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Eskerrak eman nahi ditut hasieran ilusioz betetako ideia bat 
zena agiri honetan hezurmamitzen lagundu duten pertsona 

guztien lankidetzagatik, eta zehazki ondorengoei:

Galdetegia erantzun zuten pertsonei

Ondorengo erakundeetako kide diren pertsonei:

Cristina Enea Fundazioa

Donostiako Udaleko Ingurumen Osasunaren  
eta Iraunkortasunaren Zerbitzua

Pasaiako Udala

Euskal Herriko Unibertsitatearen Garapen Iraunkorra  
eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UNESCO Katedra

Eta bereziki eskertu nahi dut Manu Gonzalezek  
eta Miren Onaindiak izan duten inplikazioa, haien ekarpen, 

balorazio, iradokizun eta akuilurik gabe ezinezkoa izango 
baitzen agiri hau.



HITZAURREA

“Ez dakigu gertu ote gauden itzulera gabeko puntua zeharkatzetik; 
horren bestaldean, ordea, gizakia ere ezin izango da bizi.” 

Marguerite Yourcenar

Ekologiaren zientzian, ekosistema deitzen zaie unitate biologiko fun
tzionalak eratzen dituzten eremu jakin batzuei eta, horretarako, kon
tuan hartzen dira hala gune horretako uneko organismo biziak, nola 
dagokion ingurumen fisikoa (biotopoa). Formazio horiek izaki bizidu
nen antolamendumaila garaientzat har daitezke.  Izen hori A. G. Tans
ley ekologo ingelesak proposatu zuen 1935an, eta kontuan hartzen du 
komunitatea eratzen duten organismoen artean dauden elkarrekintza 
konplexuak (adibidez, animaliak, landareak, bakteriak, onddoak, etab.), 
eta haien artean gertatzen diren energia eta materialfluxuak.

Ekosistema horiek dira giza komunitateen jarduerak eta bizia oinarri
tzen dutenak, elikagaiak, ura eta lehengaiak hornituz, adibidez, zura, 
aire garbia emanez,  lurzorua eratuz eta polinizaziorako modua emanez. 
Ekosistemen eta horien bilakaeraren erritmoen azterketan, egiaztatu 
ahal izan da giza espezieak horietan esku hartzeak ondorio garrantzi
tsuak ekarri dituela eta, kasu askotan, baita oso hondagarriak ere.

Gure espeziearen ongizate eta kalitaterako ekosistemazerbitzuak ezin 
bestekoak izateaz jabetuta, biodibertsitatea kontserbatu eta baliabi
deak antolatzeko politikez gain, nazioarteko erakundeek adostu zuten 
dibertsitate biologikoaren onura ekonomikoei buruzko munduko azter
keta bat egitea 2007an, konparazio bat eginez hura galtzearen kostuak 
eta hura kontserbatzeko neurriak hartzearenak. Hori Potsdam Alema
niako G8ko goibileran egin zen, Txina, India, Brasil, Mexiko eta He
goafrika ere han zirela. Alemaniar ministroak berak, Sigmar Gabrielek, 
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adierazi zuen “egunero 150 espezie galtzen ditugu[la] eta, beraz, natu
raren datubankua orain arte ikusi gabeko abiaduran ezabatzen dugu”. 
Testuinguru horretan aurkeztu zen “Potsdam ekimena”: helburua zuen 

“dibertsitate ekologikoaren abantailak” ikertzea, “haren mundurako 
onurak, hura galtzearen kostuak, eta ekitearen kostuen eta ez egitearen 
arteko erlazioa zein zen, hura kontserbatzearen alde”.

Ekosistemako ondasun eta zerbitzuei balio ekonomiko bat egozteaz 
gain, horretarako horiek identifikatu, babestu eta interpretatu behar 
dira aldez aurretik, hura areago ezagutu eta komunitatearen kulturan 
txertatzeko, baina gainera nabarmentze prozesu horrek, askotan ia ez 
dagoen gizarte eta kulturaaitortza bat ere eskatzen du. Planetan bizi
tzea uzten duten habitaten balioari buruzko herritarren iritzia garran
tzitsua da eta, batzuetan, erabakigarria ere bai, natura kontserbatzeko 
politika publikoak bultzatu ahal izateko. Gure hirien egunerokotasun 
eta bilakaeran, azken bi mendeotako hiriprozesuek irentsi egin dituzte 
ingurumengarrantzia duten eremuak, lurraldea degradatuz eta artifi
zialduz. Udalerri bakoitzean dagoen natur kapitala babestu beharreko 
harribitxia da, eta herritarrek duten iritzia ekosistema txikiak osa ditza
keten espazio horiei buruz, beren berezitasunekin, faktore garrantzi
tsua da habitat horiek babesteko programak planifikatu eta ezartzeko 
orduan, eta horiek erabili eta herritarrak ahalduntzeko ekintzetan.  

