAK ETA BESTE OSPAKIZUN BATZUK 

Euskal Autonomia Erkidegoan ospatzen diren jaiek, eskuarki, hurbileko herritarrak erakartzen dituzte, 

abuztuan euskal hiriburuetan egiten direnek salbu; horietako batzuk, gainera, Donostiakoak, adibidez, 

turistak aintzat hartuta begira sortu ziren. 

"Tokiko" gisa defini ditzakegun arren, jai eta ospakizun batzuek jende asko erakartzen dute: 

Donostiako danborrada, San Tomas Donostian eta Bilbon, Tolosako inauteriak, San Prudentzio 

Gasteizen, Kontxako estropadak, Euskadiko Sei Orduak Donostian… 

Ikus 1. eranskina – EAEko herri-jaietako ‘Las Fiestas y Festivales populares más interesantes” kartela. 

4.7. GASTRONOMIA 

Euskal Herriko erakargarri nagusietako bat gastronomia da, eta hala ikusten dute lurralde honetan 

turismoa bultzatu behar duten erakundeek. Hala, bai Eusko Jaurlaritzak bai foru-aldundiek, azoketara 

joaten direnean —FITURera, adibidez—, gastronomia erabiltzen dute turistak gure lurraldera 

erakartzeko. 

4.8. FOLKLOREA 

Euskal Herrian indartsu gordetzen dira antzinako ohitura eta tradizioak; dagoeneko jatorrizko esanahirik 

ematen ez bazaie ere, era batera edo bestera errepresentatzen dira gaur egun. Esate baterako, traineru-

estropadek arrantza dute oinarri, eta lehia bera ere bazen jatorrian, kaira aurrena iristen zenak saltzen 

baitzuen ongien eskuratutako jeneroa. Herri-kirolak dira beste adibide bat, baserriko lanean oinarrituak: 

egurra txikitzea, fruta biltzea, belarra moztea… 

Dantza eta musika dira gure garaira ia bere horretan iritsi diren beste bi tradizio; antzinako dantzak 

egiten diren emanaldi eta jaialdietan jantzi eta instrumentu tradizionalak erabiltzen dira oraindik. 

Euskal folklorearen beste zati garrantzitsu bat mitologia da; Kristautasunaren aurreko sinesmen, 

pertsonaia mitiko eta kondairen multzo bat. Hainbat mito lurralde hauetan "bizi ziren", eta horiei buruzko 

kondairak kontatzen dira. Kasu batzuetan, gainera, mito horiek zenbait tokiren izenak azaltzen dituzte 

(adibidea: Mondragon, gaztelaniaz monte del dragón, herensugearen mendia). Beste kasu batzuetan, 

tradizio batzuk sortu ziren, eta, geroztik, urtez urte errepikatzen dira, hala nola Olentzerorena. Esaten da 

Olentzero jentil bat (izaki pagano bat, tamaina eta indar handikoa) zela, eta, Jesukristo jaio zela aditu 

zuenean, ingurukoei horren berri ematera joan zela, jaiotza horren ondorioz betiko desagertuko zirelako 

lehen deskribatu ditugun izaki mitologiko guztiak. Olentzero, gainerako jentilak kobazulo batean sartu eta 

gero, berria ematera joan zen. Gerora, kristau-tradizioak ikazkin bihurtu du Olentzero; Gabonetan, ikatza 

ekartzen die Euskal Herriko ume gaiztoei, eta opariak, txintxoei. 

Mundu osora zabaldu den euskal folklorearen erakusgarri bat euskal pilota da: esku-pilota, pala, 

zesta-punta… Euskal Herria identifikatzen du kirol horrek, baina gaur egun oso zabaldua dago; esate 

baterako, pilotalekuak daude edo egon dira Amerikan (Argentinan, Txilen, Kuban, Mexikon, Estatu 

Batuetan…) eta Asian (Filipinetan, Txinan eta Indonesian). 
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5.1. SARRERA 

Eremu baten garapen turistikorako ezinbestekoa da  baliabide natural ugari izatea, baina horietako 

batzuk baino ez dira, zentzu hertsian, turismoa erakartzeko faktoreak. Baliabide horiek dira “baliabide 

turistiko naturalak”. Garapen turistikorako beharrezkoak diren naturako gainerako elementuak, turismoa 

erakartzeko faktore ez direnak, “baliabide naturalak” dira, besterik gabe. 

Baliabide naturalen eta turismoaren sektorean duten garrantziaren lehen sailkapen bat hau izan 

liteke: 

• Klima: hori da, beharbada, natura-elementurik garrantzitsuena edo jarduera turistikoa gehien 

baldintzatzen duena. Klimatologia faktore hauen araberakoa da: 

− Tenperatura: oinarrizko faktorea da turistaren ongizaterako. Klima epeletan izaten da 

tenperaturarik onena. 

− Presio atmosferikoa: hark eragiten ditu zikloiak eta antizikloiak, eta haren araberakoa da 

eguraldiaren egonkortasuna.  

− Hezetasuna eta euria: hezetasun handiko edo euri askoko klimak ez dira erosoak 

turistarentzat. 

− Latitudea: ekuatoretik hurbil egoteak tenperatura altuak eta euri ugaria dakartza; aitzitik, 

ekuatoretik urrun egoteak tenperatura baxuak dakartza, bai eta izotza ere. 

• Itsasertzeko eremua: XVIII. mendearen amaieran, turistak bainuetxe-eremuetara iristen hasi ziren. 

XIX. mendean, lehenbiziko udaldi-eremuak sortu ziren Mantxako kanalean, Ipar itsasoan eta 

Ingalaterrako zenbait herritan. XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen hasieran, Frantziako 

eta Italiako kostalde mediterraneora iritsi zen udaldi-eremuen arrakasta hori. Klima erakargarriak, 

kostako paisaiak eta talasoterapia-tratamenduek hurbilarazten zuten gizarte-elitea kostaldera. 

60ko hamarkadatik aurrera, turistak uholdeka iristen hasi ziren kostaldera, eguzki- eta hondartza-

gosez. 

Hala ere, 80ko hamarkadan, arazoak sortzen hasi ziren jende gehiegi zegoelako, produktua eta 

instalazioak zaharkituta geratu zirelako, kontsumitzaileei motibazio berriak sortu zitzaizkielako, 

ingurunea narriatzen ari zelako… eta, ondorioz, ezinbestekoa izan zen berregituraketa sakon bat 

egitea. Narriatutako eremuak leheneratzea, natura- eta kultura-baliabide turistikoak babestea eta 

ingurune-kudeaketa bihurtu ziren baliabide natural horren tratamendu berriaren ardatz. Hala, 

eskaintza turistikoaren hazkuntza neurrigabeari mugak jarri zitzaizkion, eta produktuak bereizi eta 

dibertsifikatu egin ziren. 
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Horren adibide da Costa Bravan egin zutena: Medes uharteetako natura-parkea —itsasoko faunaren 

eta floraren erreserba da— sustatu zuten, kostaldearen ohiko erabileraren osagarri. Hori eginda, 

kostaldean turismoa erakartzeko beste elementu batzuk sartzen hasi ziren, hala nola itsasoko kirolak, 

itsas arrantza, zetazeoak ikusteko irteerak eta abar; faktore horiek eguzkiari eta hondartzari batuta, 

beste lehiakideetatik bereizteko moduko eskaintza turistikoa izan liteke. 

Baina kontua ez da hor bukatzen. Izan ere, kostaldean eskaintza indartzeaz gainera, turismoa 

erakartzeko jarduera gehiago eskaintzen dira inguruko eremuetan ere, hala nola golfa eta ibilbide 

ekologikoak eta historiko-kulturalak. 

• Landa-ingurunea: aurrerapen teknologikoetatik eratorritako aldaketak gutxiago izan dira landa-

ingurunean hiri-ingurunean baino, eta esan liteke natura-baliabideek ez dutela narriadura handirik 

jasan eta natura-eremu handiak erabil daitezkeela ustiapen turistikorako, jarduera hauek egiteko, 

besteak beste: 

− Ehiza: narriatu edo elkortu gabeko natura-eremu handiak eskatzen ditu. 

− Arrantza: poluitu gabeko ibai-lasterrak eta aintzira-eremuak eskatzen ditu; hori dela eta, landa-

eremu horietan kontrolatu egin behar da nekazaritzarako elementu kimikoen erabilera. 

− Animalien behaketa: batez ere hegaztiena, ugaztunak behatzea zailagoa baita. 

− Paisaiak begiratzea: lurzoru urbanizagarriak ondo planifikatzea eskatzen du, ingurua har ez 

dezaten edo lasaitasuna suntsi ez dezaten. 

− Zikloturismoa eta zaldiketa: landa-eremuko bideak egoera onean mantentzea eskatzen dute. 

− Xenda-ibiliak. 

− Mendi-ibiliak. 

− Eskiaren zenbait modalitate. 

− ... 

Landa-inguruneari bereziki eragingo lioke turistak uholdeka iristeak; izan ere, hori gertatuko balitz, 

eskaintzen den natura-baliabideak kalte larriak jasango lituzke. Baliabide turistiko hori 

kontserbatzeko, ondo neurtu behar da zer azpiegitura sortuko diren , azpiegitura gehiegi egin eta 

baliabidea suntsi ez dadin. 

• Natura-inguruneak: ingurune horietako baliabideen berezitasunak erakartzen ditu bisitariak; paisaia- 

eta ekologia-balio handiko eremuak dira, eta, askotan, babes motaren bat duten eremuak.  

5.2. NATURA- ETA PAISAIA-BALIABIDEAK 

Natura-baliabidetzat hartzen da naturaren osagai oro, gizakiak bere beharrak asetzeko egoera 

naturalean ustia dezakeena. Hau da, natura-baliabideak erabilgarriak izan daitezen, ez dago zertan 

haiek prozesatu, adibidez, prozesu industrial baten bidez; hala ere, ezagutza eta teknologia erabil 

daitezke baliabide horiek erabiltzeko orduan. Gizakiak ezin du natura-baliabiderik sortu, baina bai aldatu, 

kasu batzuetan gutxienez. 
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Natura-baliabideak sailkatzeko hainbat mota onar litezke, baina ohikoena baliabide berriztagarriak 

eta ez-berriztagarriak bereiztea da. 

Baliabide berriztagarriak dira erabili arren agortzen ez direnak; izan ere, jatorrizko egoerara itzultzen 

dira, edo erabiltzean duten murrizte-tasa baino tasa handiagoan birsortzen dira. Horrek esan nahi du 

zenbait baliabide berriztagarrik berriztagarri izateari utz liezaiokeela, erabilera-tasa birsortzea 

eragozterainokoa bada. Mota horretako baliabideak dira eguzki-erradiazioa, haizeak, itsasaldiak, flora, 

fauna… 

Baliabide ez-berriztagarriak dira kontsumo-tasari eusteko behar besteko eskalan sortu, landu, 

birsortu edo berrerabili ezin diren natura-baliabideak. Baliabide horiek kantitate finkoan agertzen dira 

maiz, edo naturak birsor ditzakeen baino azkarrago kontsumitzen dira. Baliabide ez-berriztagarriak dira, 

besteak beste: petrolioa, mineralak, metalak, gas naturala… 

Paisaia kontzeptuak hainbat definizio ditu, eta, beharbada, horregatik ez du definiziorik jasotzen 

inongo lege-testuk, terminoa bera lege-testu askotan aipatzen den arren. 

Benelux-eko 1982ko Hitzarmenak, Naturaren kontserbazioari eta Paisaiaren babesari buruzkoak, 

honela definitzen du paisaia bere lehen artikuluan: lurraren zati sentigarria, zenbait faktoreren arteko 

erlazioaren eta interakzioaren arabera definitua; hauek dira faktoreak: lurzorua, erliebea, ura, klima, 

flora, fauna eta gizakia. Paisaia-unitate jakin baten barruan, fenomeno horiek eskema bat sortzen dute; 

era berean, alderdi naturalak, kulturalak, historikoak, funtzionalak eta bisualak konbinatzean sortzen da 

eskema hori. Komunitateak ingurune naturalarekiko duen jarreraren eta jokabidearen islatzat har daiteke 

paisaia. 

Harreman hori hainbat motatakoa izan daiteke —afektuzkoa, identitatezkoa, estetikoa, sinbolikoa, 

espirituala edo ekonomikoa—, eta berekin dakar banakoek nahi gizarteek paisaiei gizarte-

aintzatespeneko balioak ematea zenbait mailatan (tokikoa, eskualdekoa, estatukoa nahiz nazioartekoa). 

Paisaiaren Europako Hitzarmenak (Florentzia, 2000ko urriaren 20a) eta, ondoren, azaroaren 13ko 

42/2007 Legeak, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoak, hala definitu zuten paisaia: 

lurraldearen edozein eremu, herritarrek hautematen duten bezala, haren izaera faktore naturalen eta/edo 

giza faktoreen ekintzaren eta interakzioaren emaitza dela. 

Paisaia hiru eratan sartu ohi da legedian: 

− Paisaiaren alderdi historiko/monumentala kontuan hartuta, estetika bakarrik aintzat hartuz eta, 

beraz, museo erako babesa emanez. 

− Inguruneko eta naturaren babeseko legedia abiapuntu hartuta; legedi horrek kontuan hartzen 

ditu paisaiaren ekologia-osagaiak, eta babestutako natura-inguruneetan gorpuzten da. 

− Paisaia eta lurralde-antolamenduko eta hirigintzako legedia erlazionatuta; legedi horrek 

dimentsio naturalean eta kulturalean hartzen du paisaia, eta landa-paisaiei nahiz hiri-paisaiei 

aplika dakieke. 

Hiru hurbilketa horiek, baztertzaileak ez izateaz gainera, elkarren osagarriak dira, eta egiaztatu da 

paisaiak babesteko eta kudeatzeko araudi modernoaren bidez hiruren printzipioak uztartzen saiatzen 

dela, nahiz eta bakoitzaren garrantzia aldatu egiten den herrialdearen eta garaiaren arabera.  
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Zentzu horretan, pasaia-baliabideak paisaia baten elementu lineal edo puntual bereizgarriak dira; 

paisaia horren banakotasuna zehazten dute, eta balio bisuala, ekologikoa, kulturala eta historikoa dute. 

Hau da, zenbait motatako paisaia-baliabideak daude: 

− Ikusizko paisaia-baliabideak: eremu eta elementu bisualki sentikorrak dira; haiek asaldatzeak 

edo aldatzeak eragin negatiboa izan dezake paisaiaren ikusizko sentsazioaren kalitatean. 

− Ingurunearen arloko paisaia-baliabideak: duten natura-interesagatik baloratzen dira. 

− Paisaia-baliabide kulturalak: bilakaera historikoan mugarritzat hartzen dira, eta haien 

hautemate-kondizioak asaldatzea, ezkutatzea edo aldatzea tokiko nortasun- edo ondare-

ezaugarrien galeratzat hartzen da. 

Turismoari dagokionez, esan liteke nolabaiteko erakargarritasuna duten naturako elementuak direla 

natura-baliabideak, subjektua denbora batez bere jatorria uztera daramatenak olgeta- eta atseden-

beharrak asetzeko. 

Natura-baliabide turistikoen artean hauek daude: mendiak; lautadak; kostaldeak, aintzirak eta 

urmaelak; ibaiak eta errekak; ur-jauziak; haitzuloak; flora eta fauna behatzeko lekuak; ehizarako eta 

arrantzarako lekuak; bide ikusgarriak; termak, eta parke nazionalak eta flora- eta fauna-erreserbak. 

5.3. BABES-IRUDIAK ETA -MAILAK 

“Eremu babestua” edo “natura-ingurune babestua” kontzeptua AEB sortu zen XIX. mendearen amaieran, 

Yellowstone parkea “sortu” zutenean, eta berehala zabaldu zen beste zenbait herrialdetara: Austria, 

Zeelanda Berria, Kanada, Mexiko, Suedia, Errusia, Suitza eta Espainia; azken horretan Covadonga eta 

Ordesa natura-parkeak sortu ziren, AEBko esperientzia eredu hartuta. 

Geroago, beste babes-irudi batzuk sortzeko beharra piztu zen; “natura-ingurune babestu” izena 

eman zitzaien, nahiz eta bilakaera horren ondorioz izendapen eta helburu ugari izan ziren, bai Espainian, 

bai nazioartean. Horregatik, natura-ingurune babestuen nazioarteko sareak sortzearen inguruan 

izandako nahasmendua gainditzeko sailkapen homogeneo bat egiteko beharra sortu zen. 

Natura Kontserbatzeko Nazioarteko Batasunak (IUCN) arazo horri heldu zion, eta sailkapen hau 

onartu zuen: natura-eremu babestuak, antropologia-eremu babestuak eta historia- eta arkeologia-

intereseko eremuak. Parke nazionalei eta babestutako eremuei buruzko nazioarteko IV. Biltzarrean 

natura-ingurune babestuak kudeatzeko ideia berriak eman ziren, eta eremu horiei ikuspegi berria eman 

zitzaien, helburu hauekin: 

− Babestutako eremuak estatuko eta eskualdeko plangintza ekonomikoari lotzea, tokiko 

komunitateek etekin ekonomikoen eta kontserbazioaren arteko harremana hauteman dezaten. 

− Babestutako eremuak proposamen “biorregional” baten zatitzat planifikatu eta kudeatzea, hau 

da, “kontserbazio-uharte” soiletatik haragoko testuinguru geografiko batean. 

− Tokiko komunitateak kudeaketan esku hartzera bultzatzea. 

− Babestutako eremuek biodibertsitatearen kontserbazioarekin duten lotura erakustea. 
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− Natura-inguruneak babesteko elkarteak sortzea, administrazio publikoko unitateen eta 

erakunde pribatu osagarrien artean. 

Zalantzarik gabe, natura-ingurune babestuen eta turismoaren arteko harremanak 

jasangarritasunaren printzipioa oinarri izan behar duten koordenatu berri batzuk ematen dituzte ikuspegi 

berri horiek.  

Gaur egun, baiezta daiteke natura-ingurunean babestearen helburu nagusia natura-ondarea 

kontserbatzea dela, eta, horren barruan, garrantzi berezia ematen zaio organismo bizien aniztasun 

genetikoa in situ babesteari eta gizarteak, hau da, jendeak, oro har, gozatzeari. Balio-aniztasun hori oso 

konplexua izan daiteke, eta baliteke praktikan natura-ingurune babestuen aukera zabala aurkitzea, 

biodibertsitatearen eta beste natura-balio paregabe edo urri batzuen aterpeetatik hasi eta oro har eremu 

zabalagoetara, non giza jarduerak egiten baitira edo jarduera horiek bateragarriak baitira natura-balioak 

zaintzearekin. 

Natura Kontserbatzeko Nazioarteko Batasunak (IUCN) arazo horri heldu zion, baliabide naturalak 

babestutako eremuen hainbat kategoriatan sailkatu zituen. Badirudi horietako batzuek beste era bateko 

baliabideak hartzen dituztela. Hauek dira: 
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Kategoria-sistema aplikatzeko, aldez aurretik kontuan hartu behar dira zenbait kontu: 

− Baliteke eremu berari buruzko sailkapen asko agertzea, babestutako zenbait eremu gainjartzen 

direnean edo babestutako eremu baten barruan eremu txikiagoak daudenean. 

− Kategorien artean ez dago prebalentzia-ordenarik, baina kategoria-sistemak erabilera-

intentsitatearen gradiente bat du, I. kategoriatik (esku-hartze gutxien dituena) VI. kategoriara 

(esku-hartze gehien dituena) bitartekoa. 

− Babestutako eremuen izenek edo babes-irudiek ez dute zehazten zer kategoria esleitu behar 

zaion eremu bakoitzari. Adibidez, II. kategoria ez zaie parke nazionalei bakarrik aplikatzen, eta, 

alderantziz, parke nazionalak ez dute zertan II. kategoriakoak izan (Erresuma Batuan, esate 

baterako, "Parke Nazionalek" giza kokalekuak dituzte, eta natura-baliabideak ustiatzeko 

jarduera asko egiten dira; beraz, behar bezala, V. kategoriari esleitu zaizkio). 
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5.4. NATURA-INGURUNE BABESTUAK ETA HAIEN ARAUDIA 

Espainiako natura-ingurune babestuei buruzko legediak ez ditu modu esplizituan jasotzen IUCNren 

kategoriak.  4/1989 estatu-legeak lau irudi baino ez zituen jasotzen (parkeak, erreserbak, monumentuak 

eta paisaiak); geroago, abenduaren 13ko 42/2007 Legeak, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari 

buruzkoak, bost irudi jaso zituen (parkeak, natura-erreserbak, itsas eremu babestuak, monumentu 

naturalak eta paisaia babestuak). Aitzitik, autonomia-legeek 43 babes-irudi jasotzen dituzte (2. taula). 