Apunte Koaderno honek biltzen duen lanean, herritarren iritziaren 
azterketa bat aurkezten da, ospe handiko hiriko mendi baten ekosis
temazerbitzuei buruz: Ulia. Ulia Donostiako udalerriko zati txikia da, 
bai, baina ezagutu eta babestu beharreko natur harribitxia ere bai. Leire 
Saroberen azterlanak lagundu egingo digu Uliako hazi bizia ulertzen, 
baita tokiak harrotzen dituen irudipenak, emozioak eta iradokizunak ere.
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J. Reichmanen hitz batzuekin bukatuko dut aurkezpen hau: 

“Egun, inoiz baino gehiago, ekosistemak ulertu behar ditugu,  
eta gizakiok geure burua ulertu behar dugu,  

artean gutxiengoarenak diren balio eta printzipioek gidatuta:   
iraunkortasuna, nahikotasuna, biomimesia, zuhurtasuna,  

erabilera zuhurra, bestearen begirunea,  
guztiona zaintzea, ondorioen gaineko erantzukizuna,  

epe luzekoaren azterketa, biofilia”.
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Baleak begiztatzeko talaia, aristokraziarentzako jolasparkea, Done
jakue bideko erromesen ibilbidea, gotorleku militarretarako kokapena, 
hirirako urhornitzailea, elizak eta eraikin zibilak eraikitzeko harria 
erauzten den harrobia... Ulia mendiak toki berezia du Donostia eta Pa
saiako historian, eta horietako biztanleen historian. Hala ere, zer esan 
nahi du Uliak, egun, aldameneko biztanleentzat? Nola ikusten dugu 
mendi hau bertara hurbiltzen garen pertsonek? Balioesten ditugu Uliak 
gizarteari dakarzkigun onurak?

Galdera horietarako erantzunak ezagutzea da Cristina Enea Fundazioko 
Iraunkortasunaren Behatokian planteatutako lanaren sorburua. Bertan, 
azterketa, gogoeta, behaketa, prospekzio eta plangintza estrategiko 
lana egiten dugu, udalerriaren eta haren ingurunearen egoerari buruz
ko azterketa zehatz eta zorrotz bat egiteko. Era horretan, informazio 
mamitsua eta proposamen estrategikoak argitaratu ahal izango ditugu, 
lurraldean lanean diharduten askotariko eragileek erabakiak errazago 
har ditzaten. Gainera, 2013tik, Cristina Enea Fundazioa da Ulia Inter
pretazio Zentroaren kudeatzailea. Zentroaren helburua da mendia 
herrita rrei ezagutzera ematea, haren ingurune fisiko, natural eta his
torikoaren ezaugarrietan sakonduz.

2018an, Donostia eta Pasaiako udalek elkarrekin ondu dute Uliako Plan 
Berezia, natur ingurune osoari buruzkoa. Lehenago, 2016an, Donostia
ko Udalak “UN.02 Ulia” Natur Eremuaren babes eta kontserbaziorako 
Plan Berezia ondu zuen. Haren bidez, asmoa da “natur eta eraikinon
dare eta biodibertsitatearen kontserbazio, erabilera iraunkor, hobekun
tza eta leheneratzerako araubide juridikoa”ezartzea, sentsibilizazio eta 
dibulgazioarekin erlazionatutako ekintzak biltzen dituena. Pasaiako 
udalerrian, Uliako Plan Bereziaren xedeko lurrak ULIA  2.13 Hirigintz 
Interbentziorako Eremuan biltzen dira, Landa Lurzoru edo Lurzoru 
Urbanizaezin sailkatua,“San PedroTrintxerpe eta Donostiako biztan
leen atsedenleku”(Pasaiako Udala, A. Subsidiarioak 1997).
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Azken hamarkadetan, hainbat azterlan egin dira ekosistemen zerbi tzuei 
buruz ikuspegi desberdinetatik. EAEko Milurteko Ekosistemen Ebalua
zioaren testuinguruan, askotariko aztergaiak aukeratu dira inkestak  
egin eta gero horiek aztertzeko. Ekimen hori Euskal Autonomia Erkidegoko 
Azpiegitura Berdean dauden askotariko ekosistemek ematen dituzten  
zerbitzuei buruzko herritarren iritzia aztertzeko premiari erantzunez 
hartu da. Horrenbestez, hainbat espaziotan egin dira ikerketak, adi
bidez, Urdaibai Biosferaren Erreserban, Bilboaldeko Ingurune Berdean, 
Bilboko Hiri Parkeetan, VitoriaGasteizko Eraztun Berdean edo Sal
buruako Hezegunean.

Herritarren iritziak tokiantokian eta gizartetaldearen arabera des
berdinak direnez (CaballeroSerrano et al. 2017) eta kontuan hartuz Plan 
Bereziak berak adierazten duela komeni dela natur eremuaren auzo 
mugakideetan bizi diren herritarren askotariko iritziak arakatzea, Ulia ri 
buruzko herritarren ikuspegia ezagutzea aurrerapauso bat gehiago da  
Cristina Enea Fundazioak natur ondarea nabarmentzeko egiten duen 
lanean.

Beraz, Apunte Koaderno honen helburua da Uliak eskaintzen dituen 
ekosistemen zerbitzuak sakonago ezagutzea eta ematen dizkiguten 
onu rei buruz herritarrek dituzten iritzien berri jasotzea.
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 ZER DIRA EKOSISTEMEN ZERBITZUAK? 

Argazkia: CEF
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Zer dira ekosistemen zerbitzuak1?

Espezieen biodibertsitateak, hau da, animalia eta landare guztiek ha-
bitatarekin interakzioan ari direnean osatzen dituzte ekosistemak. Es-
pezie horiek hainbat funtzio betetzen dituzte ekosistema bakoitzean, 
eta sorrarazten dituzten zerbitzu-fluxuak funtsezkoak dira gure osasu-
nari, ongizateari eta oparotasunari eusteko.

Ekosistemen zerbitzuak gizakiek ekosistemetatik lortzen dituzten onu-
rak dira, jakinda nahiz jakin gabe.

Zerbitzuok hiru taldetan sailka daitezke:

i) hornidura edo ekoizpena (elikagaiak, ura, energia),

ii) erregulazioa (klimaren kontrola, ura araztea, polinizazioa), eta

iii) kulturalak (hezkuntza, estetika).

1. Atal hau Miren Onaindiak idatzi du (Garapen iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari bu
ruz UNESCO Katedraren zuzendaria), jatorrian Ihitza nº 44. Natura, ongizatearen oinarria 
aldizkarian argitaratua, “Ekosistemek gure Natura Kapitala osatzen dute” izenburuarekin. 
http://www.euskadi.eus/web01a2inghez/eu/contenidos/informacion/ihitza44/eu_def 
/gaia.html

http://www.euskadi.eus/web01-a2inghez/eu/contenidos/informacion/ihitza44/eu_def/gaia.html
http://www.euskadi.eus/web01-a2inghez/eu/contenidos/informacion/ihitza44/eu_def/gaia.html
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Ekosistemetatik lortzen ditugun onurak

Iturria: Ihitza aldizkaria nº 44. Natura, ongizatearen oinarria. Ekosistemek gure Natura 
Kapitala osatzen dute.

Zerbitzu batzuk ezagunagoak eta baloratuagoak dira, esaterako horni-
durak: elikagai-produkzioa esate baterako, bai ekosistema naturale-
takoa bai landatutakoa. Beste zerbitzu batzuk, berriz, ikusezinak dira, 
hala nola airea garbitzea, kalitateko ura eskura jartzea edo paisaia 
iradokitzaileak eskaintzea. Horregatik azken zerbitzu horiek ez dira 
behar bezala kontuan hartzen, horien ekoizle diren ekosistemei balioa 
ematerakoan.

Hori dela eta, behar-beharrezkoa da ekosistemen zerbitzu horiek gizar-
tearen garapenerako eta giza ongizaterako duten garrantzia azpima-
rratzea.
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Ekosistemen zerbitzuez hornitzeko eremurik garrantzitsuenak modu 
iraunkorrean kudeatu behar dira, zerbitzu horien oraingo eta geroko 
hornidura bermatzeko. Horretarako jakintza hobetu beharra dago, iker-
tzeko metodologia berriak garatuz eta ikerketa horien emaitzak sektore-
politiketan aplikatuz (nekazaritzan, garraioan, industrian, landa-
garapenean, hirietan).