 

 

Abenduaren 13ko 42/2007 Legeak, Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzkoak, printzipio 

hauek ditu, besteak beste: 

− Baliabideak modu ordenatuan erabiltzea, natura-ondarearen eta, bereziki, espezieen eta 

ekosistemen ustiapen jasangarria bermatzeko, eta haiek leheneratzea eta hobetzea. 

− Ekosistema naturalen barietatea, berezitasuna eta edertasuna, aniztasun geologikoa eta 

paisaia kontserbatzea eta zaintzea. 

27. artikuluak “natura-ingurune babestuak” definitzen ditu, eta hau adierazten du: 

1. Espazio natural babestutzat hartuko dira estatuan —ur kontinentalak barne— eta subiranotasun edo 

jurisdikzio nazionala duten itsas uretan —besterena ez den eremu ekonomikoa eta plataforma 

kontinentala barne— espazio naturaltzat aitortuta dauden eta baldintza hauetakoren bat betetzen 

duten espazioak: 
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a) Sistema edo elementu natural adierazgarriak, bereizgarriak, hauskorrak, mehatxatuak edo 

ekologia-, zientzia-, paisaia-, geologia- edo hezkuntza-interes berezikoak izatea. 

b) Dibertsitate biologiko, geodibertsitatea eta haiei lotutako natura- eta kultura-baliabideak 

babestera eta mantentzera bideratuak egotea bereziki. 

2. Natura-ingurune babestuen perimetroan, lehorrekoak soilik diren eremuak egon daitezke, aldi berean 

lehorrekoak eta itsasokoak diren eremuak, edo itsasokoak bakarrik direnak. 

Babestu beharreko ondasunen eta balioen arabera, natura-ingurune babestuen kategoria hauek 

ezartzen ditu: parkeak, natura-erreserbak, itsas eremu babestuak, monumentu naturalak eta paisaia 

babestuak.  

− Parkeak eremu naturalak dira; beren paisaien edertasuna, ekosistemen adierazgarritasuna edo 

floraren, faunaren edo dibertsitate geologikoaren —formazio geomorfologikoak barne— 

berezitasuna dela eta, ekologia-, estetika-, hezkuntza- eta zientzia-balio garrantzitsuak dituzte, 

eta beraz, parkeen kontserbazioa funtsezkoa da. 

Parkeetan natura-baliabideen ustiapena mugatu ahal izango da, eta parkea sortzea justifikatu 

duten helburuekin bateragarri ez den baliabide oro debekatuko da. Bisitariak parkeetara 

sartzea erraztuko da, betiere parkeak babestea bermatzeko ezinbesteko mugak ezarrita. 

− “Natura-erreserbak” natura-inguruneak dira, eta haiek sortzearen helburua da 

arrarotasunagatik, hauskortasunagatik, garrantziagatik edo berezitasunagatik balorazio berezia 

merezi duten ekosistemak, komunitateak edo elementu biologikoak babestea. 

Erreserbetan mugatua egongo da baliabideen ustiaketa, ustiaketa hori babestu nahi diren 

balioen kontserbazioarekin bateragarria den kasuetan izan ezik. Oro har, debekatuta egongo 

da material biologikoa edo geologikoa biltzea, ikerketa- edo hezkuntza-arrazoiengatik bilketa 

hori —administrazioaren baimena jaso ostean— baimenduta dagoen kasuetan izan ezik. 

− “Itsas eremu babestuak” itsas inguruneko ekosistemak, komunitate edo elementu biologikoak 

edo geologikoak babesteko naturaguneak dira, eta barnean hartzen dituzte arrarotasunagatik, 

hauskortasunagatik, garrantziagatik edo berezitasunagatik babes berezia behar duten 

marearteko eta mareaz azpiko eremuak. Kategoria espezifiko honetan sailkatu daitezke, edo 

lege horretan eremuak babesteko jasotako beste baliabideren baten bidez babestu; azken 

kasu horretan, baliabide horiei ezarriko zaie araudi-erregimena Itsas Eremu Babestuen Sarean 

sartzea alde batera utzi gabe. 

− “Monumentu naturalak” batez ere berezitasun, arrarotasun edo edertasun nabarmeneko 

formazioz osatutako naturako eremu edo elementuak dira, eta babes berezia behar dute. 

Monumentu naturaltzat hartuko dira, halaber, zuhaitz berezi eta monumentalak, formazio 

geologikoak, aztarnategi paleontologiko eta mineralogikoak, estratotipoak (estratu-segida 

bateko puntu zehatzak) eta dituzten zientzia-, kultura- edo paisaia-balioen berezitasun edo 

garrantziagatik interesgarri diren geako (erreinu inorganikoko) gainerako elementuak. 

− Balio natural, estetiko eta kulturalengatik administrazio eskudunek —planeamendu 

aplikagarriaren bidez—, Europako Kontseiluaren Paisaia Hitzarmenarekin bat etorriz, babes 

berezia behar dutela jotzen duten lurralde atalak dira “paisaia babestuak”. 
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Paisaia babestuen kudeaketaren helburu nagusiak hauek dira: 

a) Haien bereizgarri diren balio bereziak kontserbatzea. 

b) Eremu jakin batean naturaren eta kulturaren arteko harmoniazko interakzioa zaintzea. 

Paisaia babestuetan, haien balioak eta natura-baliabideak zaintzen laguntzen duten tradiziozko 

jardunbideei eusten saiatu behar da. 

Parkeen barruan bada irudi berezi bat, hots, “parke nazionalak”; apirilaren 3ko 5/2007 Legeak, 

Parke Nazionalen Sareari buruzkoak, honela definitzen ditu parke nazionalak: “ekologia- eta kultura-balio 

handiko naturaguneak, ustiaketak edo giza jarduerak gutxi eraldatu dituenak, eta dituzten pasaia 

ederrengatik, ekosistemen adierazgarritasunagatik, edo floraren, faunaren, geologiaren edo formazio 

geomorfologikoen berezitasunagatik ekologia-, estetika-, kultura-, hezkuntza- eta zientzia-balio 

garrantzitsuak dituztenak;, beraz, haiek kontserbatzeak arreta berezia merezi du, eta Estatuaren interes 

orokorreko guneak dira”. Parke horiei “nazional” deitzen zaien arren, haiek kudeatzea, lege honen 

arabera, autonomia-erkidegoei dagokie. 

Abenduaren 13ko 42/2007 Legeak, Biodibertsitatearen Natura Ondareari buruzkoak, berariazko 

legediak arautuko dituela baino ez du adierazten parke nazionalei buruz. 

Autonomia-erkidegoek adierazi eta zehaztu behar dute haien lurralde-eremuan dauden eremu 

babestuen kudeaketa-formula, bai eta itsas uretakoena ere, baldin eta babestu beharreko lur-eremu 

naturalarekin ekologia-jarraitutasuna badu itsas ekosistemak, eta hala adierazten badu dagoen 

ebidentzia zientifikorik onenak. 

Naturagune babestu batek bi autonomia-erkidegoren edo gehiagoren lurrak hartzen baditu, erkidego 

horiek elkarrekin hitzartuko dituzte beharrezko lankidetza-formulak. 

Euskal Autonomia Erkidegoak, EAEn Natura Babesteari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 

Legearen eta martxoaren 11ko 1/2010 Legean jasotako aldaketaren bidez, kategoria hauek ezarri ditu 

naturagune babestuak sailkatzeko: parke naturala, biotopo babestua, zuhaitz berezia eta Europako 

Natura 2000 Sarera —Batasun mailako garrantziko lekuak (BIL), Kontserbazio Eremu Bereziak (KEB) 

eta Hegaztien Babes Bereziko Eremuak (HBBE)— bildutako eremu edo lekuak, aurretik aipatutakoen 

espazio berbera hartzen ez badute ere. 

− Parke naturalak giza ustiaketa edo okupazioagatik nabarmen eraldatu ez diren eremuak dira; 

paisaien edertasunagatik, ekosistemen adierazgarritasunagatik edo floraren, faunaren edo 

formazio geomorfologikoen berezitasunagatik identifikatzen dira, eta, baliabide naturalen eta 

erabilera publikoaren ustiaketa ordenatua eta ekologia-, estetika- eta hezkuntza-balioak 

zaintzea eta leheneratzea bateragarri egiteko, ezinbestekoa dute botere publikoek horren alde 

esku hartzea. 

− Biotopo babestuak dira oinarrizko legedian erreserba naturalen, monumentu naturalen eta 

paisaia babestuen izendapena jaso dutenak. Haiek sortzearen helburua da ekosistemak, 

komunitateak, elementu biologikoak, interes geologikoko eremuak, ingurune naturaleko leku 

jakinak eta berezitasun edo arrarotasun nabarmeneko, edertasun ikusgarriko edo zientzia-

interes aipagarriko formazioak babestea, beren bakantasunagatik, galkortasunagatik, 

garrantziagatik edo berezitasunagatik balioespen berezia merezi badute. 
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− Biotopoetan mugatua egongo da baliabideen ustiaketa, ustiaketa hori babestu nahi diren 

balioen kontserbazioarekin bateragarria den kasuetan izan ezik. 

− Zuhaitz bereziak dira ohiz kanpoko ezaugarriengatik edo ezaugarri aipagarriengatik (neurria, 

adina, historia, edertasuna, kokapena…) babes berezia behar dutenak. 

− Europako Natura 2000 sarera bildutako eremu edo lekuak dira Europako 92/43/EEE 

direktibaren —habitatei buruzkoa— arabera, 79/409/EEE direktibaren —hegaztiei buruzkoak— 

arabera eta horien transposizioa egin zuen abenduaren 13ko Natura Ondareari eta 

Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legearen arabera izendatutakoak; hauek dira, hain zuzen: 

• BIL: Batasun mailako garrantziko lekuak. Natura 2000 Sarean sartutako eremuentzako aldi 

baterako izendapen da. Hautatutako lekuei —estatu kideek Sarean kontserbazio-eremu 

berezi (KEB) izateko proposatu dituztenei— Europako Batzordeak azken onarpena ematen 

dien fasea osatzen dute.  

• KEB: kontserbazio-eremu bereziak. Batasun mailako garrantziko lekuak dira, non habitat 

naturalak nahiz leku horri esleitu zaizkion espezie-populazioak mantentzeko edo 

kontserbazio-egoera onean leheneratzeko beharrezko kontserbazio-neurriak ezartzen 

baitira. 

• HBBE: hegaztien babes bereziko eremuak dira. Eremu babestuei dagokien kategoria bat 

da, Europako Batasuneko estatu kideek desagertzeko arriskuan dagoen hegazti-fauna 

babesteko garrantzi handiko eremu naturaltzat hartu dituztenei, hain zuzen. 

EAEk, gainera, “naturagune berezi” bat du, Urdaibaiko Biosferaren Erreserba, lehen aipatutako 

mota horietan sailkatu ezin dena eta Eusko Jaurlaritzaren lege baten arabera (uztailaren 6ko 5/1989 

Legea, Urdaibaiko Biosferaren Erreserba Babesteari eta Antolatzeari buruzkoa) babesten dena. 

5.5. NATURA- ETA PAISAIA-ONDAREARI LAGUNTZEKO NAZIOARTEKO 
ERAKUNDE ETA PROGRAMAK 

Ingurumena babestea eta zaintzea herritar guztiei dagokie, baina herrialde bakoitzeko gobernuek 

betearazten dute indarrean dagoen legedia. Gure kasuan, Eusko Jaurlaritzari dagokio zehaztea zer 

eremu dauden babestuta, bai eta legeak betearaztea ere, baina badira naturaguneak eta flora eta fauna 

babesteaz arduratzen diren beste zenbait organismo eta erakunde ere, besteak beste, hauek: Europako 

Batasuna —Europako Batzordearen bidez (http://ec.europa.eu/index_es.htm)—, NBE eta UNESCO. Badira 

beste zenbait erakunde ere: Naturaren aldeko Mundu Funtsa —(WWF) (http://www.wwf.es/)— eta zenbait 

GKE (Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ekologistak Martxan…); erakunde horiek legeak ezartzeko eta 

betearazteko eskumenik ez duten arren, gobernuek natura-baliabideak babesteko legedia ezar dezatela 

lor dezaketen presio-talde indartsuak dira. 

Ingurumena babesteko nazioarteko modu nagusiak programa hauek ematen dituzte: 

− Nazio Batuen Ingurumen Programa (NBIP): Nazio Batuen Erakundetik (NBE) sortua da, eta 

ingurumenaren zaintza zuzentzea eta zaintza horretan parte hartzea du helburu, hurrengo 

belaunaldien bizitza arriskuan jarri gabe bizi-kalitatea hobetzeko estatuei eta herriei bitartekoak 

eta informazioa emanda. 
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Haren jarduerek askotariko gaiak lantzen dituzte, hasi lurreko atmosfera eta ekosistemetatik, 

ingurumen-zientzien sustapenetik eta horrekin loturiko informazioaren hedapenetik eta 

ohartarazpenak ematera eta ingurumen-hondamendiekin loturiko larrialdiei erantzuteko 

gaitasunera.  

NBIP da munduko autoritate nagusia ingurumenaren esparruan. Programa horrek: 

• Munduko ingurumenaren egoera ebaluatzen du, nazioarteko lankidetzaren beharra duten 

gaiak identifikatzen ditu.  

• Ingurumenari buruzko legedia osatzen eta ingurumenari buruzko gaiak Nazio Batuen 

sistemako gizarte- eta ekonomia-politika eta -programetan sartzen laguntzen dute. 

• Ingurumenari buruzko jakintza zientifikoa ari buruzko legedia osatzen eta ingurumenari 

buruzko gaiak Nazio Batuen sistemako gizarte- eta ekonomia-politika eta -programetan 

sartzen laguntzen du. 

• Elkarteek ingurumena babestu dezaten bideratu, eta adoretu egiten ditu.eta informazioa 

sustatzen ditu. 

• Ingurumenaren egoerari eta haren etorkizunari buruzko eskualdeko nahiz estatuko 

txostenak garatzen eta bultzatzen ditu. 

• Nazioarteko ingurumen-hitzarmenak sustatzen ditu, eta arazo horiei aurre egiteko estatuek 

dituzten ahalmenak areagotzen laguntzen du. 

− Gizateriaren Ondarea: UNESCO (Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen 

Erakundea) nazioarteko erakundea da, eta 193 estatu kidek eta beste 7 estatu elkartuk 

osatzen dute, hau da, ia herrialde guztiek. Natura- eta kultura-ondareari eragin liezaioketen 

mehatxu global berriei arreta berezia jartzea eta lekuak eta monumentuak babesteak gizarte-

kohesioa lortzen laguntzen saiatzea da egitekoetako bat. 

Gizateriaren Ondare edo Munduko Ondare titulua ematen die UNESCOk munduko leku jakinei 

(basoak, mendiak, aintzirak, haitzuloak, basamortuak, eraikinak eta hiriak), duten aparteko 

kultura- eta natura-garrantzia dela-eta haiek babesteko eta ezagutarazteko. Zenbait egoeratan, 

Gizateriaren Ondarea babesteko Funtsetik diru-laguntza jaso dezakete katalogatutako leku 

horiek, behar bezala zaintzeko. 

− Biosferaren Erreserbak: UNESCOren Gizakia eta Biosfera (MAB) Programaren esparruan 

nazioartean biosferaren erreserbatzat hartzen diren lurreko edo itsasertzeko/itsasoko eremuak 

—edo gune horien konbinazioa— dira. 

Zaindu beharreko balio naturalak dituen baina gizakia bizi den eta hark ustiatzen duen eremua 

da biosferaren erreserba bat. Horregatik, garapen ekonomikoaren eta natura-kontserbazioaren 

arteko oreka bilatu behar du, orain arte izan den garapen-eredua —baliabide-harraparitzan 

oinarritua— ordezkatuko duen garapen jasangarria lortu ahal izateko; izan ere, aurreikusten da 

orain arteko ustiapen-erritmoari jarraituz gero baliabideak urte gutxiren buruan agortuko direla 

eta hazkunde ekonomikoa, ekonomia eta gizartea desagertu egingo direla. Beraz, ez da 

babes-irudi porrokatu bat; aitzitik, gune horren ustiapena eta garapen ekonomikoa barnean 

hartzen ditu. 
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Biosferaren erreserba horiek nazioartean aintzatetsita daude, zein bere herrialdearen 

agintepean dauden arren, eta ez ditu nazioarteko inongo hitzarmenek babesten. Beren 

zientzia-interesaren arabera aukeratzen dira, eremu bat programan sartzekoa ote den 

zehazten duten irizpide batzuk oinarri hartuta. 

Biodibertsitatea zaintzeaz eta babesteaz gainera, eremu horien funtzioa da,  bertako giza eta 

ekonomia-garapena, ikerketa, hezkuntza, eta mundu-sare bat osatzen duten erreserben arteko 

informazio-trukea egitea. 

Gaur egun (2010eko abendua), 564 eremu daude, 109 herrialdetan banatuta. 

− Ramsar eremuak: Nazioarte mailako Garrantzia duten Hezeguneei buruzko Hitzarmena (1971) 

edo Ramsar Hitzarmena (http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-

home/main/ramsar/1_4000_2__), gobernu arteko hitzarmena da, hezeguneak eta haien 

baliabideak babesteko estatuen ekimenerako eta nazioarteko lankidetzarako esparru. 

Ekosistema mota jakin bat —hezegunea— aintzat hartzen duen ingurumen-hitzarmen global 

bakarra da. 

Ramsar Hitzarmenaren arabera, hezegunetzat hartzen dira padurak, zingirak, zohikaztegiak 

eta urez estalitako eremuak, ur horiek naturalak nahiz artifizialak, iraunkorrak nahiz aldi 

baterakoak, geldiak nahiz lasterrak edo gezak nahiz gaziak direla ere, eta barne hartzen ditu 

definizioak itsas urez estalitako eremuak ere, betiere itsasbeherako sakonera sei metro baino 

gehiagokoa ez bada. Horiez gainera, hezegunetzat har daitezke hezegunetik hurbil dauden 

ibaiertzak edo itsasertzak, bai eta uharteak eta itsasbeheran sei metro baino gehiagoko 

sakonera duten itsas urez estalitako eremuak ere, betiere hezegunean badaude. 

Definizio hori nazioartean onartuta dago, baina generikoa da: ur-ingurune sorta zabala sartu 

nahi du. Bestalde, badu ezberdintasunik Espainiako tresna juridiko nagusien definizioekiko. 

Tresna horiek dira: Uraren Legea, Obra Hidraulikoen Zuzendaritza Nagusiak egindako 

Hezeguneen Inbentarioa... zeinek izaera zientifiko edo teknikoagoa baitute, eta hezeguneak 

ondo definitzeko helburu zehatzagoak. 

Mundu osoko hezeguneek joan den mendean eta mende honetan izan duten gutxitze azkarra 

—hedaduran eta ingurumen-kalitatean— Espainian ere gertatu da, eta zenbatesten da 

Espainiako hezeguneen % 60 desagertu direla azken 40 urteetan. 

Hezeguneak munduko ekosistema emankorrenetakoak dira. Gizakiari onura ikaragarriak 

ekartzen dizkiote, bizitzeko ezinbestekoak diren hainbat jardueraren bidez: arrantza, ur-

metaketa eta uholdeen kontrola, kosta-lerroak egonkortzea, zura ekoiztea, gai kutsagarriak 

xurgatzea eta aisia-jarduerak. Hezeguneak garrantzi handiko habitatak dira uretako nahiz 

beste mota batzuetako hegaztientzat, bai eta desagertzeko arriskuan dauden ugaztun-, 

narrasti-, anfibio-, arrain- eta ornogabe-espezie askorentzat ere. Tamalez, desagertzeko 

arriskurik handiena duten habitaten artean daude hezeguneak, arrazoi asko direla eta: 

drainatze azkarra, betelanak, poluzioa eta espezieen neurri gabeko ustiaketa; halaber, eragina 

dute industria turistikoaren sektoretik eratorritako jarduerek ere. 

Hitzarmen horren lorpen nagusietako bat Nazioartean Garrantzia duten Hezeguneen Zerrenda 

sortzea izan da. Zerrenda hori 1.907 hezegunek osatzen dute gaur egun (2010eko abendua). 
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− Basafaunako eta Basaflorako Espezie Mehatxatuen Nazioarteko Merkataritzari buruzko 

Hitzarmena (CITES) (1975): gobernu artean adostutako nazioarteko hitzarmena da. Haren 

helburua da basaanimalia- eta basalandare-espezieen nazioarteko merkataritzak arriskuan ez 

jartzea espezie horiek. 

http://www.cites.org/esp/index.shtml 

Basoko espezieen nazioarteko merkataritza urtean milaka milioi eurokoa dela jo da, eta 

ehunka milioi animalia- eta landare-espezimeni erasaten diela. Merkataritza askotarikoa da, 

bizirik dauden animalia eta landareetatik hasi, eta basoko bizitzatik eratorritako produktu sorta 

zabalera: elikadura-produktuak, animalia exotikoen larruz egindako produktuak, zurezko 

musika-tresnak, zura bera, turistentzako oroigarriak eta sendagaiak. Zenbait animalia eta 

landareren ustiaketa-maila altua da, eta haien salerosketak, beste faktore batzuekin batera  

—hala nola habitata suntsitzea—, haien populazioak murriztu ditzake, bai eta espezie batzuk 

desagertzeko zorian egotea eragin ere. Salerosketan erabiltzen diren espezie asko ez daude 

desagertzeko arriskuan, merkataritzaren jasangarritasuna bermatuko duen hitzarmen bat 

izatea ezinbestekoa da hurrengo belaunaldientzat baliabide horiek gordetze aldera. 

− Bartzelonako hitzarmena: 1975ean, mediterraneoko hamasei herrialdek eta EBk Mediterraneo 

itsasoaren arroa babesteko eta garatzeko Ekintza Plana (MEP) egin zuten; Nazio Batuen 

Ingurumen Programaren (NBIP) babesean egindako eskualdeko lehen hitzarmena izan zen 

hori. MEPren esparru juridiko izateko, Mediterraneo Itsasoa Poluziotik Babesteko Hitzarmena 

(Bartzelonako Hitzarmena) hartu zen 1976an. Hitzarmen horren helburua da, besteak beste, 

Mediterraneo itsasoaren eremuan poluzioa prebenitzea, murriztea, eragoztea eta, ahal den 

neurrian, ezeztatzea, itsas ingurumena babestea eta hobetzea, eta haren garapen jasangarriari 

laguntzea. 

Bartzelonako hitzarmenak hainbat protokolo zehazten ditu. Horien artean nabarmentzekoa da 

Bereziki babestutako eremuei eta Mediterraneoko dibertsitate biologikoari buruzko Protokoloa, 

non ingurumen-babes berezia izango duten itsasoko nahiz kostaldeko zenbait naturagune 

zehazten baitira. Mediterraneo mailako garrantzia duten bereziki babestutako eremuak 

(MGBBE) dira horiek, eta, izendapen hori jasotzeko, zenbait baldintza bete behar dituzte: 

Mediterraneoan ohikoak diren ekosistemak edo desagertzeko arriskuan dauden espezieen 

habitatak izatea; zientziari, estetikari, kulturari edo hezkuntzari dagokionez interes berezia 

izatea; edo Mediterraneoko dibertsitate biologikoaren zaintzan funtzio garrantzitsua betetzea.  

− Bernako hitzarmena, basabizitzari eta natura-inguruneari buruzkoa (1979): haren helburua da 

Europan basabizitza eta natura-ingurunea zaintzea, estatuen arteko lankidetzaren bidez. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28050_es.htm 

− Río de Janeiroko hitzarmena, dibertsitate biologikoari buruzkoa (1992): dibertsitate 

biologikoaren murrizketa edo galera nabarmena eragiten duten arrazoiak aurreikusten, haiei 

aurrea hartzen eta arazoa errotik konpontzen saiatzen da, dituen berezko balioa eta 

ingurumen-, genetika-, gizarte-, ekonomia-, zientzia-, hezkuntza-, kultura-, olgeta- eta estetika-

osagaien balioak direla eta. Hitzarmena, halaber, estatu kideen eta gobernu arteko erakundeen 

arteko lankidetza sustatzen saiatzen da. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/l28102_es.htm 
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− Kyotoko protokoloa, klima-aldaketari buruzkoa (1998): klima-aldaketaren kontrako borrokarako 

nazioarteko tresna juridikorik garrantzitsuenetako bat da. Berotze globala eragiten duten 

berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko herrialde industrializatuen hartutako 

konpromisoak barne hartzen ditu. Herrialde garatuen emisioak % 5 murriztu behar dira 2008-

2012 epean, 1990eko mailarekiko. 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_es.htm 

− Natura 2000 Sarea: Europako Batasunean natura kontserbatzeko tresna nagusia da, eta haren 

helburua da Europan desagertzeko arriskurik handiena duten espezieen eta habitaten epe 

luzerako iraupena bermatzea eta giza jardueren inpaktu kaltegarriak eragindako 

biodibertsitate-galera geldiaraztea. 

http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/rednatura2000/ 

Habitatei buruzko 92/43/EEE Direktibak Estatuko Lekuen Zerrenda (pBIL) bat aurkeztera 

behartzen ditu Europar Batasuneko estatu kide guztiak. Zerrenda hori, geroagoko faseetan, 

Batasun mailako garrantziko lekuen (BIL) zerrenda bihurtuko da, eta, geroago, Kontserbazio-

eremu berezien (KEB) zerrenda. KEB horiek, hegaztien babes bereziko eremuekin (HBBE) 

batera, Natura 2000 Sarea osatuko dute. 

Zerrenda hori autonomia-erkidegoek proposatzen diote, dagokien lurralde-eremuan, 

Ingurumeneko eta Landa- eta Itsas inguruneetako Ministerioaren (MARM) Ingurune Naturaleko 

eta Baso Politikako Zuzendaritza Nagusiari, zeina prozesu osoaren koordinatzaile orokorra eta 

Europar Batasunerako transmisio ofizialaren arduraduna baita. 

5.6. INGURUMENA BABESTEKO DIRU-LAGUNTZAK 

Natura-baliabideak babesteko beste modu bat laguntza ekonomikoak dira. Estatuko eta nazioarteko 

erakunde askok ematen dute dirua ingurumena zaintzeko. Garrantzitsuenen artean hauek daude: 

− Munduko Ingurumen Funtsa (MIF): (http://www.thegef.org/gef/NBEren peko erakundea da, eta 

munduko ingurumena hobetzeko projektuen finantzatzailerik handiena. Projektu horiek lan-

esparru hauekin erlazionatuta daude: biodibertsitatea, klima-aldaketa, nazioarteko urak, lurren 

degradazioa, basoen erabilera jasangarria, ozono-geruza eta poluitzaile organiko iraunkorrak. 

176 herrialdetako gobernuak biltzen ditu, nazioarteko erakundeekin, gobernuz kanpoko 

erakundeekin eta sektore pribatuarekin lankidetzan. 1991n ezarri zen, kondizio onuragarrietan 

finantziazioa emateko garabidean (eta trantsizioan) dauden herrialdeei, estatuarentzako 

onurak dituen projektu bat munduko ingurumenerako onurak dituen projektu bihurtzeak 

dakartzan kostu gehigarriei aurre egiteko. 

http://www.meh.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Bancos%20de%20Desarrollo/Paginas/FondosFMAM.aspx 

− LIFE+: (http://www.mma.es/secciones/ayudas_subvenciones/life/index.htm)  

− 2007ko urtarrilaren 1etik 2013ko abenduaren 31ra bitarteko eperako Europako Batasunak 

ingurumenerako duen finantza-tresna da. LIFE+ irekia dago Europako Batasuneko erakunde 

publikoek nahiz pribatuek, agenteek eta instituzioek parte har dezaten, eta haren helburua da 

esparru hauetako ekintzen baterako finantziazioa egitea: 
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• Natura eta Biodibertsitatea: sistema naturalen, habitat naturalen eta basaflora eta 

basafaunaren funtzionamendua babestea, zaintzea, leheneratzea, gainbegiratzea eta 

erraztea da helburua, Europako Batasunean biodibertsitatea eta, batez ere, baliabide 

genetikoen aniztasuna galtzea geldiarazteko. 

• Ingurumen-politika eta -gobernantza: hainbat esparru hartzen ditu, hala nola klima-aldaketa 

(gasen kontzentrazio-mailak egonkortzen saiatzen da), ura (kalitatea hobetzea du helburu) 

eta lurzorua (haren erabilera jasangarria bermatzen du). 

• Informazioa eta Komunikazioa: ingurumen-gaietan —esate baterako, basoko suen 

prebentzioan— informazioa zabaltzen eta sentsibilizazioa sustatzen saiatzen da. 

Baina EBk projektu- eta programa sorta zabal baterako laguntzak eta diru-laguntzak 

eskaintzen ditu.  (http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_es.htm) 

Laguntza-programa horiek lau kategoriatan sailkatzen dira: 

• Finantziazio-aukerak 

• Egitura-funtsak 

• Finantza-tresnak 

• ETEak nazioartekotzeko laguntzak 

− MARM: Ingurumeneko eta Landa- eta Itsas inguruneetako Ministerioak datu-base bat jarri du 

erabiltzaileen eskura. Datu-base horretan, estatuek eta erkidegoek ingurumeneko eta landa- 

eta itsas inguruneetako sektoreentzat dituzten laguntzei eta diru-laguntzei eta unean-unean 

zenbait sektorerentzat indarrean duden planei eta laguntzei buruzko informazioa dago. 

http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/ayudas_subvenciones/ayudas_subvenciones.htm 

5.7. INGURUMEN-BALIABIDEAK EBALUATZEKO TEKNIKAK 

Natura- eta landa-inguruneko eremu turistiko berriek, kulturak eta ondareak —jardunbide turistikoen 

oinarri gisa— ezinbesteko egiten dute turisten helmuga diren lekuetako baliabideak balioesteko, 

planifikatzeko eta arrazionalizatzeko teknikak sakonago ezagutzea. 

Ingurumena garapen turistikokok prozesuetan integratzeak hainbat prozedura eta teknika garatzea 

ekarri du, hala nola ingurumena kudeatzeko eta garapen turistikoko prozesuetan erabakiak hartzen 

laguntzeko tresnak. 

 Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa (IIE) 

Projektuaren eta ingurunearen arteko harremana ardatz duen ingurumen-babeseko prebentzio-neurritzat 

hartzen da IIE. Aurresateko tresna bat da, projektuei aplikatzen zaiena —eta ez gauzatutako lanei—; 

hala, projektuak ingurumenean izan ditzakeen ondorioak ebaluatzen dira, zenbait parametro aplikatuta. 

“Projektu publikoek eta pribatuek ingurumenean eragiten dituzten gorabeheren ebaluazio”ari 

buruzko 85/337 Direktibarekin sartu zen IIE batasuneko araudian; direktiba horretan adierazten da 
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projektuetan kontuan hartu behar dela ingurumena, projektuaren garapeneko hasierako faseetatik. IIE 

egin behar zaien projektuei dagokienez, nekazaritzaren, industriaren, energiaren, garraioaren, 

turismoaren eta eskualde garapenaren arlokoak dira batez ere. Turismoari dagokionez, haien 

ezaugarriak direla-eta estatu kideek beharrezko ikusten dutenean, projektu hauei aplikatu behar zaie 

teknika hori, besteak beste: eski-pistak, kirol-portuak, urbanizazio turistikoak, hiriguneetatik kanpo 

dauden hotel multzoak, kanpin-dendetarako eta karabanetarako kanpaleku iraunkorrak eta parke 

tematikoak. 

Estatu kideek direktiba honen edukia beren legedietara ekartzean, IIE egin behar zaien proiktuen 

zerrenda handitu edo zehaztu egin dezakete; eskualde-mailako erkidegoek, gainera, esparru haren 

barruan, beren lege-arau berriak egin dituzte, eta lurraldeari nabarmen eragiten dioten projektuen 

inguruko erabakiak hartzeko prozesuetan ere inguru-aldagaia aintzat hartuarazi dute. 

Europako Batzordearen Zuzentarau berri bat (martxoaren 3ko 97/11 Zuzentaraua, ingurumen-

inpaktuari buruzkoa) onartzeak indarrean zegoenaren edukia zabaldu zuen, eta IIE aplikatu behar 

zitzaien projektuen zerrenda luzatu zuen, bai eta estatu kide bakoitzak prozedura horretan sar dezakeen 

projektu-zerrenda aldatu ere. Hala, kostaldeko eremuei edo demografia-dentsitate handiko eremuei 

eragiten dieten projektuei ere egin behar zaie ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa, erakunde eskudunek 

projektu horiek gauzatzeko baimena eman aurretik. 

Turismo-administrazioaren eta jardueraren beraren izaera konplexuaren ardura eta eskumenekin 

bat, turistikoak ez diren —beste sektore-esparru batzuetatik datozen— baina eremu turistikoei eragiten 

dieten projektuei ere Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioa egin behar zaie aldez aurretik. Nolanahi ere, 

projektu turistikoen lurralde-ezarpenak aski izan behar luke IIEari lotzeko. 

 Karga- edo harrera-ahalmena 

Munduko Turismo Erakundeak (MTE) honela definitzen du karga-ahalmena: ingurune fisikoari, 

ekonomikoari eta soziokulturalari kalterik egin gabe eta era onartezinean bisitarien esperientziaren 

kalitatea murriztu gabe aldi berean leku turistiko bat bisitatu dezakeen gehienezko pertsona kopurua. 

Karga turistikoko ahalmenak barnean hartzen dituen hainbat kontzeptu daude: 

− Karga-ahalmen fisikoa, ingurumen-arazoak agertzen diren atalaseari lotuta. 

− Karga-ahalmen soziala, tokiko biztanleek turismoa zenbateraino jasaten eta turistek elkar 

zenbateraino jasaten duten kontuan hartuta. 

− Karga-ahalmen psikologikoko edo pertzeptiboa, turistak ordezko destinoen bila hastea 

dakarren saturazio-mugarekin lotuta. 

− Karga-ahalmen ekonomikoa, gainerako jarduerak baztertu gabe jarduera turistikoak duen 

integratze-muga, alegia. 

Ingurumen-ikuspegitik, ingurune fisiko-ekologikoari kalterik egin gabe eta bisitaldi turistikoak 

dakarren esperientziaren kalitatea narriatu gabe leku berean egon daitekeen gehienezko pertsona 

kopuruari dagokio kontzeptua. Ingurumenaren prebalentziak zentzua hartzen du eremu babestuei eta 

kultura-ondareari dagokienean, non bisitaldi bereizi gabeek ondorio konponezinak ekarriko bailituzkete. 
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Hiri historikoetako turismoaren kasuan, bisitari fluxua ondo kudeatzea garrantzitsua da oso. Hala, 

karga-ahalmena zehaztuz, bisitaldi gehiegi izatearen ondorioz kultura-ondareak, ingurumen-kalitateak 

eta hiriaren oreka funtzionalak izaten duten narriadurari aurre egin nahi zaio; izan ere, jendetza 

kudeatzeko neurririk hartu ezean, jardueraren beherakada eta hiriaren beraren gainbehera dakartzaten 

alderdiak dira horiek. 

 Ingurumen-ikuskapenak eta ingurumen-kalitatea ebaluatzeko sistemak 

Badira zenbait urte ingurumen-ikuskaritzak ingurumen-kudeaketarako tresna gisa erabiltzea hedatuta 

dagoela industrian, fabrikazio-prozesuak ingurumen-inpakturik ez eragitea dutela helburu. Horregatik, 

antolaketa-prozesuen eta osagaien eta ekipoen ebaluazio sistematikoa, dokumentatua, aldian behingoa 

eta objektiboa integratzen dituen kudeaketa-tresnatzat hartzen dira, eta horren guztiaren helburua 

ingurumena zaintzea da. Teknikak barnean hartzen ditu ingurumenean eragina duten prozesuen 

kudeaketa eraginkorra eta enpresa-estrategiekin bat datorren ebaluazioa —hor sartzen da kontrol-

beharra ere—. Ikuskapenak aplikatzearen abantailen artean daude ondoko hauek: 

− Ingurumen-kalitatea babestea. 

− Diru-laguntzak lortzeko aukera, eskualdeko eta tokiko arau-esparruarekin bat. 

− Auziak eta arautze gehigarriak izateko arriskua murriztea. 

− Lan-aukerak areagotzea. 

− Ura erabiltzetik, hondakinak kanporatzetik eta energiatik eratorritako kostuak identifikatzea eta 

murriztea. 

− Ingurumen-informazioko datu-baseak sortzea erabakiak hartzeko. 

Jarduera turistikoari dagokionez, aldian behin ingurumen-ikuskaritzak egiteak ingurumen-inpaktuak 

murriztuko lituzke; dena den, ikuskaritzak barruan egin eta zehaztasuna galtzeko arriskua dago. 

Bestalde, turismoan, produktu turistikoaren izaera konplexuaren eta helmuga turistikoen identifikazio 

globalaren (ostatu-, zerbitzu-, baliabide- eta azpiegitura-enpresen amalgama) ondorioz, neurri batean 

baino ez lirateke eraginkor izango establezimendu espezifikoen ingurumen-ikuskaritzak, haiekin batera 

helmuga turistikoei, oro har, ezar lekizkiekeen ingurumen-kalitatearen ebaluazio-sistemak izan ezean, 

hau da, enpresa horiek dauden inguruneko kalitatea ebaluatzeko sistemak izan ezean edo sistema 

horietan integratuta egon ezean. 

 Eremuak babestea 

Jarduera turistikoa eremu jakinetan biltzeak eta saturazio-atalaseak gainditzeak —eta horren ondorioz 

baliabide naturalak agortu arte etengabe erabiltzeak— justifikatzen du babestuak izateko ingurumen-

baldintzak betetzen dituzten eremuetako ekologia eta paisaia zaintzea. Eremu horiek mugatzea 

funtsezkoa da urbanizazio-presio handia jasaten duten guneetan; dena dela, babesak ez die jarrera 

permisiboa ekarri behar lurraldearen gainerako eremuei, eta eremu horiek zentzuz administratu eta 

kudeatu behar dira. 

Balio fisiko-ekologiko eta paisaia- eta kultura-balio bereziak dituzten lekuek osatzen duten kapital 

ordezkaezina babesteko funtzioa da politika horren alderdi argiena. Kasu horietan, biotopoak eta 
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habitatak babestea eta zaintzea, zientzia-helburuak eta naturagune babestuen sareari biodibertsitatea 

zaintzen duten sistemak ematea dira mugatzearen eta hainbat mailatako babes-ereduak aitortzearen 

arrazoia; haiek arautzeko, babes-maila horien jarduerak eta erabilerak arautzen dituzten tresnak idazten 

dira. Eremu babestuen egitekoa bikoitza izan daiteke; izan ere, natura- eta kultura-balioak zaintzeak 

inguruko eremu turistikoak kalifikatzeko aukera eman dezake. 

Eremu babestuen funtzio hori eta eremu turistikoen ingurumen-kudeaketan duten funtzioa alde 

batera utzita, azpimarratzekoa da okupazio handiko guneetako lurzoru-erreserben egitekoa, itsasertzeko 

guneetan batez ere, non zenbait gunek ihes egiten baitiote urbanizazio-presioari, eta hala, hiri- eta 

turismo-erabileratik kanpo gelditzen diren eremu bakar bihurtzen baitira. Hala, kostaldeko zenbait 

eremutan, erakunde ofizialek lurrak erosteko dituzten planak itsasertzaren zaintza eta antolamendu 

integratua lortzeko tresna bihurtu dira. 

 Turismoak paisaia kudeatzea 

Paisaiak, alderdi fisiko-ekologikoen eta kulturalen arteko erlazioaren emaitza gisa sortutako baliabide 

den aldetik, jarduera turistikoaren eta ingurumenaren arteko erlazioak sintetizatzen ditu, turismoaren 

garapenean jendea erakartzeko arrazoi nagusietariko bat baita; horregatik, inguru bisualaren kalitateak 

justifika lezake leku jakin batera jende ugari joatea. Turismoaren ohiko joera, ordea, paisaia-kalitate 

handiko lurraldeak etengabe inbaditzea izan da. Hau da, ingurumen-kalitatearekiko mendekotasunak 

berekin dakar kondizio bikainak dituzten eremuak bilatzea. 