Lurralde batean dauden ekosistemen zerbitzuei buruzko informazio 
zehatza izatea funtsezkoa da, ekosistemen zerbitzuei dagokienez balio 
handiak dituzten eremuak aurkitzeko eta, horrela, lurraldearen ges-
tioan eta beste politika batzuetan erabaki zuzenak hartzeko. Helburu 
hori du Euskadiko Milurtekoko Ekosistemen Ebaluazioak, hain zuzen: 
ekosistemen egoera eta ekosistemek hornitutako zerbitzuak ikertzea. 
Ikerlan hori aitzindaria da Ekosistemen Mundu Ebaluazioaren printzi-
pioak eta metodologiak aplikatzeko, eta horretan parte hartzen du.



3
ULIA MENDIA

Argazkia: CEF
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Ulia mendia Gipuzkoako Lurralde Historikoaren iparekialdean koka
tzen da, azalera zabal bat hartzen du, eta itsas gaineko 234 metroko 
altuera du (Mendikat). 

Ulia mendiaren kokapena

Iturria: Egileak moldatua GeoEuskadi Bisoretik abiatuta. Ortofoto 2017.

Uliako espazioan giza jarduerak aztarna handia utzi du historian, eta ar
tean hura antzeman daiteke. Adibidez, XX. mende hasieran indarrean 
izandako aisialdiparkearen arrastoak aurki ditzakegu, hala nola artean 
zutik dirauten La Casa Rústica edo Chalet de las Peñas kafetegiko pa
retak, gehienok “errota” deitua, edo talai gisa erabilitako askotariko 
harkaitzak, gerora behatoki gisa atonduak (Arranoaren Haitza, Erre
gearen Haitza, Baleazalearen Haitza; artean, bertan ikus daitezke ba
randek harrian utzitako zuloak eta moldatutako eskailerak), baita tren
bide elektrikoaren bidearen trazatua ere, eta bertara heltzeko eraikitako 
airetransbordadore aitzindariaren geltokiaren oinplanoa; gotorleku 
militarren hondarrak, adibidez, Monpaseko bateria edo Almirantearen 



16

fortea; artean ere oso estimatua den ura jariatzen duten iturri zaharrak, 
adibidez, Kutralla edo ingelesarena, eta XIX. mende bigarren erdial
dean donostiarrei ura hornitzen zieten azpiegituren aztarnak, hala  
nola akueduktuak, hodiak, tunelak edo udal tangak; artean bizirik di
ren baserriak, Mendiola esaterako, eta dagoeneko galdu diren beste ba
tzuen hondarrak, adibidez, Barraka baserria...

Ulia mendiko aire-transbordadorea

Iturria: 190o. urteko postala.

Bide desberdinek zeharkatzen dute mendia, tartean dela Donejakue 
bidea, mendian ekialdetik mendebaldera luzatzen dena, eta ibiltariak 
ugari ibiltzen dira hortik edozein urtarotan, gune honetan gorabehera 
ibiltzen dira, mendia ezaugarri dituen askotariko paisaiak zeharkatuz: 
iparisurialdean, kostaldeko tartea oso malkarra da, hainbat mutur, se
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nadi (Monpas, Atalaundi, Ilurgita edo Murgita...) eta itsaslabar zakarrak 
ditu, gorabehera handikoak (Platako Itsasargia, 163 metrokoa, horieta
tik 100 ia bertikalak), eta errekastoak zuzenean isurtzen dira itsasora; 
hegoisurialdetik, berriz, basoek eta plantazioek tokia uzten diete etxeei,  
errepideei eta plazei. Ondorioz, mendiaren behealdea hiriingurune bi
hurtu da pixkanaka (INGEBA, 1991), Donostiako Gros, AtegorrietaUlia  
auzoetako eta Bidebieta eta Pasaiako Trintxerpe eta San Pedroko 
eraikinek betea.

Udalerriz gaineko lurraldeantolamendurako bitartekoei erreparatuz 
eta esku artean dugun gaiaren ondorioetarako, garrantzitsuena da 
Uliako Kontserbazio Bereziko Zona (KBZ) hasieran onartutako Lurralde 
Antolamenduko Gidalerroen (LAG) Berrikuspenaren dokumentuan 
EAE osoko azpiegitura berdeen artean sartzea, eta Donostiako Eremu 
Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialean “Ulia – Pasaiako Bokaleko Hiri 
Inguruko Landa Parke” gisa eratzea.