Erreferentzia-ingurunea edozein dela ere, paisaien kalitate hautemana da turismo-fluxuen 

motibazio-faktore nagusietako bat, eta turismoak hala behar izan du orain arte euskarri fisiko bat 

garatzeko. Hortik abiatuta, pentsa liteke, egungo eskaera-beharren arabera, garapen turistikoak 

ingurune naturalerako eta giza ingurunerako ekarpen positiboak sor litzakeela estrategikoki, eta aurreko 

esperientzietako noranzkoa aldatu. Nolanahi ere, pentsatu behar da turismoa, agente ez ezik, hartzen 

duen eremuarekin duen erlazio dialektikoaren biktima edo onuradun ere badela. Agentea da, ezaugarri 

hauek betetzen dituelako: 

− Urbanizazio intentsiboko prozesuak sortzen ditu eta hondartza ertzean azpiegiturak jartzen 

ditu; horrek, eremu horretako elementuei ez ezik, haien dinamikari ere eragiten dio. 

− Higadura-prozesu handiak eragiten ditu mendietako basoetan. 

− Ez dio erantzuten hiri historikoetako hiri-sareen karga-ahalmenari. 

Jarduera turistikoa bermatzeko, kontrolatzeko eta hobeto kudeatzeko aukera ematen duten 

kudeaketa-tresnen artean hauek daude: 

− Erabilera-murrizketak: gune bateko bisitari kopurua murriztea dute helburu, eta, horretarako, 

baimenak eskatzen zaizkie edo arau murriztaileak ezartzen zaizkie. Ikerketak erakutsi du 

eremu turistikoetan bisitari kopurua murrizteak bisitaldiaren kalitatea hobetu egin ohi duela; 

hala ere, egia da eremu horretako onurak pertsona gutxiagok goza ditzaketela. 

− Zonazioa: ingurune naturaletan instalazio-hornikuntza mugatzean datza. Hala, azpiegiturak 

floran eta faunan duen inpaktua ia zeharo murrizten da. 
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− Hezkuntza: hezkuntza-teknikak aplikatzean datza, hala nola diapositiba-emanaldiak, hitzaldiak, 

eztabaidak eta abar, bisitariak eremu turistiko horretako historiara eta kulturara ohitu daitezen. 

5.8. TURISMO KONBENTZIONALAREN INPAKTU NEGATIBOAK 

Turismoak inguruko zenbait elementutan eragiten dituen inpaktu negatiboak zerrendatu ditugu; hara: 

a) Turismoa eta landaredia: landaredia da, zenbaitetan, leku turistiko bat erakargarri egiten duena, 

haren tamaina, edertasuna, bakantasuna eta abar direla eta. Baina zenbait jarduera turistikok 

eragina dute harengan. 

b) Zuhaitzak nahita mozteak, bai turismorako eraikuntzak eta abar egiteko mozte masiboak, bai 

kanpaldietarako, egurretarako eta abarretarako eskala txikian egindakoak ere, batez ere zuhaitz 

gazteenei eragiten dietenak. 

c) Landare-, lore- eta onddo-bilketak aldaketak eragin ditzakete komunitateen osaera espezifikoan, 

bai eta kalitatea galtzea ere. 

d) Eremu babestuetan eta baso-eremuetan sua behar bezala ez erabiltzeak kalte larriak eragin 

diezazkieke ekosistemei eta, zuzenean, landare-espezieei. 

e) Neurriz kanpoko zabor-metaketak ikusizko inpaktu negatiboa eragiten du eta naturako beste 

elementu batzuk asaldatzen ditu; horrez gainera, elikagaien kondizioak aldatzen ditu (zabor 

motaren arabera), eta, batzuetan, airea eta argia sartzea eragozten du, eta, ondorioz, aldaketak 

gertatzen dira landaredian. 

f) Oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioak eta atsedenerako edo kanpatzeko eremuek landaredia 

galtzea eragin dezake, haiek hura zapaltzearen, lurra trinkotzearen eta abarren ondorioz. 

g) Aldaketak gerta daitezke, halaber, espezieen barietatean, hazkuntza-indizean eta habitata 

suntsitzean, aldaketa horien kausa izanik turista gehiegi, bisitaldi gehiegi eta jarduera desegokiak 

jasotzearen ondorioz leku jakin baten karga-ahalmena gainditzea. 

h) Aisia-eremuak, parkeak, hotelak eta abar lorategi bihurtzeko espezie aloktonoak sartzea. 

i) Turismoa eta uraren kalitatea: azterketa askok aipatzen dituzte uraren poluzioa eta kalitatea 

hondartzetako arazo gisa. Arazoak hornikuntzari, kontsumorako kalitateari eta olgeta-

jardueretarako (igeriketa, lentan egitea eta abar) kalitateari lotuta daude. 

− Modu desegokian tratatuta hondartzetara, aintziretara eta erreketara botatzen diren hondakin-

uretako agente patogenoak dira poluzio-arazo nagusiak (turismoak ere parte hartzen du ur 

horiek botatzen, azpiegitura turistikoen bitartez). 

− Urari mantenugaiak gehitzeak bizkortu egiten ditu algen neurriz kanpoko hazkuntza eragiten 

duten prozesuak, eta, ondorioz, oxigenoa murriztu egiten da, eta aintzira eta urmaeletan 

ohikoak diren beste flora- eta fauna-espezie batzuek asaldurak izaten dituzte. 

− Petroleo-eratorriak egoteak —bai olgeta-ibilgailuak erabiltzeagatik, bai portuetan ontziek eta 

gurutze-ontziek portuetan isuritakoagatik— uretako oxigenoa murrizten du, eta kolorea 

aldatzen. 
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− Une jakinetan iritsitako turista kopuruak hornidurarik eza eta urik eza eragin ohi du hiri edo leku 

turistiko askotako akuiferoetan. 

j) Turismoa eta airearen kalitatea: une oso zehatzetan izan ezik, ez da inpaktu 

adierazgarririk izaten, eta, izaten direnean, eremu jakinetan zarata-maila igotzeari 

dagozkio gehienak, aireportuen hurbileko eremuetan ibilgailu partikular gehiago 

dabiltzalako eta aire-zirkulazioa areagotu delako. 

k) Turismoa eta fauna: ehiza eta espezieei begiratzea eta argazkiak egitea hainbat inpaktu-

maila eragiten dituzten jarduera turistiko garrantzitsuak dira. Espezie horiei eragindako 

asaldurek —besteak beste, espezieak desagertzea— dakartzaten ondorioen neurketa ez 

dago dokumentatuta: batez ere ugaztunak eta hegaztiak hartzen ditu aintzat, eta bazter 

uzten ditu beste espezieak. 

− Egiten diren azterketako asko eremu babestuetan baino ez dira egiten. 

− Ez dira kontuan hartu emigrazioak, elikaduraren eta ugaltze-jokabideen aldaketak eta habitat-

aldaketekiko egokitzapenak eragindako inpaktuak, oso espezie jakin batzuetan izan ezik. 

l) Turismoa eta geologia: garrantzi gutxi eman zaio turisten eta mineral-, harri- eta fosil-

biltzaileen intzidentziaren analisiari eta haitzuloetan, leizeetan edo agerpen geologiko 

berezietan izandako inpaktuari.  Inpaktua, erauzketak ez ezik, zenbait egitura higatzeak 

eta hausteak ere eragiten du (adibidez, gorputz geologikoetan inizialak zizelkatuta); hori 

garrantzitsua da, batez ere, parerik gabeko ezaugarriak suntsitzen direlako. 

Analisi horrek nagusiki turisten inpaktuak aztertzen dituen arren, nabarmendu behar da oinarri- edo 

laguntza-azpiegiturak eraikitzeak aldaketa itzulezinak eragiten dituela, lurzorua mugitu eta iragazgaitz 

bihurtzen delako, uraren ibilbidea aldatzen delako eta paisaiak eraldatzen direlako. 

Hiriguneetan ere eragiten ditu inpaktuak turismoak, eta honela sailkatu daitezke inpaktu horiek: 

Poluzio arkitektonikoa: sarritan, porrot egin da leku turistikoen azpiegitura natura-inguruneko 

ezaugarriekin integratu nahi izan denean, eta gatazkak izan dira eraikitako ingurumenaren eta eremu 

horretako berezkoaren artean. 

Urbanizatzeagatik paisaia-kalitatea galtzea: turismo-zentro bateko urbanizazioaren kokapena eta 

antolaketa bertan diren paisaien araberakoa da. Hori aldatu egiten da urbanizazio horiek kostaldean 

(lineala), haranetan edo ibilbide panoramikoetan edo barneko lurralde-eremuetan dauden; hala ere, 

eskema hori askotan aldatzen da, eta saturazioa (azpiegiturak gainkargatzeagatik) eta desoreka eragin 

ditzake, irudian batez ere. 

Azpiegituraren gainkarga: azpiegiturak jasan ditzakeen baino bisitaldi gehiago izaten direnean 

gertatzen da. Horrek, halaber, berekin dakartza poluzioa eta osasun-ondorioak. 

Bertako biztanleak banatzea: eremu turistikoak gainerako zentro turistikotik landa-inguruneetan 

bereizteak, batzuetan, gizarte-bereizketa dakar. 

Zirkulazio-metaketa: zenbait gune turistikoren hazkundearen ondorio nabarmenenetako bat izan da. 

Metaketa hori eta zirkulazioaren gainkarga areagotzeak berekin dakartzate, besteak beste, aparkaleku 

kopuruarekin eta sarbidearekin lotutako arazoak. 
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Hondakin-deskargak: hoteletako ekipamendua eta horren laguntza-zerbitzuak, bai eta etxebizitzak 

ere, dira, turismo-eremu askotan, hondakin-deskargen iturri nagusia. Horren atzean, inguruneko 

baliabideak erakargarri gisa erabiltzeaz gainera ingurunea bera bere hondakinen hartzaile gisa ere 

hartzen duen gizarte bat dago. Hondakinek kalte egin diezaiokete, zeharka, ondare historiko-kulturalari 

(adibidez, ikusizko poluzioa, usainak eta abar).  

5.9. TURISMO JASANGARRIA 

“Garapen jasangarri” terminoa XX. mendearen 70eko hamarkadan sortu zen, planetaren egoeraren 

inguruko kezkak eta horren ondorioz planetaren eta gizakiaren artean harreman berriak ezartzeko 

beharrak eraginda; ohitura txarrak aldatu behar dira, bai eta bizimodu xahutzaileak eta hurrengo 

belaunaldien interesen kontra doazen jokabideak ere, ahalik eta egoera onenean utzi behar baitiegu 

haiei planeta. 

1992an Rio de Janeiron egin zen Nazio Batuen Ingurumenaren eta Garapenaren inguruko 

Konferentziak balio izan zuen garapen jasangarriaren kontzeptua "etorkizuneko belaunaldiek beren 

beharrak asetzeko izango duten gaitasuna arriskuan jarri gabe gaur egungo beharrak asetzeko aukera 

ematen duen garapen-eredu" gisa sendotzeko. 

Garapen jasangarriaren definizioaren funtsa argitzeko, lehenik eta behin, esan behar da ez dela 

esanahi bakarreko adierazpena, zentzu ezberdinak baititu ekologistentzat, teknologoentzat, 

planifikatzaileentzat, ekonomistentzat eta humanistentzat. Gainera, batzuk auzitan jartzen dute zer den 

jasan beharrekoa.  

Kontzeptu honen definizio gehienek alderdi hauek dituzte: 

− Ekologia-jasangarritasuna: hau da, turismoaren garapenak ez dezala aldaketa itzulezinik 

eragin ekosistemetan. 

− Gizarte-jasangarritasuna: komunitate batek turismoa hartzeko duen ahalmenari dagokio. 

− Kultura-jasangarritasuna: komunitate batek gai izan behar du turistaren kulturarekiko 

desberdintzen duten kultura-ezaugarriak mantentzeko edo hartzeko. 

− Ekonomia-jasangarritasuna: sektoreak bideragarri izateko behar duen irabazi ekonomikoa 

bermatu ahal izateko. 

Turismoaren industria eta ingurumena babestea bateragarri egiteak izan behar du turismo 

jasangarriaren helburu nagusia. 

MTEk (Munduko Osasun Erakundeak) turismoaren garapen jasangarriaren kontzeptua puntu 

hauetan oinarrituta proposatzen du: 

1. Turismoaren garapenerako funtsezko elementu diren ingurumen-baliabideei erabilera hobezina 

ematea, oinarrizko ekologia-prozesuei eutsiz eta natura-baliabideak eta dibertsitate biologikoa 

zaintzen lagunduz. 

2. Erkidego anfitrioien berezkotasun soziokulturala kontuan hartzea, haien aktibo kultural arkitektoniko 

eta biziak eta tradiziozko balioak zaintzea, eta kulturen arteko ulermena eta tolerantzia errazten 

laguntzea. 
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3. Epe luzera bideragarri izango diren jarduera ekonomikoak ziurtatzea, agente guztiei ondo banatutako 

onura sozioekonomikoak emango dizkietena; onura horien artean daude lanpostu egonkorreko 

aukerak eta komunitate anfitrioientzako diru-sarrerak eta gizarte-zerbitzuak lortzeko aukerak, 

pobrezia murrizten lagundu dezaten. 

Turismoaren garapen jasangarriak agente garrantzitsu guztien parte-hartze informatua eskatzen du, 

bai eta lidergo politiko sendoa ere, lankidetza zabala eta adostasuna lortzeko. Turismo jasangarria 

lortzea prozesu jarraitua da, eta inpaktuen etengabeko segimendua eskatzen du, beharrezko neurri 

prebentibo eta zuzentzaileak sartzeko. 

Turismo jasangarriak, halaber, gogobetetze-maila handia eman behar die turistei, eta haientzat 

esperientzia garrantzitsua izatea lortu behar du, jasangarritasunaren arazoez ohar daitezen eta haiengan 

praktika turistiko jasangarriak susta ditzan. 

Laburbilduz, esan liteke turismo jasangarria hau dela: natura-, kultura- eta gizarte-ingurunea eta 

komunitate baten balioak errespetatzen dituzten jarduera turistikoak, bertakoen eta bisitarien artean 

esperientzia-truke positiboa izateko aukera ematen dutenak, non turistaren eta komunitatearen arteko 

harremana justua baita, jardueraren onurak zuzen banatzen baitira eta bisitarien jarrera benetan parte-

hartzekoa baita bidaia-esperientzia horretan. 

Edo, bestela esanda, ekologiaren aldetik epe luzean jasan daitekeen, ekonomiaren aldetik 

bideragarria den eta tokiko komunitateentzat etika eta gizarte-ikuspegitik bidezkoa den garapen 

turistikoa da turismo jasangarria. 

Lanzaroteko gutunak (1995), Turismo Jasangarriari buruzko Munduko Biltzarreko parte-hartzaileek 

sortua, adierazten du turismoak, garapen-tresna garrantzitsua den aldetik, aktiboki parte hartu behar 

duela garapen jasangarriaren estrategian. Turismoaren kudeaketa ona izan dadin, ezinbestekoa da 

haren baliabideen jasangarritasuna bermatzea. 

Dokumentu honetan, turismo jasangarriaren printzipioak laburbiltzen dira:  

− Natura-baliabideak iraunaraztea 

− Ondare eraikia mantentzea 

− Poluzioa saihestea 

− Lekuen karga-ahalmena ez gainditzea 

− Ingurumen-inpaktuak aurrez ebaluatzea 

− Bertako biztanleek parte hartzea 

− Kultura-balioekiko errespetua izatea 

− Tradizioen balioa handitzea 

− Herriko arkitektura berreskuratzea 

− Herritarren bizi-kalitatea hobetzea 
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Lehenago aipatu dugun moduan, eredu turistiko jasangarri bat garatzea eredu horretan parte 

hartzen duten agente guztiei dagokie: agintariak, enpresak, erabiltzaileak, bertako biztanleak… 

Horretarako arauak ezartzen dira, lankidetza eta babeserako programak sortzen dira, ingurumena 

zaintzeko diru-laguntzak ematen dira, baliabideen erabilera jakin baterako jokabideak sustatzen dira eta 

abar. 

Zentzu horretan, 2006an, Ingurumen Ministerioak, Biodiversidad Fundazioarekin eta Iberiarekin 

lankidetzan, “Diez Recomendaciones para un Turismo Sostenible” (Turismo Jasangarrirako hamar 

gomendio) programa jarri zuen abian; programa horren helburua zen hiritarrak sentsibilizatzea eta 

kontzientziatzea, udako oporretan jokabide arduratsuak eta ingurumen-jardunbide egokiak sustatuta. 

Zenbait gomendio praktiko ziren, turistak ohar zitezen zer egin zezaketen eta zer ez helmuga-tokietan, 

eta zergatik ziren haien ekintzak bisitalekuko aberastasun biologikoarentzat arriskutsuak. Hauek ziren 

Turismo Jasangarrirako hamar gomendioak: 

1. Bidaia planifikatzean, giza eskubideekiko eta ingurumenarekiko kalitate- eta errespetu-bermea 

ematen duten hornitzaileak aukeratu.  

2. Natura-baliabideak, hala nola ura eta energia, neurriz erabili. Gogoan izan behar da ondasun urriak 

direla.  

3. Hondakin-sorkuntza minimizatzen saiatu. Poluzio-iturri dira.  

4. Hondakin bat ezabatu behar denean, helmugaren arabera ahal den modu garbienean egin.  

5. Naturaguneetan, saiatu utzitako arrasto bakarrak turistaren oinetakoenak baino ez daitezen izan.  

6. Ekosistema sentikorretara joanez gero, hala nola koralezko uharrietara edo oihanetara, informatu 

ahalik eta inpaktu txikiena eragiteko eta ekosistema horiek ez narriatzeko.  

7. Opariak edo oroigarriak erostean, bilatu tokiko kulturaren adierazle diren produktuak. Turista hartzen 

duten herrien ekonomia eta kultura-aniztasuna hobetuko ditu horrek.  

8. Ez erosi Basafaunako eta Basaflorako Espezie Mehatxatuen Nazioarteko Merkataritzari buruzko 

Hitzarmenean (CITES) jasotako landare edo animalia babesturik, ez eta espezie horietatik 

eratorritako produkturik ere. Delitua da, eta espezie horiek desagerrarazten laguntzen du.  

9. Helmugan, saiatu tokiko biztanleen kultura, ohiturak, gastronomia eta tradizioak ezagutzen. Haiekiko 

errespetua izan, eta hurbildu, zer kontatu asko dute eta.  

10. Turistak turismo arduratsu eta jasangarri baten garapenean lagundu behar du, eta bere bidaiarekin 

planeta osasungarri eta solidarioagoa eraiki.  

Hamar gomendio horiek kontuan hartuta, Lurraren biologia-aberastasuna zaintzen eta pertsona 

askoren garapen-aukerak hobetzen lagunduko luke turistak.  

Bestalde, Turismorako Kode Etikoak, 3. artikuluan, garapen jasangarriari buruzkoan, hala dio: 

− Garapen turistikoan parte hartzen duten agente guztiek ingurumena eta baliabide naturalak 

zaindu behar dituzte, zergarik gabeko hazkunde ekonomiko iraunkor eta jasangarria lortze 

aldera, zeinak gai izan behar baitu bidezko banaketa bidez gaur egungo eta etorkizuneko 

belaunaldien beharrak eta asmoak betetzeko. 
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− Estatuko, eskualdeko eta tokiko agintari publikoek natura-baliabide urri eta baliotsuak —ura eta 

energia, batez ere— aurrezten laguntzen duten eta ahal den neurrian hondakinak sortzea 

saihesten duten garapen turistikoko modalitate guztiak lagundu eta sustatuko dituzte. 

− Turisten eta bisitarien mugimenduak denboran eta espazioan banatzeko ahalegina egingo da, 

batez ere ordaindutako oporren eta eskola-oporren bidez, bai eta maiz egiten diren bisitaldiak 

orekatzeko ahalegina ere, jarduera turistikoak ingurumenean duen presioa murrizteko eta 

sektore turistikoan eta tokiko ekonomian dituen ondorio onuragarriak areagotzeko. 

− Ekosistemek eta biologia-dibertsitateak osatzen duten natura-ondarea babesteko eta basoko 

faunan eta floran arriskuan dauden espezieak babesteko moduan sortuko da azpiegitura eta 

programatuko dira jarduera turistikoak. Garapen turistikoaren agenteek —sektore horretan 

diharduten profesionalek, batez ere— onartu egin behar dute egiten dituzten jarduerei mugak 

jartzea, jarduera horiek eremu kalteberetan egiten direnean. Eremu kalteberak dira, besteak 

beste, hauek: basamortu-eremuak, poloetakoak edo goi-mendietakoak, itsasbazterrak, oihan 

tropikalak edo gune hezeak, parke naturalak edo erreserba babestuak sortzeko aproposak 

direnak. 

− Natura-baliabideak eta ekoturismoa turismoa egiteko modu aberasgarri eta balio-emailetzat 

hartzen dira, betiere natura-ondarea eta tokiko biztanleak errespetatzen badituzte eta leku 

turistikoen edukiera-ahalmenera egokitzen badira. 

Turismo jasangarriak turismoaren eta turistaren etika berri bat sartzen du: naturarekiko, 

kulturarekiko eta turistak hartzen dituzten biztanleen bizimoduekiko sentikortasuna. Era berean, sektore 

horrekin lotura duten agente guztientzako onura asko ditu:  

a) Turismoak natura-ingurunean, kultura-ingurunean eta giza ingurunean eragiten dituen 

inpaktuak ulertzen laguntzen du. 

b) Irabazien eta kostuen arteko oreka egokia bermatzen du. 

c) Tokian bertan lanpostuak sortzen ditu, zuzenean, zerbitzuen sektorean. 

d) Tokiko industria txikien errentagarritasuna pizten du. 

e) Herrialdean dibisak sartzea eta tokiko ekonomian inbertsioak egitea eragiten du. 

f) Tokiko ekonomia dibertsifikatzen du, batez ere landa-eremuetan, non litekeena baita 

laborantza-alorreko lana noizean behingoa izatea eta behar bestekoa ez izatea. 

g) Gizarte-talde guztiek elkar ulertzera eta erabakiak elkarrekin hartzera bideratzen du, beste 

baliabide batzuekin batera bizi daitezen. 

h) Ekosistemaren karga-ahalmenari dagokion garapen turistikoa bermatzen duen plangintza 

darama berekin. 

i) Tokiko garraiobideak, komunikazioak eta oinarrizko azpiegiturak hobetzea sustatzen du. 

j) Tokiko biztanleek eta turistek egiteko moduko jarduerak eskaintzen ditu. Historia- eta kultura-

ondarea zaintzen laguntzen du. 
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k) Batetik, lur marjinalen nekazaritza-erabilera sustatzen du, eta, bestetik, eremu handietan 

landaredi naturala zaintzea errazten du. 

l) Tokiko biztanleen autoestimua eta ingurunearen eta kultura-ezaugarrien balioa handitzea 

hobetzen ditu. Jatorri ezberdinetako pertsonen artean komunikazioa eta ulermena hobetzeko 

aukera eskaintzen du. 

m) Tokiko biztanleen ekonomia- eta gizarte-ongizatea lortzeko natura- eta kultura-baliabideek 

duten garrantzia erakusten du, bai eta horiek nola zaindu daitezkeen ere. 

n) Turismoak eragiten dituen inpaktuak kontrolatzen eta ebaluatzen ditu, ingurumen-

erantzukizuneko metodo fidagarriak garatzen ditu eta eragin negatiboak arintzen ditu. 

Naturaz gozatzea herritar ororen eskubidea da. Gaur egun, zaletasunen araberako eskaera, 

naturaren parte izateaz gainera, tokiko herritarren eguneroko bizitzaren parte ere bada. 

Ezinbestekoa da naturaren planteamendu ordenatua eta begirunezkoa ahalbidetzen duten 

kontserbazio- eta turismo-alderdiak bateratzea. Turismo jasangarria kontserbazio-berme bihur daiteke. 

Turismoaren eta ingurumenaren arteko harremanak askotarikoak dira. Inpaktu txikiko turismoak 

modu eraginkorrean lagundu dezake bien arteko harremanak hobetzen; hala, garapen turistikoa eta 

ingurumenaren babesa jarduera osagarriak izatea lortuko litzateke. Turismoaren ingurumen-gatazka 

nagusietako batzuek hauekin dute zerikusia: 

a) Energia: turismo-alorreko energia-kontsumorik handiena garraioan gertatzen da. 

b) Ura: industria turistikoak ur asko kontsumitzen du. 

c) Hondakinak: kontrolatu ezean, kalte larriak eragiten dituzte. 

d) Suteak: neurri handi batean, udako jarduera izan ohi da turismoa, eta urteko hilabeterik 

beroenetan egiten da. Hori gutxi ez dela, zenbait turistak gizalegezkoak ez dituzten jokabideak 

dituzte, eta horrek arazoa areagotzen du. 

e) Zarata. 

f) Paisaia-degradazioa: turismoak paisaia asko kontsumitzen du. 

Agiri Bakuna indarrean sartu zenetik, ezinbestekoa da sektore guztietan ingurumena babestea. 

Hala, landa-eremuetan, “ekologia babesteko indargetzaile eta ugaltzaile naturalaren funtzioa betetzeko 

ez ezik, garapen-aukera iraunkor berriak —hala nola giza biztanlerien atseden- eta aisia-eremuak— 

eskaintzeko ere bai”. 

Turismo jasangarriaren bidez, hauek lortu nahi dira: 

− Komunitatearen bizi-kalitatea hobetzeko turismoak ingurumenari egiten dizkion ekarpenen 

esanahia ulertzea. 

− Ingurumena babestea, natura- eta kultura-baliabideen oinarria baita. Ingurumena babestea 

funtsezkoa izango da turismoak epe luzera arrakasta izan dezan. 
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− Helburuko natura- eta kultura-inguruneari eragingo ez dion produktu turistiko lehiakor bati 

eustea. 

5.10. BALIABIDE TURISTIKO NATURALAK IDENTIFIKATZEKO FITXAK 

Baliabide turistiko naturalak erakusteko informazio-fitxa 

 

IZENA:  

AUTONOMIA-ERKIDEGOA: 

 

PROBINTZIA, LURRALDE HISTORIKOA 
EDO UHARTEA:    

 

UDALERRIAK: 

 

KOKAPENA: 

 

AZALERA: 

 

SARBIDEAK: 

 

INFORMAZIOA: 

BALIABIDE NATURALAREN EZAUGARRIEN DESKRIBAPENA: 

 

Argazkia 
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Adibidea: 

PAGOETA 

IZENA: Pagoetako Parke Naturala 

AUTONOMIA-ERKIDEGOA: 

Euskal Autonomia Erkidegoa 

PROBINTZIA: 

Gipuzkoa 

UDALERRIAK: 

Aia, Zarautz eta Zestoa 

KOKAPENA: 

Gipuzkoako kostaldeko mendilerroan dago; 
haren erdigune geografikoa Pagoeta mendia 
da, itsas mailatik 678,5 metrora. 

AZALERA: 

2.860 ha 

SARBIDEAK: 

Errepidez erraz irits daiteke parkera. Izan ere, 
Zudugaraiko gainetik Villabonara 
(Andazarratetik) doan GI-2631 errepideak, 

zuzenean edo saihesbide seinaleztatuen 
bidez, Parke Naturalera eta haren zerbitzu 
nagusietara (Iturraran Parketxea, Iturrarango 

lorategi botanikoa, Iturrarango erlategia, eta 
Agorregiko errota eta burdinola) garamatza. 

INFORMAZIOA: 

• Pagoetako parkeko informazio- eta 
interpretazio-zentroa. Iturraran baserria. 

tel.: 943 835 389 

www.aiapagoeta.com 

iturraran@gipuzkoa.net 

BALIABIDE NATURALAREN EZAUGARRIEN DESKRIBAPENA: 

Haren paisaia Hernio-Gazume kareharrizko mendiguneak 
osatzen du batik bat. Inguru horretako ikusizko erreferentzia da, 
eta kostaldeko eta barnealdeko haranetako ikuspegi 

panoramikoak ditu. 

Parkea kareharrizko gailur eta mendi-mazelek, zuhaitz 
hostotsuzko eta koniferozko baso mistoek, larreek eta 

sastrakadiek osatzen dute, eta ingurune lasai eta eroso batean 
dago. 

Geologiaren ikuspegitik, zenbait interes-puntu hartzen ditu; 

besteak beste, Errezil errekaren harana. 

Ingurune horretan, besteak beste eremua miatzen duten espezie 
sarraskijaleak —hegaztien artean— biltzen dituen interes 

bereziko fauna bizi da. Ugaztunen artean, besteak beste, 
katajineta, lepahoria, basakatua, azkonarra eta azeria ditugu.  

Pagoetan aspaldiko giza aztarnak daude. Horren froga dira 

parkean dauden monumentu megalitikoak, hala nola trikuharriak 
(Otagain, Olarteta, Zaingo), tumuluak (Munzin, Arreta…) eta 
haitzuloetako aztarnategiak (Ermitia eta Amalda, Altzolarats 

haranean).  

Parkeak aisialdirako edo piknikerako hainbat eremu ditu, mahaiz, 
iturriz, haurrentzako jolasez eta aparkalekuz hornituak. Halaber, 

Agorregiko errotak eta burdinolak ere hartzen dituzten bisitariak. 
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6.1. SARRERA 

Turismoa gorabidean da gaur egun ekonomia askotan, eta halaxe jarraituko du, aurreikuspenen arabera; 

hala, garapen-maila desberdineko herrialdeen arteko oreka ekonomikoa lortzen lagundu dezake. Bada, 

herrialde azpigaratuetako baliabide natural eta kulturalak indar ekonomiko handiko turismoaren 

erakargarri izan daitezke, baita aberasbide espiritual ere. 

Gaur egungo turistak leku berriak ezagutzeko irrikan daude; beste kultura batzuk ezagutu nahi 

dituzte, eta doazen lekuekiko harremanak estutzen saiatzen dira: hango egunerokotasuna, historia, 

ekonomiaren egoera, zientzia, natura, arte-adierazpideak… dena dute jakin-nahi, alegia “tokian tokiko 

biztanleekin hartu-emanean jardun nahi dute, bestelako kultura eta bizimoduak ezagutzeko, tokian tokiko 

sukaldaritza dastatzeko, baita areago haien ohiturak saiatzeko ere”. 

Gaur egun, gainera, berregituratu egin da opor-eskaintza, eta eguzki eta hondartzan oinarritutako 

turismo-produktua ere berregituraketa horren barruan sartu da; bada, orain arteko produktu ohikoei 

lotuta, produktu osagarriak ere eskaintzen dira egun, eta, turismo modu berri hori garatzeko, 

ezinbestekoa gertatu da gogoeta egitea, naturaren eta kulturaren ondareak zer eginkizun bete 

dezaketen jakiteko. Ondarea turismo-baliabidetzat edo -erakargarritzat lantzeko prozesua, baina, 

prozesu konplexua da, hainbat identitate barne hartzen baititu. 

Turismo-jarduerak kulturan ditu erroak, ondarean bereziki, eta elementu horiei zer garrantzia 

ematen zaien —alegia, zer nolako ahalegina egiten den elementu horiek berreskuratzeko, mantentzeko 

eta haien berri emateko— halakoa da turismo-jardueraren arrakasta. Bestelako kultura duen jendearekin 

esperientziak partekatzea eta bizitzea da turistaren helburua; turismo-jomugaren eta turistaren artean 

ezartzen den elkarrekintzari esker, bada, ondareak ikusmina sorrarazten du bisitariengan, eta, hartara, 

dagokion balioa hartzen du. 

Bisitariak ikusgai duen ondare-gune hori benetakoa dela sinetsi nahi du, bizi duen hori erabatekoa 

dela eta jasotzen duen mezua egiazkoa dela. Turistek, beraz, gero eta garrantzi handiagoa ematen diote 

ondareari turismo-eskaintzetan, eta, turisten aukeretan gainerako lekuekiko bereizgarri bilakatu da 

ondarea norako askotan. 

6.2. TURISMOAREN ETA ONDAREAREN ARTEKO HARREMANAK 

Iraganean, antzinatetik XVI. mendera arte gutxi gorabehera, inor ez zen ondarea zaintzeko beharraz 

jabetzen; horregatik eraisten zituzten antzinako eraikinak beste batzuk eraikitzeko; hala, esate baterako, 

Vatikanoko jatorrizko San Pedro tenplua Koliseoko harriekin eraiki zuten; Konstantinoplako (gaur egungo 

Istanbul) Santa Sofiako katedrala, berriz, hainbat tenplu erromatarretako piezekin eraiki zuten. Ondarea 

babesteko lehen ekimenak, dokumentuetan jasotakoaren arabera, nobleziaren, gortearen eta elizaren 
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eskutik heldu ziren, estamentu horiek hasi baitziren arte-lan bildumak egiten, irizpide kronologikoa 

oinarritzat hartuta. 

XVII. eta XVIII. mendeen artean, “hiria” eta hiriko eremuak boterearen eta distiraren adierazgarri 

bilakatu ziren; baita, horrekin batera, bidaiarien erakargarri eta diru-iturri ere. Horiek horrela, estatuak, 

zeharka eta oharkabean bada ere, ondarearen balioespen ekonomikoa egiten hasi ziren. Arte-bildumak 

perfekzionatzeari eta antolatzeari ekin zioten, ordurako jada obraren arte-balioa irizpidetzat hartuta; hala 

jarri ziren abian zaharberritze-jarduerak, babes-arauak eta museoak. Ilustrazioa garatzearekin batera, 

mundu garaikiderako zubi izandako garrantzi historiko itzeleko fenomeno horretan bete-betean 

murgilduta, eman zitzaion amaiera aldi horri. Bada, ilustrazioan, kulturaren kontzeptua ernatu zen, eta, 

harekin batera historiarekiko berariazko interes akademikoa —geroko historia-zientzien iturri (artearen 

historia, arkeologia eta abar)— “gobernuaren” babespean sarritan. Hala gertatu zen, esate baterako, 

Ponpeiako arkeologia-indusketetan, gerora Espainiako Karlos III.a izango zenak sustatu baitzituen —

bada, Espainiako errege izan aurretik Napoliko Karlos VII.a errege izan baitzen—. 

Ilustrazioaren garaian, orobat, arte-obrak sistematikoki aztertzeari eta sailkatzeari ekin zioten; arte-

obren aldiak finkatu, eta eraikuntzetan erabilitako estiloak zehaztu zituzten. Natura balioesteko eta 

paisaia maitatzeko sentimendua ere garai horretantxe hasi zen loratzen; Erromantizismoa bilakatu zen 

gero ideia horien oinorde, gaur egungo ekologismoaren eta natura-ondarearekiko begirunearen zuzen-

zuzeneko aurrekari modura. 

XIX. mendean luze eta zabal hedatu zen ondarea herrien adierazgarritzat eta nazioen 

bereizgarritzat jotzeko ideia; hala, bada, ondarea babesteko legeak egiteari ekin zioten. Frantzia izan 

zen monumentuen batzordeak sortzen aitzindari, 1790ean. 

Ondarea kudeatzen denean, behar bezala erabili da. Ideia horri jarraikiz, bada, ondarea kudeatzeko 

orduan, ez da aski haren bitartez gizartea garatzeko eta hezkuntza sustatzeko asmoa izatea; babestu 

ere egin behar da ondarea, hurrengo belaunaldiek ere hartaz gozatzeko aukera izan dezaten: ondarea 

kontserbatzea da lehenbiziko eta ezinbesteko urratsa, ondareari etekina atera dakion gizarte talde bati 

zuzendutako zientzia-, hezkuntza- zein aisialdi-baliabidetzat, horixe baita ondare-kudeaketaren azken 

helburua. 

Ondarea kudeatzeko funtsezko helburuetako bat haren esanahia eta hura kontserbatzeko premia 

aditzera ematea da, eta halaxe azaldu behar zaie bai turismoa hartzen duen herriari bai bisitariei. 

Ondare-baliabidea, ukigarria zein ukiezina, kultura-intereseko ondasun bakartua baino areago da, 

osagai historiko, ekologiko, kultural eta sozialez osatuta baitago; horrexegatik jotzen da ondarea —

bitarteko eta ondasun modura— zenbait eraginen mende dagoela; izan ere, batetik, babes- eta 

kontserbazio-arauen baldintzapean dago, eta baldintzatzaile ditu, orobat, proiektuaren nondik norakoak, 

testuinguru historiko eta materiala eta kultura-metatzaile izateko gaitasuna, horren guztiaren bidez 

gizarteak ondare hori aintzatets dezan, betiere testuinguru jasangarri baten barruan, ondasunaren 

jabetza, erabilera, interpretazio, gozamena eta ustiaketa zaintzeko. 

Ildo horretatik, kultura-ondarea kudeatzea esaten zaio edozein garai, eskualde edo herrialdetako 

antzinako aztarnak identifikatzeko, babesteko eta jendaurrean agerrarazteko zereginei. 

Ugari dira kultura-ondarea kudatzeko egokiera edo, areago, kultura-ondarea kudatzeko premia 

azaltzen duten faktoreak, hala nola: 
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− Ondarea gaizki kudeatzeak eragingo lukeen arrisku fisiko edo estetikoa saihestea. 

− Ondarearen bidez etekin soziala (kulturala eta ekonomikoa) lortzea, betiere ondareari kalterik 

eragin gabe. 

− Baliabide ekonomikotzat erabiltzeak eragiten dituen arriskuak saihestea. 

− Ondarearen kontserbazioari lotuta baina ondare-baliabideetatik kanpo dauden baliabideak ere 

egokiro eta eraginkortasunez kudeatzea: giza baliabideak, ekipamendua, eraikinak, 

aurrekontua eta abar, inolako gizarte modernok ezin baititu halako baliabideak nolanahi 

xahutu. 

Gaur egungo gizarteak eskaera hirukoitza asetzeko eskatzen dio kultura-ondarearen kudeatzaileari: 

lehenik eta behin, haren esku utzi den ondare-ondasuna guztiz babestuta egongo dela bermatzea. 

Kultura-ondarea kontserbatzea ezinbesteko baldintza da beste ororen gainetik, gaizki kudeatuz gero 

arriskuan jar baitaitezke ondarearen ezaugarriak, berez errepika ezinak. Bigarrenik, gizarteak haren 

eskura jartzen dituen baliabideak optimizatzea (giza baliabideak, baliabide ekonomikoak zein 

materialak); alegia, baliabide horiek eraginkortasunez administratzea. Eta, hirugarrenik, bere ardurapean 

duen ondare-ondasunari errentagarritasuna ateratzea bai gizarteari begira, hots, kulturalki —helburuen 

artean halakorik badu— bai ekonomiari begira ere, etekinak maximizatuz, betiere ondasunaren 

kontserbazioarekin bateragarria den heinean, ondasuna kontserbatzea baita beti lehentasuna. 

6.3. ONDAREAREN INTERPRETAZIOA 

Gaur egun, ondarearen kudeaketaren arloan usu erabiltzen da ondarearen interpretazioaren terminoa 

“leku jakin batean eta ikuslearen aisialdiaren barruan gizarteari ondare-ondasun baten gaineko mezua 

helarazteko giltzarritzat”. 

Ondarearen interpretazioa toki historikoak, monumentuak eta halakoak dinamizatzeko metodoa da, 

eta baliabide multzo bat erabiltzen du jatorrizko testuingurutik bereizita edo erauzita dauden ondare-

objektuei adiera edo zentzua emate aldera. Ondarearen kodeak, berez, interpretatzen zailak izaten 

direnez, ondarearen interpretazioa egiten denean, erabiltzaileen profil eta ezaugarrietara egokitu behar 

dira mezuak. 

Ondarearen interpretazioak jarraibide eta gidalerro metodologiko ugari ditu jendearekin 

komunikatzeko, jendeari ondarea dagoen lekuan bertan aurkezteko eta mezu zirraragarria helarazteko, 

bizipen hori ahal dela ez dadin bisita hutsean gera. 

Funtsezko lau ezaugarri ditu: azalpenak modu erakargarrian ematen dira; informazioa laburki 

azaltzen da; azalpena dena delako objektuaren aurrean ematen da, eta haren esanahi jakin bat argitzea 

da xedea.  

Era berean, ondare natural eta kulturalaren esanahia dagokion tokian bertan azaltzeko artetzat jo da 

ondarearen interpretazioa; hala, gizakiak bere ingurunean zer toki duen ematen zaio aditzera jendeari —

pasadako bisitariei bereziki— bisita-gai duten lekuaren zentzuaz eta elkarrekintza horren garrantziaz 

jabetu daitezen eta hura kontserbatzeko nahia ernaraz dakien. 

Horrekin batera, ondarearen interpretazioa bi norabideko prozesua dela jotzen da. Bisitarien 

ikuspegitik, komunikazio-prozesua da, ondare natural eta kulturalarekiko interesa pizteko, hartaz 
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gozatzen ikasteko eta hura ulertzeko eta maitatzeko bide ematen duena; horretarako, ondarearen 

ezaugarriak eta elkarrekintzak azaltzen zaizkie bisitariei, eta, gainera, hura kontserbatzeko helburuen eta 

jardueren berri eman. Kudeatzaileen ikuspegitik, bestalde, prozesu analitikoa da, zeinetan ondarearen 

kontserbazioari dagozkion erabakiak hartzen baitira ondarearen adierazgarri materialak aldatu gabe 

haren gainean esku hartu ahal izateko. 