Azpiegitura berdea eta ekosistemen zerbitzuen baliozkotzea ingurune 
fisikoaren antolamenduan txertatzea dira LAGen berrikuspena haus
potzen duten printzio gidarien artean lehenego tokian zerrendatu
takoak. EAE osoko azpiegitura berdea ondorengoek osatzen dute: 
natur espazio babestuak, Natura 2000 Sarea, korridore ekologikoak eta 
natur intereseko beste espazio multifuntzional batzuk, besteak beste 
natur espazioen arteko konexioa egotea bermatzeko, giza finkapenenek 
eragindako lurralde zatikatuaren efektuak arintzeko eta, natur edo giza
kiak eragindako hondamendien aurrean (klimaaldaketa ere barne), lur
raldearen erresilientzian laguntzeko (LAG, Hasierako Onarpen Doku
mentua. 2018ko otsaila).
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EAE osoko azpiegitura berdea

Iturria: Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen (LAGen) Hasierako Onarpeneko Berri

kuspen dokumentua.

DonostiaBidasoa Beherea Lurralde Plan Partzialak Hiri Inguruko 
Landa Parkeak ezartzen ditu, horren helburua izanik“eremu horiek 
kanpoko landaingurune hurbila hiriaisialdiaren zabalkundeko zona 
lehenetsi gisa arautzea, bertako jolasjarduerak eta instalazioak natur 
ingurunearen kontserbazioarekin, korridore ekologikoekin, ingurumen 
eta paisaiabalioa iraunaraztearekin eta inguruko ingurunearekin bate
ratuz, baita lehen sektoreko jarduerak sendotu eta bultzatzearekin ere”. 
Gainera, ezartzen du parke horien muga zehatzak “dagokion udal plan
gintzan ezarriko dir[el]a, eta askotan, udalaz gaindiko haien hedadu
ragatik, beharrezkoa izango da planeamenduak bateratzeko prozesua 
egitea”.
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Ulia mendian, Donostia eta Pasaiako udalerrien zati bana dagoenez, 
Donostia eta Pasaiako udalek Uliaren Antolamendu Plan Berezi bat 
prestatu dute elkarrekin 2018an. Plan horretan, LPPan bildutakoari 
lotuz, ezarri beharko lirateke“antolamendujarraibideak, erabileren 
araubidea, eta elementu publikoak kudeatzeko formulak, indar berezia 
eginez Parkean kokatutako oinezkoen zein txirrindularien oinarrizko 
ibilbidesarearen eraketan”.  

Donostiaren kasuan, Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak (HAPN) 
“UN.02 Ulia” Natur Eremua biltzen du, Lurzoru Urbanizaezintzat sail
katua, eta landaparke kalifikatua, gutxi gorabehera 3,45 km2koa (Eko
lur – Astazaldi, 2016). Uliak eta Donostiako HAPNan mugatutako bes
te landaparkeek (Mendizorrotz, Lau Haizeta, Oriamendi eta Unanue), 

“gerriko berde”bat eratzen dute eta, bost horietatik, Uliako eremua da 
handiena eta hirierdialdetik gertuena (Ekolur – Astazaldi, 2016).  

Pasaiako Arau Subsidiarioek Hirigintza Interbentziorako Eremua bil
tzen dute (H.I.E.): ULIA  2.13, Landa Lurzoru edo Urbanizaezin sailka
tua, 0,74 km2ko azaleraz (Pasaiako Udala, A. Subsidiarioak 1997).
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Plan bereziko ingurunearen lurralde-antolamendurako 
zonifikazio-proposamena (Donostialdea LPP)

Iturria: UN.02. Ulia Natur Eremuaren babes eta kontserbaziorako plan berezia.

Ulia mendia, beraz, “uharte berde”moduko bat da: iparraldetik itsasoa 
du, eta gainerako aldeetan aipatu udalerrien zona urbanizatuak. Nahiz 
eta, neurri batean, antropizatua eta nahiko eraldatuta dagoen (Ekolur – 
Astazaldi, 2016), artean gordetzen ditu zati batean berezko ezaugarriak 
(INGEBA, 1991).