Ondarearen interpretazioa, ondarea jendaurrean azaltzeko edo aurkezteko hezkuntza- eta aisialdi-

jarduera den aldetik, kontu handiz antolatu behar da, eta kultura-ondare ukigarri zein ukiezina duen 

lekuaren adiera osoa landu. Ondarea interpretatzeko mutimedia-euskarriek eremu zabala hartzen dute, 

azalpen-testuak dituzten karteletatik hasi eta kultura-gida edo -interprete diharduten profesionaletaraino, 

errealitate birtualeko aplikazio sofistikatuak barne; baina zeinahi dela ere hautatutako bitartekoa, beste 

modu batera ezin eman litekeen informazioa eman behar du dagokion lekuari buruz. 

Ondarearen interpretazioak alderdi teknikoa ere badu; izan ere, kudeaketa-tresna eraginkorra da, 

kultura-trukerako funtsezkoa eta, beraz, ondo antolatu beharrekoa, eragin kaltegarriak murrizteko eta 

ondarearekiko jarrera eta portaera positiboak zabaltzeko, gizarte-ingurunea ere barne hartuta. 

Interpretazioaren helburu hirukoitzak harremana du irakasteko, babesteko eta kapitalizatzeko 

jarduerekin, eta jarduera horiek estu lotuta daude gizarte modernoaren berehalako beharrizanekin, 

kultura-turismoa baita gizarte horren adierazpen berezkoenetariko bat. 

1. Lotura du irakasteko jarduerarekin, dagokion gizarteari haren iragan historikoari edo oinarrian dituen 

kultura-erroei buruzko jakintza handitzeko modua ematen baitio. 

2. Lotura du babestearekin, jakintzak ondarea balioesteko bide ematen baitu eta etorkizunerako 

kontserbatzeko beharra ernarazi. Kultura-baliabidea narriaduraren kontra babesteko, beharrezkoa da 

kontzientzia hartzea, baina ez soilik norbanako modura; aitzitik, administrazioak eta ondarea 

merkaturatu nahi duten enpresek ere ondarea babesteko premiaz jabetu behar dute. 

3. Azkenik, lotura du kapitalizatzearekin, ondarea balioesteaz batera gizartearentzat garrantzitsua den 

baliabide ekonomikoa zaintzen baita. Ondarea, jendaurrean egokiro agerraraziz gero, testuinguru 

ekonomiko bat sortzen du zuzenean edo zeharka, eta testuinguru hori onuragarria da eskualde 

horretako biztanleentzat, diru-iturri bilakatzen baita. 

Interpretazioaren bidez lortu beharreko azken emaitza ondarea kontserbatzeko premiaren gainean 

kontzientzia ernaraztea eta eginkizun horretan lagundu nahi izatea da. Interpretazioa, bai hizketaldien 

bidezkoa bai bestelakoa, zehatz-mehatz terminoak adierazten duen hori da; alegia, ingurunearen 

hizkuntza tekniko eta maiz konplexu hori modu ez tekniko batera itzultzea, bidean esanahirik eta 

doitasunik galdu gabe, bisitariengan sentikortasuna, kontzientzia, ulermena, gogo-berotasuna eta 

konpromisoa pizteko.  

 Interpretazioaren printzipioak 

Freeman Tilden-ek, 1957. urtean, interpretaziorako oinarri batzuk proposatu zituen, eta gaur egunera 

arte ere iritsi zaizkigu printzipio horiek. 

1. Edozein interpretazio1 modu guztiz antzua izango da, baldin eta elkarrekin uztartzen ez baditu 

azaltzen eta deskribatzen dituen objektua eta bisitariaren esperientziaren eta nortasunaren 

ezaugarriren bat.  
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2. Informazioa bere horretan ematea ez da interpretatzea. Interpretazioa informazioan oinarritutako 

komunikazio-ekintza da, baina ez dira gauza bera. Alabaina, interpretatzean beti ematen da 

informazioa.  

3. Interpretazioa arte bat da, zeinetan arte mota ugarik bat egiten baitute aurkeztu beharreko arloak 

azaltzeko, eta, beste edozein arte modu bezalaxe, interpretatzeko artea ere irakatsi egin daiteke, 

neurri jakin bateraino bederen. Zentzumen guztiak erabili behar dira kontzeptuak eraikitzeko eta 

norbanakoengan erantzunak sorrarazteko. 

4. Interpretazioak probokatzea du helburu, ez irakastea. Jakin-mina piztu behar du, itxuraz ezdeusa den 

hori nabarmenduz. 

5. Osotasuna aurkeztu behar du, ez atalak bereiz; hala, azaldutako gaiak elkarri lotu behar zaizkio 

kontzeptuen testuinguru beraren barruan.  

6. Interpretazioak publiko osoari zuzenduta egon behar du, baina publiko mota bakoitzaren ezaugarriak 

aintzat hartu behar ditu beti: bisitariak haurrak edo nagusiak diren, zer jakin-min duten, dena delako 

gaian zenbat sakondu daitekeen… Zenbait kasutan programa zehatzak behar dira.  

Hiru hitzetan laburbil daitezke sei oinarri horiek:  

− Probokatzea. Garrantzitsua da entzuleen interesa eta jakin-mina piztea; horretarako, ideia edo 

pentsamenduak molde berrietan adierazten saiatu behar da, eta bisitariekiko loturak sortzen, 

ondo aukeratuta gaiak, erabili beharreko hizkera, egin beharreko galderak eta abar.  

− Loturak sortzea. Interpretazioa bisitarien esperientziei eta bizipenei lotu behar zaie, analogia 

eta metafora aproposak erabiliz aurretiaz ezagutzen zituzten eta helarazi nahi zaizkien 

kontzeptuen arteko zubi.  

− Agerraraztea. Entzuleek ahaztuko ez duten mezua helarazi behar die interpreteak entzuleei: 

zer nahi dugu bisitarien gogoan gordeta geratzea, bisita amaitu ostean? Zer ideia nahi dugu 

haiek bereganatzea? 

Horretarako, oso baliagarria gertatzen da gai bateratu bat ardatz hartzea, eman nahi dugun 

informazioa ardatz horren inguruan egituratzeko eta interpretazioaren mezu nagusia haren bitartez 

helarazteko.  

 Interpretazioaren ekuazioa 

 

Nacional Park service. AEBko Barne Ministerioa. “Interpretive development programme” programa 
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Formula hori interpretazio-jarduera guztiari aplika dakioke; izan ere, edozein interpretazio-egintzatan 

bat egiten duten oinarrizko kontzeptuak elkarri lotzeko modua ematen du metodologia horrek. 

Interpretazioa egindakoan, ekuazioaren emaitzak erakutsiko du ea jarduerak benetako interpretazio-

aukerarik ematen duen eta aukera horiek lortu asmo genuen helburua erdiesteko bide ematen duten; 

alegia, hartzaileen jarreran biziago eragiteko baliagarriak diren.  

− Publikoa ezagutzea (HE): Interpretazio-bitarteko ugari ditugu eskura; hala, bisitariaren 

ezaugarrien arabera hautatu behar dugu bat edo beste. Interpretearen egitekoak dira bisitariek 

esperientzia ona izango dutela bermatzea, haien aurreikuspenak betetzea eta gogoan gordeko 

duten bizipen baliotsu bat ematea. 

− Baliabidea ezagutzea (BE): Zergatik da garrantzitsua? Interpreteak leku horri berezko zaizkion 

esanahiak ezagutu behar ditu, baita, aldi berean, haren galkortasuna eta hartzaileengan lortu 

nahi dugun jarrera hori lortzeko beste alderdi guztiak ere. 

− Teknika aproposak ezagutzea (TA): Baliabideari eta publikoaren profilari dagozkion arloak 

aztertu behar dira, horien araberako erabakia hartzeko. Interpreteak, darabilen teknika 

eraginkorra ote den balioetsi behar du sarri; bada, teknika horren bidez ez badira helburuak 

lortzen, teknika eguneratu edo aldatu beharko du.  

− Interpretazio-aukera (IA): Interpreteak zer teknika erabiltzen duen, halako eragina lortuko du 

bisitariengan, epe laburrean zein luzean, bisitariaren erreakzioa ez baita beti berehalakoa 

izaten.  

6.4. INTERPRETAZIOAREN PLANIFIKAZIOA 

Ondarearen interpretazioa egokiro planifikatu behar da, helburuak bete ditzan. Interpretazioa 

planifikatzeko prozesua prozesu arrazionala da, eta aurrez finkatutako helburuetan oinarritzen da. 

− Baliabidea aztertzea: haren gaitasunak eta mugak. 

− Balizko erabiltzaileak aztertzea. 

− Transmititu beharreko mezuak zehaztea. 

− Interpretazio-bitartekoak hautatzea, eta interpretaziorako behar diren ekipamenduak eta 

zerbitzuak zehaztea. 

− Programak betetzeko gomendioei jarraitzea. 

− Esku-hartzearen eraginkortasuna balioesteko iradokizunei kontu egitea. 

Kultura-ondarea duten lekuen gaineko interpretazioa egiteko, doitasun handiz eta ingurune natural 

eta kulturalarekiko harmonian egituratu behar da plangintza. Edozein interpretazio-proiekturen helburu 

nagusien artean jaso beharrekoa da proiektua modu orekatuan eta koherentean garatzea, gizartearen, 

ekonomiaren eta ingurumenaren ikuspuntutik. Kultura-ondarea duten lekuen kudeaketa-plan osoaren 

barruan, interpretazio-programak abian jartzeko eta garatzeko jarduerak barne hartu behar dira. Sakonki 

aztertu behar da zer-nolako eragina izan dezaketen bisitari-oldeek ondarearen kultura-adieran, ezaugarri 

fisikoetan, segurtasunean eta inguru naturalean, baita leku horretan bizi den gizartearen ongizate 

sozioekonomiko eta kulturalean ere.  
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Leku baten gaineko plangintza egiteko prozesuan, hainbat arlo hartu behar dira eztabaidagai, 

hasierako fasearen nondik norakoetatik hasi eta interpretazio-programatik at plangintzaren 

bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa ebaluatzeko aukera ematen duten bestelako programetara. 

Interpretazio-programen eskala, kostua eta teknologia lekuaren eta eskura diren zerbitzuen berezko 

baldintzetara egokitu behar dira. Funtsezkoa da interpretaziorako azpiegitura egokiro eraikita egotea, 

azpiegitura hori tentuz zaintzea eta egoera onean iraunaraztea. 

Informazio-postuak, bideak, informazio-panelak eta begi-bistan dauden interpretaziorako gainerako 

euskarri guztiak kontuz egokitu behar dira lekuaren eta haren inguruaren ezaugarrietara, eta, aldi 

berean, erraz ikusteko modukoak izan behar dute. Kabinek, pantailek eta bozgorailuek sortutako argia 

eta soinua interpretazioari dagokion eremura mugatu behar dute doi-doi, ingurunean kalterik ez 

eragiteko eta auzotarrei trabarik ez egiteko. Zenbait kasutan beharrezkoa izan daiteke interpretazio-

ibilbide finko eta zehaztuak ezartzea, eremu horren segurtasunean eta haren egitura fisikoan duen 

eragina murrizteko. 

Interpretazioa planifikatzeko orduan, kontuan hartu behar da hiru adar dituela: 

a) Interpretazio emozionala 

Ikuslearengan sentipen bat eragitea du xede, hots, ikuslearen hunkiberatasuna piztea. Kontu handiz 

hautatu behar dira, beraz, erakusketaren dekoratua, aurkezpenean erabilitako altzarien diseinua, 

idatzien tipografia, materialak, koloreak, argia… azken batean, sentipenak eragiten dituzten osagarri 

guztiak. 

b) Interpretazio ideologikoa 

Interpretazio ideologikoak dira pentsamendu-sistema zehatz baten araberako azalpen edo agerraldi 

guztiak; pentsamendu-sistema hori orokorra izaten da eskuarki, eta aztergaia dagokion tokian 

kokatzen saiatzen da, ahal den neurrian jarduketaren egokitasuna egiaztatzeko ezarritako berme 

zientifikoen arabera eraikitako edo berreraikitako osotasun koherente baten barruan. 

c) Interpretazio instrumentala 

Ikusleari ikusten ari den elementu hori hautemateko, hobeto ikusteko eta haren konplexutasunaz 

jabetzeko gaitasuna garatzen laguntzen dion aurkezpena da. Errealitate konplexu batean aztarnak, 

arrastoak, zantzuak, ikurrak, estratu historikoak eta abar ikasteko, bereizteko eta bakartzeko 

baliabide eta bitarteko guztiak barne hartzen ditu. 

Interpretazio instrumentalak hamaika euskarri ditu, osotasun konplexu baten barruan elementu bat 

hautematen eta kokatzen laguntzeko:  

− Objektu edo objektu multzo baten edota hastapeneko testuinguru baten berreraikuntza 

analitikoa 

− Eskala-aldaketak, modelo txikiagotuak eta handipenak 

− Maketak, mugimendudunak, mugimendu gabeak eta interaktiboak, kasuan kasu 

− Ekoizpen-kateen mugimendua, eboluzio-prozesuaren atalak edo hurrez hurreneko osagaiak 

bereizten dituzten ikus-entzunezko ekipamenduak eta filmak 
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− Eskemak 

− Oso xehetasun handiko planoak 

− Argazki-dosierrak 

− Idatziak, oro har 

− Sistema bat azaltzeko eta ulertzeko lagungarri diren bitarteko interaktiboak  

Kultura-ondarearen osagai diren lekuen gaineko interpretazioa egiten denean, begirunez zaindu 

behar da leku horien jatorrizko izaera; orobat, leku horren jatorrizko egituraren segurtasuna bermatu 

behar da, eta haren esanahia azaldu, betiere hasierako egituraketan aldaketa konponezinik eragin gabe. 

Ondare-lekuetan zehatz azaldu behar zaie bisitariei zein diren gaur egun arte iraun duten jatorrizko 

materialak eta, aldi berean, argi eta garbi adierazi zein diren desagertutako elementuen gainean ondoren 

egin diren birsortze- eta leheneratze-lanak. 

Interpretazio-programaren barruan beharrezkoa gertatzen bada materialen bat txertatzea edo 

aldaketaren bat egitea eta material edo aldaketa horiek ondare-balioa duen lekuaren testuinguru fisikoari 

eragiten badiote, atzera egiteko modua eduki behar dute beti, material edo aldaketa horiek kentzean 

arrasto iraunkorrik gera ez dadin eta, hartara, gerora ere jatorrizko material horien gaineko interpretazioa 

egin ahal izan dezaten, etorkizunean gara litezkeen jakintzen edo proben bidez. 

6.5. INTERPRETAZIORAKO BITARTEKOAK 

Interpretazioa planifikatzeko orduan, jendeari edukiak azaltzeko zer bitarteko eta teknika erabiliko diren 

zehaztu behar da. Bisitariei interpretazio-mezua nola, noiz eta non emango zaien erabaki behar da, 

kontuan hartuta, horretarako, zer bisitari motak parte har dezaketen interpretazio-jardueran. 

Bi interpretazio-bitarteko bereizten dira: ez-pertsonalak eta pertsonalak. 

1. Bitarteko ez-pertsonalak edo ez-lagunduak: ez dute interpretea bertan egoterik behar, interpretazio-

mezua beste mekanismo edo bide batzuetatik helarazten baita.  

a) Argitalpenak 

− Gidak. Lurralde jakin bateko berezitasunen ikuspegi orokorra emateko erabiltzen diren 

dokumentu idatziak dira, eta bisitariarentzat erabilgarriak diren zenbait adierazle dituzte. 

Inguruko ezaugarri kultural, historiko, artistiko eta naturalei buruzko argazkiak eta informazioa 

jaso ohi dute, eta horiek bisitatzeko aukeren berri ere ematen dute. Gida batzuek informazio 

orokorra ematen dute; beste batzuek, berriz, gai zehatzak jorratzen dituzte: gastronomia, 

ostatuak, hegaztiak… 

− Gidek aukera paregabea ematen dute gune jakin bateko baliabide naturalek eta kulturalek 

osatutako eskaintza bateratua ezagutarazteko; hala, testuinguruari berari ematen diete 

lehentasuna, interpretazioaren helburu diren elementuei gainetik.  

− Ibilbide autogidatuen mapak. Oso baliabide erabilgarria dira eremu jakin bat beren kabuz 

bisitatu nahi duten txangozaleentzat. Dokumentu idatziak dira, eta horietan jasotzen dira 
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bisitatu beharreko gunearen mapa, leku garrantzitsuenak, leku horiei buruzko azalpen laburra, 

ibilbidea, bisitan jarraitu beharreko norabidea eta abar. 

− Memoria historikoaren mapak. Informazio-baliabide berriak dira. Horietan, gune jakin bateko 

gertakari historiko zehatzetan oinarrituta ematen dute hango ezaugarrien berri. Memoria 

historikoaren ikuspegitik garrantzitsuak diren lekuak azaltzen dituzte; hots, gertakari 

garrantzitsuren baten lekuko izandako tokiak, gertakari horren aztarnak ere badituztenak 

(hondarrak, inskripzioak eta abar). Gertakari historikoen laburpen bat ere jaso behar dute, 

ahalik eta ondoen uler daitezen.  

− Biodibertsitatearen atlasak. Leku jakin bateko marrazkiak edo argazkiak, flora eta fauna 

jasotzen eta deskribatzen dituzten ilustrazioak dira.  

− Liburuxkak. Irakurketa azkarra eta deskriptiboa eskaintzen dute, eta oso erabilgarriak dira 

lurraldeari buruzko zertzelada batzuk jasotzeko. Askotariko informazioa jaso dezakete, hala 

nola lurralde horretan zer zerbitzu dauden, zer ibilbide xume egin daitezkeen eta abar, bisitari 

bakoitzak nahi duen hori aukeratu dezan.  

− Posterrak. Argazki-posterrak izan daitezke edo ilustrazioak, eta lurralde jakin bateko 

ezaugarriak azaltzen dituzte: arkitektura, natura, tradizioak eta abar. 

Argitalpenek, gainerako interpretazio-bitartekoek bezala, bietarik dituzte: onurak zein 

eragozpenak. 

Onurak Eragozpenak 

Bidezko prezioa dute 
Ez dute langileekiko zuzeneko harremanik 
eskatzen  

Oroigarritzat balio dezakete Ez diete galdera zehatzei erantzuten  

Edonoiz irakur daitezke Bota egin daitezke, eta zaborra sortu  

Informazio xehea dute (giden kasuan) Ezin dira maiztasunez eguneratu 

Pertsona bati baino gehiagori eman 

diezaiokete informazioa 
 

 

Interes-guneetan (bisitari-zentroetan, museoetan, txarteldegietan…) egoten da materiala 

paperezko euskarrian, baita turismo-bulegoen atarian, erakunde ofizialetan eta abarretan ere. 

Informazio horrek, era berean, eskuragarri egon behar du tokian tokiko administrazioetan eta 

turismoari lotutako erakunde zein elkarteetan.  

b) Seinaleak 

Bisita-lekuan edo ibilbidean barrena egoten dira seinaleak, han eta hemen: batzuetan, turismo-

baliabidearen sarreran egoten dira seinaleak, bisitariari hainbat informazio emateko —hala nola, 

gune babestu batera sartu dela ohartarazteko edota gune horretan arau zehatz batzuk bete behar 

dituela gogoratzeko, ondarea babestu dezaten—; era berean, “joan-etorriko bideetan” ere egoten 

dira seinaleak, bi funtzio betetzeko, batetik, bisitariari ibilbidean barrena hartu beharreko 

segurtasun-neurrien berri emateko eta, bestetik, bisita egiteko ibilbide egokiena adierazteko. 
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Halaber erabiltzen dira seinaleak baliabideak (flora, fauna, arte-osagaiak eta abar) babestu edo 

zaindu beharraz ohartarazteko, bisitariek horiei kalterik eragin ez diezaieten.  

Hiru motatako seinaleak bereizten dira:  

− Lehen mailan daude informazio orokorra emateko erabiltzen diren seinaleak. Adibidez, gune 

babestu batean jarritako informazio-panela, datu hauek jasotzen dituena: mapa eskematikoak, 

instalazioak, ibilbideak, erabilitako zenbakiak eta laburdurak, ibilbidearen gutxi gorabeherako 

iraupena, aldapa pikoak eta abar. 