Horren erakusgarri dugu, adibidez, espazio hau Uliako Kontserbazio 
Bereziko Zonan (KBZn) kokatzen dela, 42 hektareako hedaduraz (Biodi
bertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritza, 2013), kos
taldetik luzatzen dena Sagues auzotik hasi eta Platako Itsasargiraino. 
Beste 54 espaziorekin, Euskadiko Natura 2000 Sarea osatzen du. Euro

Babes naturalistiko eta/edo basogintzako babes 
berezia duten lurzoruak

Landa-habitata eta/edo hiri inguruko esparru  
berdeak finkatzeko babes bereziko lurzoruak

Hiri inguruko landa-lurzorua

Hiri inguruko landa-parkeak
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pako Natura 2000 Sarea balio ingurumenbalioengatik babestuta dau
den natur espazioz osatzen da eta, gainera, horrek tokiko komunitateei 
onurak ateratzeko modua ematen die, ematen dituzten zerbitzuei esker; 
bestalde, kontinenteko espazio garrantzitsuenak babestu eta balioetsi 
nahi dituen Europako bitartekoa da (Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
eta Lurralde Politika Saila, 2016). 

Uliako KBZren mugak eta ingurumen-unitateak

Iturria: Geoeuskadi Bisorea.

Kostaldeko habitatak

Larreak eta heskaiak

Azalera artifizialak: hiriguneak  

eta hiriguneekin loturiko beste batzuk

Sastrakadi eta zuhaixka atlantikoak  

(txilardiak ez direnak)

Hostozabalen baso atlantikoak  

(Quercusnagusi dutenak)

Txilardiak

Hostozabalen landaketak

Baratzeak eta mintegiak

Parkeak eta lorategiak

Koniferoen landaketak

Uliako Kontserbazio Bereziko 

Zonako mugak
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Beraz, Ulia mendian floraespezie interesgarriak biltzen dituzten asko
tariko habitatak aurki ditzakegu, adibidez, Euskal Herriko endemiko
ak diren Armeria euscadiensis eta Narcissus bulbocodium, citrinus 
azpiesp. (biak ere Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan sartuak), 
ugaztunak, adibidez, basasagua, lepazuria, triku arrunta edo askotariko 
saguzar espezieak eta, batez ere, hegaztiak, 130 espezie baino gehia
go (horietatik 30 Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan; Aranzadi 
2009), adibidez, ubarroi mottoduna, kaio hankahoria (itsaslabarretan 
hiru kolonia dituena), belatz handia, etab.

Uliako flora eta fauna 

Armeria euscadiensis 

Iturria: CEF
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Narcissus bulbocodium subsp.citrinus 

Iturria: CEF

Basasagua 

Iturria: CEF
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Ubarroiak 

Iturria: CEF
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Kaio hankahoria 

Iturria: CEF



4
ULIAKO EKOSISTEMEN ZERBITZUAK

Argazkia: CEF
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4.1.- HABITATAK ETA EKOSISTEMAK

Ondorengoak izan dira Ulian identifikatutako ekosistemak, izan natura
koak, izan erdinaturalak eta hirikoak, eta beste eremu artifizial batzuk2:

Kostaldeko habitatak: Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren % 0,3 
osatzen dute. Kostaldeko habitatak kostaldean banatzen dira eta, beraz, 
itsasoak eragin handia du haien gainean. Uliaren kasuan, baditu itsas
labarrak, harrikoskor hondartzak eta kostaldeko txilardiak. 

Larreak eta heskaiak: Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren % 17,2  
osatzen dute. Larreak, oro har, erliebe leuneko inguruneetan koka
tzen dira, bertan, abereentzako belarra eta bazka sortzen da.  Ulian, se
galarre atlantikokoak daude batez ere, abeltzaintza gabeak, baita baz
karako larreak eta larre manipulatu gabeak ere. 

Txilardiez bestelako sastrakadiak: Euskal Autonomia Erkidegoko 
azaleraren % 2,9 osatzen dute. Txilardiez bestelako sastrakadiak sasi 
eta garo handien formazioak dira, basoen aurreko segidatartea osatzen 
dute. Horrelako sastrakadien artean, besteak beste, otadi eta garo sailak 
multzokatzen dira, Ulian ere badaudenak. 

Txilardiak: Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren % 5,5 osatzen 
dute. Txilardiak erikazeoak nagusitzen diren sasiformazioak dira, 
nahiz eta aldean beti beste sasi batzuk ere badituzten. Horrelako sas
trakadietan, askotariko txilardiak multzokatzen dira, eta espezie nagusi 
bat dute bereizgarri: Ulian, Erica vagans edo Ulex sp. espezieek dute 
presentzia handiena. 

2. Ekosistemen definizioa eta Euskal Autonomia Erkidegoko dagozkion azalerei buruzko 
datuak EAEko Milurteko Ekosistemen Ebaluazioko fitxa dibulgatiboen bildumatik atera dira:  
http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/ikerkuntza/euskadikoekosistemenzerbit
zuak/emaitzak/?lang=eu

http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/ikerkuntza/euskadiko-ekosistemen-zerbitzuak/emaitzak/?lang=eu
http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/ikerkuntza/euskadiko-ekosistemen-zerbitzuak/emaitzak/?lang=eu
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Erica vagans txilardiak 

Argazkia: Leire Sarobe

Ibarbasoak: Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren % 0,8 osatzen 
dute. Ibarbasoak hostoerorkorrak dira, eta etorri iraunkorreko ibaien 
eta errekastoen alde banatan hazten dira. Uliaren kasuan, azken urteo
tan perturbazio gogorrik ez egotearen ondorioz (suteek eta basoustia
penek eragindakoak, adibidez), ibaihaltzadi eurosiberiarrak hazi dira 
ibaiibilgu txikien inguruan (Ekolur – Astazaldi, 2016).

Hostozabalen basoak (Quercus  nagusi dutenak): Euskal Autonomia 
Erkidegoko azaleraren % 15 osatzen dute. Hostozabalen basoan, zuhaitz 
eta sasiespezie autoktono ugari aurki daitezke (hurritzak, lizarrak, 
ezkiak, gorostiak, urkiak, elorri zuriak...), nahiz eta Quercus generoko 
espezieak nagusitzen diren batez ere (haritzak, erkametzak, ametzak, 
etab.). Ulian, amezti eurosiberiarrak, Quercus robur espeziea nagusi
tzen den baso azidofiloak eta hostozabal gazteen berezko basoen orban 
txikiak aurkitzen ditugu.  
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Ameztia 

Argazkia: Leire Sarobe

Ur-masak: Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren % 0,3 osatzen 
dute.Urmasak Lurraren gainazalean dauden ur iraunkorren multzoak 
dira. Horrelako ekosisteman kokatzen dira ibaiak eta errekak, baita 
berezko baltsak ere. Uliako sare hidrografikoa errekastoek, urlasterrek 
eta ibarbide txikiagoetan doazen uribilgu txikiagoek osatzen dute. 
Ohikoa goak dira iparisurialdean, eta zuzenean itsasora isurtzen dute 
(Ekolur – Astazaldi, 2016). 

Hostozabalen landaketak: Hostozabalen plantazioak:  Euskal Autono
mia Erkidegoko azaleraren % 2,1 osatzen dute. Hostozabalen plantazio
ak ustiapenerako landatu diren hosto erorkorreko basoak dira. Ulian, 
badira Quercus rubra, Robinia pseudoacacia eta frutaplantazioak.
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Koniferen landaketak: Euskal Autonomia Erkidegoko azaleraren % 25,1  
osatzen dute. Koniferaplantazioak hazkunde azkarreko espezieek osa
tzen dute, eta gizakiak egurrerako ustiatzen ditu, batez ere eraikuntza
rako eta altzariak egiteko. Gehienetan, konifera bakar bat nagusitzen 
da eta, beraz, dibertsitate gutxi dago horien artean, ez landareetan eta 
ez animalietan.  Ulian, espezie erabilienak intsinispinua (Pinus radia-
ta) eta Pinus pinaster dira.

Laborantza-eremuak: Baratzak eta haztegiak Euskal Autonomia Erki
degoko azaleraren % 0,5 osatzen dute. Ulian dauden laborantzaere
muak baratzak eta haztegiak eta mendiaren hegoaldean azalera urriko 
nekazaritzahedadura txikiak dira, bizilekuzonetatik gertu, eta batez 
ere aisialdira eta nekazaritzalan ez profesionalera bideratzen dira.

Uliaren hegaleko baratzak 

Argazkia: Leire Sarobe
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Parke eta lorategiak: Gehienetan, Euskal Autonomia Erkidegoko par
keak eta lorategiak hiriko eta hiri inguruko zona berdeak dira, atsegin 
hartzeko eta aisialdirako erabiliak. Azpiegitura berde horiek izan dai
tezke parke txikiak eta lorategi apaingarriak. Egun, lurraldearen % 0,3 
osatzen dute. Ulian, lorategi pribatuak ez ezik, Uliako Udal Parkea dago, 
eta bertan haurjolasak, piknikmahaiak eta abar atondu dira.