− Bigarren maila seinale bertikalei dagokie. Halako seinaleak egoten dira ibilbideen hasieran, 

museoetako aretoen sarreretan eta aretoetara sartzeko guneetan. Hainbat informazio ematen 

dute: zer garaieratan eta puntutan gauden, aretoaren zenbakia edo izena zein den, zer 

ibilbidetan gauden, ibilbideak zenbat irauten duen eta abar. Seinaleak baliabidera iristen 

direnek erraz ikusteko moduko lekuren batean kokatuta egon behar dute, noski. 

− Hirugarren mailan seinale txikiagoak daude. Seinale horiek ibilbidean barrena jartzen dira, 

bisitariek bide onetik doala jakin dezaten. Lurrean sartutako seinaleak edo banderatxoak izaten 

dira. Gune harkaiztsuetan lurrean pintatuta ere egoten dira, betiere leku horiek historikoak, 

interes artistikokoak edo landa-bizimoduaren testigantza ez badira.  

Inoiz ez da behar baino seinale gehiago erabili behar, seinaleek ikusmen-mailako poluzioa eragin 

baitezakete.  

Braillez idatzitako seinaleak edo erliebezko ukipen-mapak ere jar daitezke ohiko seinaleetatik 

gertu, gune horretan zer ibilbide eta zerbitzu dauden azaltzeko.  

Onurak eta eragozpenak: 

Onurak Eragozpenak 

Informazio argi eta zehatza ematen dute  Estatikoak dira 

Nahiko merkeak dira Ez dute informazio xeherik ematen 

Mantentze-kostu txikia dute 

Informazio-maila bakarra ematen dute 

Bandalismo-ekintzen jomuga izan daitezke 

Ikusmen-mailako inpaktua izan dezakete  

 

Sarrera-seinaleen kokaguneak honako hauek izaten dira: gune babestura sartzeko bideak, 

museoetako sarrerak, elizetako sarrerak, liburutegietako sarrerak eta abar.  

Norabide-adierazleak, berriz, interes-gunearen kanpoan zein barruan eta sarbide nagusietan jarri 

behar dira.  

c) Ibilbide autogidatuak 

Bisitariak nahierara egiten dituen ibilbideak dira; ibilbide horietan, bisitarientzako zenbait laguntza-

bitarteko ez-pertsonal daude, ibilbidean zer osagai dauden azaltzeko edo interpretatzeko eta zer 
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geldialdi egin ditzaketen adierazteko. Hauek dira ohikoenak: ibilbide autogidatuetako mapak, 

kartel edo errotuluak, liburuxkak, laguntza-gidak, audio-baliabideak eta abar. 

Onurak eta eragozpenak: 

Onurak Eragozpenak 

Bisitaren erritmora egokitzen dira 
Ez dute langileekiko zuzeneko harremanik 
eskatzen  

Etengabe daude erabilgarri (ez dago 
oporraldirik ez atseden-egunik) 

Ez diete galdera zehatzei erantzuten  

Ez dute ordutegi zehatzik 
Ez dituzte egoeran egoerako gertakariak 

kontuan hartzen  

Bisita gidatuak baino merkeagoak dira  

 

Jende-olde handiak jasotzen dituzten lekuetan dira ibilbide autogidatuak gomendagarriak, salbu 

eta gune horiek oso galkorrak edo arriskutsuak badira, halakoetan ezinbestekoa baita bisitariak 

kontrolpean zorrotz edukitzea, kalterik gerta ez dadin ez baliabidean edo erabiltzaileengan 

berengan. 

d) Ikus-entzunezko mekanismo automatikoak  

Filmak, diapositibak, CD-romak, ikus-entzunezko aurkezpenak, soinuzko informazio-zutoinak, 

autogidak eta bisitariek langileen laguntzarik gabe beren kabuz erabil ditzaketen ikus-entzunezko 

gainerako bitarteko guztiak.  

Bitarteko horien onuren eta eragozpenen artean, hauek dira nabarmengarriak: 

Onurak Eragozpenak 

Kalitateko informazioa ematen dute Garestiak dira  

Giro berezia sortzen dute  Elikadura-iturria behar dute 

Informazio osagarria eskaintzen dute 

Ez dira pertsona bakoitzari egokitutako 

bitartekoak; ez dituzte galdera zehatzak 
erantzuten  

Bisitariak leku horretara erakartzen dituzte 
Etengabeko kontrol- eta mantentze-lana 
behar dute 

 

Bitarteko horiek pantailak behar badituzte, turismo-baliabidearen barrualdean egoten dira (filmak, 

aurkezpenak, diapositibak eta abar). Normalean aulkiak eta iluntasun apur bat behar izaten 

dituzte. Entzunezko gidek tokian tokiko informazioa ematen diete bisitariei, ibilbidean edo 

museoan barrena aurrera egin ahala.  
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e) Minusbaliatuentzako egokitze-neurriak 

Pertsona gehiagok izango dute natura-ingurunea eskuragarri, baldin eta bideak bisitari guztientzat 

—minusbaliatuak ere barne— aproposak izateko egokitzen badira. Horrelako ibilbideetan 

instalazio bereziak egoten dira hainbat premiari erantzuteko, bai seinaleei dagokienez bai 

zerbitzuak erabiltzeko irisgarritasunari dagokionez.  

Bisitariak erakartzea da helburua; horretarako, bada, ibilbidean barrena jartzen den informazioa 

ikusmenaz bestelako zentzumenez ere jasotzeko modua eman behar da, hala nola ukimenaren 

bidez, entzumenaren bidez edota usaimenaren bidez. Animalien hotsak, haitzak, belarra eta beste 

osagai batzuk izaten dituzte instalazio berezi horiek, bisitariak leku horren ezaugarriez jabetzen 

laguntzeko.  

Kultura-ondarera fisikoki sartu ahal izateko, bitarteko ugari ezar daitezke: maldak, korridore 

zabalak, igogailuak, komun egokituak, minusbaliatuentzako aparkalekuak, eserlekuak —gune 

barruan zein kanpoan— iturriak eta abar. Baliabide horiek, gainera, ez dira minusbaliatuentzat 

soilik lagungarri; erabilgarriak dira, orobat, haurdunentzat, talde handientzat eta pertsona 

nagusientzat.  

f) Erakusketak 

Erakusgai jartzen diren objektuak eta bildumak dira, eta gai bati buruzko informazio edo azalpen 

osagarria ematen dute eskuarki. Eraikinen barruan zein kanpoan erabiltzen dira. 

Onura eta eragozpen hauek dituzte: 

Onurak Eragozpenak 

Benetako objektuak dira Estatikoak dira 

Bisitari bakoitzak bere erritmoa ezar dezake Ez dute historia osoaren berri ematen 

Garraiatu egin daitezke Ez diete galdera zehatzei erantzuten 

Mantentze-kostua txikia da Normalean ezin dira ukitu 

 

 

2. Pertsonen bidezko bitartekoak edo lagundutako bitartekoak: bisitariek eta interpreteak elkarrekin 

hartu-emana dute. 

Esan gabe doa aipatutakoez bestelako baliabideen bidez ere eman daitekeela lurralde bateko 

edukien berri; hala, adibidez, jolasak, sormenezko jarduerak, antzerkia eta ondarearen osagaiekiko 

zuzeneko harremana erabil daitezke informazioa helarazteko.  

Turistek emozioen eremutik bizi nahi dute ondarea, eta norbanakoari eta haren emozioei 

zuzendutako modalitateek soilik ematen dute horretarako aukera.  

Ondarea behatu baino ez bada egiten, jasotzen den informazioak indarra galtzen du denboraren 

joanean; alabaina, ez-ohiko bitartekoek alderdi emozionala ere lantzen dute, eta, hala, denboran luze 

iraungo duten adigaiak eta bizipenak helarazten dituzten.  
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Bitarteko ez-pertsonalek ez bezala, bitarteko pertsonaletan langile adituek parte hartzen dute, haiek 

baitira esperientziaren gidari eta erakusleak.  

a) Langile adituak. Langile adituek teknika bat baino gehiago erabil dezakete: 

1. Jolasak. Bisitarien arreta erakartzeko ahalmen handia du komunikazio-bide horrek, eta oso 

aproposa da jakintzak modu dibertigarrian helarazteko. Hala, asmamen-jolasak eta betiko 

beste jolas batzuk hainbat gai irakasteko edo sustatzeko erabil daitezke. Esate baterako, 

lurralde jakin bateko alderdi ezkutuak edo ezezagunak landu daitezke, “altxorraren bila” 

jolasean igarkizunak gehituta. Antzara-jokoa edo antzekoak erabil daitezke, ingurumenari 

buruzko gaiak jorratzeko, edo igarkizunak, monumentuen edo pertsona ezagunen gaineko 

jakin-mina eta ezagutza sustatzeko; lehiaketa errazak ere antola daitezke, eta jarduera jakin 

batzuetarako sarrerak jokoan jarri... 

Izan ere, jolasek aukera paregabea ematen dute komunikazio-aldetik; bada, lantzen dituzten 

gaiekiko jakin-mina eta interesa pizten duten, gaiaren konplexutasuna dena delakoa dela ere. 

2. Arte-tailerrak eta sormen-jarduerak. Arte-tailerrak eta artisautza tradizionaleko tailerrak ere 

interpretazio-bitarteko pertsonalen barruan daude. 

Leku eder askotan bat egiten dute alderdi artistikoak eta naturalak. Halakoetan, baliabideak 

dituen osagaiak eta arte-jarduerak lotzen dituzte, bisitariei natura ezagutzen laguntzeko eta 

haien arte-adierazpena sustatzeko, natura inspirazio-iturri dela. 

Tailerrek ez dute zertan artistei soilik bideratuta egon behar, tailerren barruan esku-lanak ere 

landu baitaitezke. Eskualdeko artistek edota artisauek parte har dezakete tailerretan.  

Tailer horietan, bada, jendearen eskura jartzen da arte-adierazpena, inguruan duten horretaz 

jabetzen lagundu diezaien.  

Teknika ugari erabil daitezke: diseinua, grafikoak eta pintura, eskultura, argazkigintza, 

bideogintza, musika, kantua, dantza eta antzerkigintza (musikaltasuna, kantua, dantza eta 

antzerki-adierazpena erabil daitezke ingurunea sormenez irudikatzeko). 

3. Sormen-tailerrak. Ukimenean eta usaimenean oinarritutako jarduerak egin daitezke, baita 

kamuflajean oinarritutako jolasak ere, jolasaren eta sormenaren bidez natura beste era batera 

bizitzeko. 

Esaterako, areto batean habitat bat berregin daiteke, bisitariek zentzumenen bidez esplora 

dezaten. Jarduera horiek oso aproposak dira haurrekin eta nerabeekin erabiltzeko. 

4. Naturari buruzko ludotekak eta liburutegiak. Haurrek eta nerabeek liburuak edo jolasak har 

ditzakete, aire zabalean irakurtzen edo jolasten aritzeko. Hartara, naturan murgilduta irakurri 

ahal izango dituzte naturari buruzko istorioak, edo botanikari buruzko eskuliburuak 

gainbegiratu, eta aldi berean haren edukiak naturan egiaztatu. 

Tailerrekin batera eskulanak egiteko jarduerak antolatzen diren moduan, beste zenbait 

jarduera ere antola daitezke, hala nola erakusketak, irakurraldiak edota bideo- edo diapositiba-

proiekzioak.  
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Jarduera horiek egunez egitekoak izan daitezke, aire zabalean. Eta klimatologiak horretarako 

aukerarik ematen ez badu edo kanpoan ez dagoen osagai zehatzen bat behar bada, egokiro 

ekipatuta dauden instalazioetan egin daitezke jarduerak (ingurumen-prestakuntzako 

zentroetan, ikasgeletan, laborategietan, liburutegietan eta abar), baita arte- eta artisautza-

guneetan ere (labeetan edo ehundegietan, adibidez).  

Jarduera mota horien bidez argi ikusten da arteak eta ingurumenaren interpretazioak sugestio 

berezia sorrarazten dutela. 

5. Ekologia-tailerrak. Simulazio-jarduerak, esperimentuak, material naturalak, laginak…. Horiez 

guztiez baliatuta modu dibertigarri eta diferentean eman daiteke funtsezko hainbat 

kontzepturen berri, ekologia dela, biologia dela zein zoologia edota botanika direla. 

6. Ibilaldi laburrak. Eguneko momentu berezietan egin daitezke, inguruaren edertasuna goren-

gorenean denean eta giro magikoa sortzen denean (eguzkia sartzen den unean esate 

baterako) edo hotsak ozenago hautematen direnean (gauez, adibidez), baita ikuskizun 

paregabeez gozatzeko garaietan (neguan, esaterako, iraupen-eskiko txangoak antola daitezke 

basoan barrena). 

7. Zentzumenen bidezko esplorazioak 

• Entzumena (hegaztien txorrotxioa entzutea, esate baterako) 

• Ikusmena (animaliak nor bere habitatean nolako jarrera duten behatzea, arrastoak eta 

aztarnak bilatzea, eta abar)  

• Dastamena (fruta bildu berria jatea) 

• Usaimena (loreen edo lekuen usaina hartzea)  

• Ukimena (hostoak ukitzea, zuhaitz-enborrak, lurra...). 

8. Natura-kanpamentuak. Talde antolatuek hezkuntza-programa jakinetan parte hartzen dute. 

Kanpamentuetan, natura zaintzen ikasteko jarduerak antolatzen dituzte, urtean barrena 

antolatzen diren ekimenen bidez; egunean-egunean hartu beharreko konpromisoak eta ohitura 

onak irakasten dituzte, beraz. 

Irakastera bideratutako jarduera-programak dira, eta, horretarako, erakustaldi teoriko eta 

praktikoak antolatzen dituzte, txango gidatuak —zailtasun-mailaren arabera bereizita—, bideo- 

edo diapositiba-proiekzioak, inguruan diren informazio- eta hezkuntza-zentroetarako bisitak, 

bideak garbitzeko eta txukun izateko ekintzak eta bestelako jarduera praktikoak —hala nola, 

txabolak eraikitzea edo orientatzen ikastea—. 

Erabiltzaileek denboraldi bat ematen dute inguru naturalean, eta inguru horretan bertakotzeko 

aukera ematen die horrek.  

Ez dira txango hutsak, baizik eta bisitariei inguru naturalarekin zuzeneko harremana izateko 

eta bertakotzat sentitzeko aukera ematen dieten interpretazio-jarduerak. 

Funtsezkoa da jarduera bakoitzari buruzko laburpen-fitxa ematea partaideei, haren jardueraren 

gaineko informazio erabilgarria eta azalpen labur bat emateko: zer adin gomendatzen den, 

zenbat irauten duen edota zer urte-sasoitan egiten den.  
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Naturarekin harreman zuzena sustatzen duten jarduera horiek bistan da aire zabalean egitekoak 

direla. Natura-ingurunean egiten diren jarduerak, ingurunea zeinahi dela ere, hezten eta ikasten 

laguntzen dute, eta barnean egiten diren jarduerek ez bezalako aukerak eta emaitzak ematen 

dituzte, sustagarriagoak ere badira eta.  

b) Langileek abian jartzen dituzten ikus-entzunezko bitartekoak 

Ikus-entzunezko bitartekoak erabiltzen dituzten aurkezpenak dira, eta interpreteak horietan parte 

hartzen du azalpenak emateko eta galderei erantzuteko. Diapositibak, panelak, film laburrak eta 

beste bitarteko batzuk erabiltzen dira. 

Onura eta eragozpen hauek dituzte: 

Onurak Eragozpenak 

Kalitateko informazioa ematen dute Garestiak dira 

Giro berezia sortzen dute  Elikadura-iturria behar dute 

Informazio osagarria eskaintzen dute 
Etengabeko kontrol- eta mantentze-lana 

behar dute 

Bisitariak leku horretara erakartzen dituzte 
Langileak behar dira berariaz jarduera 

horretan aritzeko 

Interpreteak galderak erantzun ditzake  

 

c) Bisita gidatuak 

Interpreteak gidatzen dituen bisitak dira. Antolakuntzak ezarritako ibilbideetan egiten dira. 

Interpreteak taldea gidatzen du, eta egoki diren azalpenak ematen ditu dena delako turismo-

baliabideari buruz. 

Onura eta eragozpen hauek dituzte: 

Onurak Eragozpenak 

Interpretearekin zuzeneko harremana dago Emaitza gidariaren araberakoa da 

Baliabidearekin harremana ezartzen da Bisitari guztiek erritmo berean joan behar dute 

Zentzumenak erabil daitezke Pertsona kopuru mugatua dute (<20) 

Galdera zehatzei erantzuna eman dakieke  

Baliabidearen erabilera zuzenean kudeatzen 
da 

 

 

Turismo-baliabidea zein den, bisita gidatuak oinez egiteaz gain bestela ere egin daitezke, hala 

nola motordun ibilgailuz (jeepez, basamortuan) edo motorrik ez duten ibilgailuz nahiz animalien 

gainean (bizikletaz, kanoaz, zaldiz, gameluz eta abar). Bisitak turistentzat arriskuren bat badu, 

neurriak hartu behar dira haien segurtasuna bermatzeko. Halakoetan, bisita gidatuak, arestian 

aipatutako eragozpenez gain, beste eragozpen hauek ere izaten ditu: 
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• Bisitaren iraupena eta ibilbideak mugatuak dira 

• Ezin da talde guztietara egokitu 

• Klimatologiaren mende dago 

• Segurtasun-neurri zehatzak eskatzen ditu 

• Arreta handia eskatzen duten animaliak zaindu behar dira 

Bisita gidatuaren luzerak eta iraupenak mugatuta egon behar dute; hala, 500 eta 1.500 metro 

bitarteko luzera eduki behar du bideak, oinezko ibilbidea bada, eta 30 minututik ordu eta erdira 

bitartean iraun. Ibilbidea beste ibilgailu motaren batean egiten bada (bizikleta, automobila, 

autobusa eta abar) lekuaren ezaugarrien eta ibilbidearen egoeraren arabera zehaztuko dira bi 

aldagai horiek. Dena dela, ibilbide labur eta erakargarriak egitea da aproposena, lortutako 

onuraren eta egindako ahaleginaren arteko erlazioa hobea baita hartara. 

d) Museoak. Museo mota bat baino gehiago dago: 

1. Eko-museoak. Nazioarteko definizioaren arabera, kultura-erakundeak dira, zeinek lurralde jakin 

batean eta hango herritarren partaidetzaz, inguruko ondasun natural eta kultural 

adierazgarrienen eta inguru hartan izandako bizimoduaren gaineko etengabeko ikerketa, 

kontserbazio eta balioespena bermatzen baitute.  

Erakunde mota hori Frantzian sortu zen hirurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, eta, 

George Rivière-k, eko-museoen sustatzaileetako batek, zioenez, herritarren ispilua dira, 

herritarrek beren buruaz jabetzeko darabiltena, museo horietara jotzen baitute beren 

lurraldearen balioen funtsaren bila, lur horretara lotuta dauden heinean, arbasoen ondotik eta 

datozen belaunaldien aurretik. Erakundeek bisitariei aurrez aurre jartzen dieten ispilua dira, 

bisitariei lurralde horrek lanarekin duen harremana, jokamoldea eta bizimodua ulertzen 

laguntze aldera.  

Eko-museoen bidez bazter uzten da lurralde jakin batean osagai zehatz batzuk soilik 

balioesteko joera, eta ikuspegi zabalagoa jorratzen da, lurralde osoa eta giza jarduerak hartan 

eragindako aztarna guztiak jotzen baitira aberastasun eta, beraz, balioesteko moduko 

ezaugarri.  

Eko-museoen ikuspegitik, tokian tokiko ondarearen osagaiak dira bai aberastasun materialen 

sorta oparoa (landa-guneak, eraikinak, elizak, natura-guneak, produktu tipikoak, artisautza eta 

abar) bai aberastasun ez-materialak (ohiturak, dialektoak, abestiak eta abar), lurraldearen 

adierazpide eta testigantza erabatekoa osatzen baitute aberastasun mota biek, elkarrekin bat 

eginda. 

2. Kultura-parkeak. Edertasun natural edo garrantzi ekologiko handiko kultura-osagaiak dituzten 

lurraldeetan ezar daitezke, ondare naturala zein kulturala elkarrekin eta bateratuta sustatze 

aldera. Halako ekimenak aproposak dira oso, bi ondare mota horiek bat egiten duten landa-

eremuetarako. Lurraldean barrena sakabanatutako bisitari-guneen multzoak osatu ohi du 

kultura-parkea. 

3. Parke arkeologikoak. Parke arkeologikoak, eskuarki, arkeologia-aztarnategi batek edo 

gehiagok osatzen dute. Horretarako, baina, aztarnategiek jendearen interesekoak izan behar 

dute, eta egoera onean egon. Baliabideek, gainera, baldintza jakin batzuk bete behar dituzte, 

bisitarien eragina jasateko gai izateko.  
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4. Tokian tokiko museoak. Elementu arkeologiko, kultural edo historikoen erakusteka monografiko 

iraunkorrak dira. Museoak baliabideen barruan egon daitezke (arkeologia-aztarnategiaren edo 

monumentuaren barruan) zein hartatik hurbil. Ondare-osagaiei testuinguru bateratua ematen 

diete, bi helbururekin, eskualdea sustatzea, batetik, eta ondarearen gaineko jakintza 

bultzatzea, bestetik.  

5. Aire zabaleko museoak. Aire zabaleko museoaren kontzeptua nahiko lausoa da; izan ere, 

barrutietan ez dauden museo guztiak ere ez dagozkio multzo horri, ikusi denez. 

Desberdintasun bat dago. Antzinako etxeen eta azpiegituren ereduak dira, haien jatorriko 

kokapenetik beste leku batera eramanak. Sormen-prozesu bat dira, eta, interpretazio-jarduera, 

beraz, ez da lekuan bertan egiten.  

e) Animazioa. Pasiboa edo aktiboa izan daiteke. 

1. Animazio pasiboa. Eguneroko jardueren antzezpena da; folklorea eskuarki. Ez du ikusleen 

parte-hartzerik eskatzen.  

Historiaren oroigarri bat da, eta “historia bizia” ere esaten zaio; alegia, egoerak birsortzen 

dituen diziplina da, eta espazio itxietan, aire zabalean, kanpamentuetan zein herrietan antola 

daiteke ikuskizuna; pertsonek garai jakin bateko jantziak daramatzate; Historiaurretik hasi eta 

Bigarren Mundu Gerrarainoko garaiak antzezten dituzte, eta, informazioa egokiro landuta 

edukiz gero, eginkizun garrantzitsua bete dezake, hezkuntza-mailan.  

2. Animazio aktiboa. Jendearen parte-hartzea behar duten jarduerak dira; jendeak, horretarako, 

dena delako arloari buruzko ezagutzaren bat izan behar du aldez aurretik, edo ezagutza hori 

egonaldian bertan jaso. Simulazioak, naturan egiten diren jolasak edota antzezpenak dira, eta 

aisia dute helburu, irakastea baino areago.  

Onurak eta eragozpenak: 

Onurak Eragozpenak 

Interpreteak zalantzak argitu ditzake 
Ikusleen erreakzioa nolakoa, halako da 

baliabidearen arrakasta  

Gogo-pizgarria da  Talde txikietan baino ezin da erabili 

Trebetasun ezezagunak aurkitzen laguntzen 
du 

Denbora eta langileak behar ditu  

 

f) Aurrez zehaztu gabeko zerbitzuak 

Hiru zerbitzu mota barne hartzen ditu: informazioa, harrera eta aurrez ezarri gabeko laguntza 

(nolanahiko leku eta egoeratan) nahiz eta ez duten zertan ingurumenaren interpretazioarekin 

harremanik izan. Batzuetan harreman publikoen zerbitzuak dira, zeinetan ohiko informazioa 

(zerbitzuak, irekiera- eta itxiera-ordutegiak eta abar) baino informazio gehiago ematen baita. 
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g) Landa-ostatuak 

Baserri batean hartzen da ostatu, ohi ez bezalako oporraldia igarotzeko asmoz. Oporraldi horrek, 

bada, lekuan lekuko produktuak eta gastronomia ezagutzeko parada ematen du, baita familia-

giroaz gozatzekoa ere, erosotasuna eta landa-eremuen berezko tradizioak bateratuta.  

Apopilotzat hartzen da turista, eta baserriko lanetan trebatzeko aukera ematen zaio, baserriko 

larre eta inguruetan. Horrez gain, beste hainbat aukera ere eskaintzen zaizkio: txangoak zaldiz, 

arrantza, ibilaldi gidatuak, fauna eta floraren azterketa eta abar. 

Interpretazio-ahalmen handiko baliabidea da, arlo ugarirekin baitu lotura; hala, nekazaritza, 

abereen bazka, ohiturak eta natura ditu, besteak beste, langai. Bestalde, landa-bizimodua modu 

erakargarrian eta sakonki ezagutzeko aukera ematen die hirietako biztanleei, leku horiei 

uztarturiko osagaien esanahiaz jabetu daitezen: soro eta landak, gazta-fabrikak, hestebeteak, 

betiko janariak, historia, bizipenak, pasioa eta tradizioa.  

Jarduera horiei gogotsu ekin ohi diete bisitariek, lekuan lekuko ingurua eta ohiturak barne-barnetik 

bizitzeko aukera ematen baitiete; aldi berean, bizirauteko modua ematen die bai artisautza 

tradizionalari bai landa-bizimoduari eta -gizarteari, bestela desagertzeko bidean baileudeke 

ezinbestez ia.  

Horiek dira, gaingiroki, erabilgarri dauden interpretazio-bitartekoak. Bete beharreko interpretazio-

planerako egokienak diren horiek hautatuko dira aldian-aldian, kontuan hartuta betiere interpretazio-bide 

bat baino gehiago baliatzea dela eskuarki aukerarik onena, programa osoagoa eratuko baita hartara. 

6.6. INTERPRETAZIO-PROZESUKO PARTAIDEAK 

1. Bisitariak 

Bisitariak gorputzez eta gogoz interpretazio-gertaeran murgil daitezen lortu behar da, alegia, bizipen 

hori barneratzen lagundu behar zaie bisitariei, mugitzera eta pentsatzera bultzatu, nork bere 

esperientzia aberasteko, galderak eta iruzkinak eginez, esaterako. Gogoan izan behar da, dena den, 

interpretazioan modu atsegin eta xaloan eman behar direla azalpenak, betiere zabaltzen den mezua 

zientifikoki erabat zehatza dela bermatuta.  

Hauxe da funtsezko galdera: Norentzat interpretatu behar da? Izan ere, alde itzela dago aisialdian 

doazen bisitarien artean eta eskola-bidaian diren edo hezkuntza-helbururen bat duten bisitarien 

artean.  

Interpretazio-programa antolatzeko orduan, beraz, ezinbestekoa da bisitarien profilari erreparatzea. 

Etor litezkeen bisitarien profila aurretiaz aztertua izatea komeni da. 

Hona hemen bisitari talde bakoitzaren profila zehazteko kontuan hartu beharreko zenbait alderdi:  

− Adina. Haurrek haiei zuzendutako interpretazio-programa zehatzak behar dituzte; izan ere, 

programa horiek haurren premietara egokituta egon behar dute, ezin baitzaie haurrei eskatu 

helduentzat diseinatutako programetara egokitzea. Haurrek nekez euts diezaiokete arretari 

luzaroan, eta interesa galtzen dute informazio gehiegi pilatzen bazaie.  
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− Minusbaliatuak. Zenbateko parte-hartzea izan dezaketen balioetsi behar da, talde horri 

egokitutako programak beharrezkoak diren edo ez erabakitzeko.  

− Aldez aurreko ezagutza. Garrantzitsua da bisitariek aldez aurretik zer ezagutza duten jakitea, 

programa eta jarduerak maila horretara egokitzeko.  

− Jatorria. Bisitariak nongoak diren ezagutzea garrantzitsua gerta daiteke, aurretik zer ezagutza 

izan dezaketen jakiteko eta interpretazio-jarduerak zer eragin sor diezaiekeen balioesteko. 

Jatorria zenbat eta desberdinagoa izan, hainbat eta zirrara handiagoa eragin diezaieke. 

Kontuan hartzekoa da, orobat, nondik datozen bisitariak: landa-gunetik edo hiritik, barrualdetik 

edo kostaldetik… eta abar, horrek ere eragina izango baitu bizipenak sortuko duen 

sentipenean. Bisitarien ama-hizkuntza ere funtsezko faktorea da, noski, kontuan hartzeko 

moduko zailtasuna izan baitaiteke komunikazio-ekintzan. 

− Abiapuntua. Bisitarien eskakizun-maila handiagoa izan ohi da, dena delako lekura iristea 

zenbat eta zailago gertatu; bada, halakoetan, gogo biziz itxaron dute une hori, eta, beraz, 

aurreikuspen handiagoak izaten dituzte. 

− Bisitari kopurua. Garrantzitsua da jakitea zenbat pertsonek osatzen duten taldea, horren 

arabera balioetsiko baita zenbat material inprimatu banatu behar den, jardueretan 

moldaketaren bat egin behar den edota jarduera bakoitzak zenbat denbora beharko duen. 

Faktore horiek aztertutakoan, beste alderdi batzuk zehazteari ekin dakioke:  

− Aurreikuspenak. Bisitari taldearen aurreikuspenak handiagoak edo txikiagoak izan daitezke, 

aztertu berri diren faktore horietako batzuen arabera: bisitariak urrutitik datozen, aurretiaz 

ezagutzaren bat ote duten eta abar.  

− Bisiten iraupena. Bisitak zenbat iraungo duen jakin behar da, denbora horretara doitu behar 

baitira interpretazio-jardueren helburuak. 

− Bisiten banaketa. Normalean jende-olde handiagoak izaten dira ordu jakin batzuetan, astegun 

zehatz batzuetan edota hilabete edo hamabostaldi jakin batzuetan. Horrenbestez, egokiro 

banatu behar dira jarduerak, bisitari-oldeetara egokitzeko. Esate baterako, jarduerak aldika 

antola daitezke, noiz bai noiz ez, aste barruan, asteburuetan zein hilabeteetan. Era berean, 

normalean ez da komeni izaten jarduera bera askotan errepikatzea. 

2. Tokian tokiko herritarrak 

Interpretazio-jarduera komunikazio-jarduera da funtsean; horrenbestez, sakonki ezagutu behar da 

komunikazio horretan interpretatu beharreko lekua edo elementua. Horretarako, ezinbestekoa da 

barru-barrutik ezagutzea zer harreman duten pertsonek eta haien inguruneak, tokian tokiko historiak 

eta kulturak, tradizioek, kondairek eta abar. Adierazle horietan dago leku jakin baten funtsa, eta 

interpretazio-tekniken bidez atzeman eta adieraz daiteke funts hori. “Interpretazio-ukitu” horri esker 

geratzen da leku bat gure gogoan gordeta, leku hori benetan ezagutzeko eta ulertzeko zubia baita 

interpretazioa.  

Lekuan lekuko biztanleek funtsezko eginkizuna betetzen dute; horregatik, bada, egin asmo den 

interpretazio-jardueraren parte direla sentiarazi behar zaie.  

Gerta liteke zenbait kasutan herritarrak hasieran ez egotea turismo-jarduerarekin ados, baina haren 

alde egingo dute, baldin eta beren bizimodurako eta ingurunerako mesedegarria dela ohartzen 

badira. Kontuan izan behar da kanpoko eraginak ez direla beti onuragarriak izan turismo-ahalmena 
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duten guneetan; izan ere, iraganean, sarritan, baliabideen ustiaketa hutsera mugatu izan zen 

elkarrekintza hori, eta horrek ez zion herriaren garapenari eta ongizateari onurarik eragiten. 

Herritarrekiko lankidetza horrek, bada, onuragarria izan behar du bai herritarren bizi-kalitatea 

hobetzeko bai kalitateko interpretazio-programa egituratzeko; izan ere, interpretazio-estrategiak, 

egokia, jasangarria eta barneratzailea izanez gero, onura handiak eragingo ditu gune horretan; era 

berean, interpretazio-jarduera are aberatsagoa eta osoagoa izango da, herritarren kultura eta 

jakinduria, folklorea eta ohiturak ere gehitzen bazaizkio. 

3. Interpretea 

Interpreteak abilezia asko izan behar ditu: oso ondo ezagutu behar du baliabidea, eta publikoaren 

profila aztertu, profil horretara egokitzeko bai jarduera bai, beraz, interpretazio-bitartekoak; era 

berean, mezua hartzaileei nola helarazi ere jakin behar du.  

6.7. INTERPRETAZIOAREN EBALUAZIOA 

Interpretazio-planaren ebaluazioa baliagarria izango da interpretazio-jarduera abian jarritakoan 

eraginkorra izaten ari den jakiteko eta, beraz, ezarritako helburuak lortzeko interpretazio-plan egokia 

dela ziurtatzeko.  

Erabili beharreko metodologiak bi adierazle mota ditu ardatz:  

1) Metodo kuantitatiboak. Zenbakizko datuak eta estatistikak emango dituzte. 

2) Metodo kualitatiboak. Alderdi subjektiboagoak azaleratuko dituzte, hala nola turismo-gune jakin 

batera doazenen eta hartan bizi direnen iritziak, jarrerak eta sentimenduak.  

Datu horiek jasotzeko eta prozesatzeko, teknika bat baino gehiago erabil daiteke:  

− Behaketa. Bisitarien jarrerari erreparatu behar zaio, eta kontuan hartu zenbat denbora behar 

duten adierazleak irakurtzeko, zer gertatzen zaien deigarri, jardueraren bat egiteko edo 

ulertzeko zailtasunen bat duten eta abar. 

− Segimendua. Bisitarien mugimenduei kontu egin behar zaie; alegia, norantz doazen, zer 

ibilbide egiten duten, zenbat denbora ematen duten leku horretan, nola antolatzen duten 

ibilbide osoa eta abar.  

− Galdera-sortak. Informazio kuantitatiboa zein kualitatiboa jaso dezakete, eta tresna paregabea 

dira publikoaren iritzia eta gogo-betetzea ezagutzeko eta balioesteko. 

− Elkarrizketak. Alderdi zehatz bat aztertzeko erabil daitezke, hainbat pertsonari gai horri buruzko 

zuzeneko galderak eginda.  

− Adituen taldeak. Interpretazioaren arloko adituen azterketa eta kritika jasotzean datza, oso 

informazio baliagarria lortzen baita horietatik, plana hobetze edo moldatze aldera —halakorik 

beharko balitz ere—. 

Teknika horietako bakoitzak onurak eta eragozpenak ditu; horrexegatik, bada, teknikak elkarrekin 

konbinatzea da jardunbiderik aproposena. 
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6.8. ONDASUNAREN INTERPRETAZIOA, KUDEAKETA-BITARTEKO 

Parke, museo eta leku historikoetan gordetzen diren baliabide ukigaiak oso garrantzitsuak dira jende 

askorentzat. Pertsona bakoitzari sentipen berezi bat transmititzeko gaitasuna dute ondare-baliabideak. 

Horixe da, hain zuzen ere, baliabide horien indar-guneetako bat. Bisitariei lekuen sakon-sakoneko 

adierak aurkitzen eta ulertarazten laguntzeko egiten da interpretazioa. Ordurako lekua ezagutzen duten 

bisitariei, leku horretaz hobeto jabetzeko aukera ematen diete interpreteek, alegia, leku horri bestela 

begiratzeko bidea ematen diete.  

Ezinbestekoa da ondare-baliabideen adierak bisitarientzako moduko hizkeran azaltzea, lekua 

hobeto eta eraginkortasun handiagoz erabil dadin; horrenbestez, oinarrizko hiru arrazoi hauek bihurtzen 

dute interpretazioa funtsezko: 

a) Interpretazioak leku baten esanahiak azaleratzen ditu. 

b) Bisitarientzako bizipen baliagarriak ematen ditu. 

c) Leku hori administratzen duen erakundearen kudeaketa-helburua betetzen du. 

Leku bateko baliabideak aberasgarriak gerta daitezke bisitarien bizitzan. Interpretazioak eremu 

bateko baliabideen garrantziaz ohartzen eta baliabide horien nondik norakoez sakonago jabetzen 

laguntzen die bisitariei. 

Baliteke gune horiek legediren baten mende egotea eta babeserako lege-figura baten barruan 

sailkatuta egotea. Kokaleku horiek esanahi berezia dute pertsonentzat, eta esanahi eta balio horrek 

bilakatzen ditu ondare; kokaleku horiek oinordetzan jaso ditugu belaunaldiz belaunaldi, eta egokiro 

erabiltzeko ardura dugu, guk ere oinordetza hori utz diezaiegun etorkizuneko belaunaldiei; horrexegatik 

babestu behar ditugu leku horiek; bat gatoz ia guztiak horretan. 

Leku horiek muin garrantzitsua dute bai gizabanakoentzat, zehazki, bai gizartearentzat, oro har: 

garapenerako aukera aparta dira, memoria kolektiboarekiko lotune, identitatearen indargarri eta aisialdi 

modu. Aukerak hamaika dira, eta nork bere ikuspegiaren eta bizipenen arabera egingo ditu adierekiko 

loturak. 

Interpretazioak azaleratu egiten ditu adiera horiek, ez daitezen gal edo ahantz. 

Bisitatzen ari diren baliabidea ezagutzen ez dutenei baliabide horren adierez eta garrantziaz 

jabetzen lagundu diezaieke interpretazioak, baina bisitariek berek zehaztu eta erabakiko dute zer 

mekanismo garatu edo zer zubi eraikiko duten gogoan, baliabidearekiko lotura ezartzeko. Gizarte bereko 

kideek zenbait adiera bateratsu barneratu ohi dituzten arren, nork bere balio eta onespena ematen die 

adiera horiei. 

Hala, bada, entzuleek interpretazio-gaietan topatzen dituzten adierek ez dute zertan zehatz-mehatz 

bat etorri interpreteak asmo zituen edota aurreikusita zituen horiekin. Izan ere, ugari dira baliabideen 

interpretazio-aukerak, eta are ugariagoak horien adierak, interpreteak prestatutakoen mugak gaindituta. 

Dena dela, bisitari bakoitzak interpretazio-gaia bere modura barneratzea ez da inolaz ere arazoa, 

interpretazioa ez baita inondik ere mezu hertsi, itxi eta bakarra. Interpreteak aurreikusi gabeko bide eta 

zubiak, baliabidea zaintzeko jarrera pizten duten heinean, interpretazio-teknikariak berariaz prestatutako 

“lotura-aukerak” bezain aproposak dira. 
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Esan gabe doa bisitariak zenbat, hainbat direla baliabideak bisitatzeko arrazoiak: aisialdiaz 

gozatzeko asmo hutsetik hasi eta sakon-sakoneko bizipenak izateko irrikara, bete-beteko interesa, 

dibertsio-nahia eta jakin-mina ere guztiak barne. Bisitari denek dute, dena den, helburu bateratu bat, 

hain zuzen ere, baliagarria izango zaien zer edo zer aurkitzea. Gizakiok, izatez, gure bizipenei zentzua 

emateko premia dugu. 

Ondare-garrantzia duten lekuen baliabideek erakartzen dituzte bisitariak; hortaz, baliabideak dira 

interpretazio-programen oinarria, haiek baitute balioa. 

Testuinguru horretan, interpretazioa kudeaketa-baliabide bat da, helburu bat —hots, ondarearen 

iraupena— bermatzeko bidea ematen baitu; horretarako, interpretazio-gaiaren gaineko adierak eta ideiak 

helarazi behar zaizkie bisitariei, haiek gero beren modura gorde eta azaleraz ditzaten adiera eta ideia 

horiek, betiere, ezinbestez, interpretazio-gai den ondarea zaintzeko eta babesteko jarrerak ardatz 

hartuta. 

Ondasun-baliabideak babesteko eta zaintzeko ardura duten erakundeek itxi beharko lukete 

kudeaketa-esparrua, besteak beste bisitariei modu profesionalean arreta emateko plan zehatzak ere 

antolatuta, publikoak ondarea ezagutu, ulertu, balioetsi, gozatu eta errespetatu dezan. Bisitariak 

aurrerapauso bat egitea lortu behar da, alegia, ondarearekiko hasierako “kezkatik” ondarea “zaintzeko 

eta babesteko jarrerara” igarotzeko pausoa egitea. 

Bisitariak ondare-gunea gobernatzeko eta kudeatzeko “aliatu” bilakatzea da gakoa, bisitariak ondare 

hori —naturala zein kulturala— mantentzeko sustatzaile bilaka daitezen, eta ez, aldiz, arazo-eragile, 

alegia, ez dezaten ondarea narriatu, objektuak galdu, bandalismo-ekintzarik egin edota beste bisitari 

batzuk eta herritarrak eragotzi. Zerbaitekiko interesa izatea da hura zaindu nahi izateko lehen urratsa. 

Interpretazioa, lekuan lekuko “ahotsa” izanik, baliabideak kudeatzeko funtsezko tresna gerta daiteke. 

Ondare naturala zein kulturala kudeatzen duten erakundeek ezin dituzte balio horiek betiko gorde, 

baldin eta ez badute publikoa eginkizun horretan lagun. 
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