Meategiak eta harrobiak: Meategien eta harrobien barruan, sartzen 
dira hala harrobi aktiboak, nola erauzpeneremu abandonatuak, Ulian 
gertatzen den bezala. Ekosistema horiek lurraldearen % 0,3 osatzen 
dute. Kasu batzuetan, erauzpeneremu abandonatuak aisialdirako edo/
eta heziketarako baliabide izan daitezke.

4.2. EKOSISTEMEN ZERBITZUAK

Uliako ekosistemen zerbitzuen eskaintza ezagutu ahal izateko, hainbat 
dokumentu aztertu ditugu (bereziki “UN. 02 Ulia” Natur Eremuaren ba-
bes eta kontserbaziorako plan berezia, Ulia (ES2120014) eta Jaizkibel 
Kontserbazio Bereziko Zona (KBZ) izendatzeko kontserbazio helburu 
eta neurrien dokumentua, Análisis preliminar de la diversidad bioló-
gica en el entorno natural de Donostia – San Sebastián, Donostia eta 
Pasaiako arau subsidiarioak, etab.), baita “Euskadiko Ekosistemen Zer
bitzuen Ebaluazioa” proiektuan sortutako kartografia ere, eta udalaren 
eta Cristina Enea Fundazioaren kidego teknikoaren informazioa bildu 
dugu. 

“Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa” proiektuaren kartogra
fiak3 ekosistemen zerbitzu batzuei Uliak egiten dien ekarpena identi
fikatzeko balio du, eta ondoren agertzen da:

3. GeoEuskadi Bisorearen bitartez, Euskadiko Datu Espazialen Egitura (DEA).
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Zerbitzuen kartografia 1
Karbonoaren biltegiratzea

 

Zerbitzuen kartografia 2
Ur-hornidura 
Sisteman erabilgarri egon daitekeen ur-kopurua

 

Iturria: Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa, GeoEuskadi Bisorearen bitartez, 

Euskadiko Datu Espazialen Egitura (DEA).

Oso txikia  
edo baliogabea
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia

Balioztatu gabe
Oso txikia  
edo baliogabea
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia
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Oso txikia  
edo baliogabea
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia

Zerbitzuen kartografia 3
Dibertsitate naturalaren  kontserbazioari ekarpena

Zerbitzuen kartografia 4 
Egur-hornidura

Iturria: Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa, GeoEuskadi Bisorearen bitartez, 

Euskadiko Datu Espazialen Egitura (DEA).

Nulua
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia
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Zerbitzuen kartografia 5 
Aisialdiko zerbitzua

Zerbitzuen kartografia 6 
Elikagai-hornidura

 

Iturria: Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa, GeoEuskadi Bisorearen bitartez, 

Euskadiko Datu Espazialen Egitura (DEA).

Oso txikia  
edo baliogabea
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia

Oso txikia  
edo baliogabea
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia
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Zerbitzuen kartografia 7 
Paisaiaren estetika

Zerbitzuen kartografia 8 
Polinizazioa

Iturria: Euskadiko Ekosistemen Zerbitzuen Ebaluazioa, GeoEuskadi Bisorearen bitartez, 

Euskadiko Datu Espazialen Egitura (DEA).

Oso txikia  
edo baliogabea
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia

Oso txikia  
edo baliogabea
Txikia
Ertaina
Handia
Oso handia
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Horrenbestez, identifikatu dugu ondorengo zerbitzuak direla garrantzi
tsuenak: 

I) HORNIKUNTZA-ZERBITZUAK:

Elikagaien produkzioa: Elikadurainteresa duten produktuak, adibi
dez, baratzeproduktuak, arrantza, itsaski, eztibilketa, basoko fruitu, 
perretxikoak, etab.

Lehengaien produkzioa: Kontsumoondasunak ontzeko izaki bizidu
netatik ateratako materialak, adibidez, egurra, zelulosa, sutako egurra, 
alga gorria, etab.

Ulia hornitzeko zerbitzuak 

Argazkiak: CEF
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II) ERREGULAZIO-ZERBITZUAK: 

Klimaren erregulazioa: Landarediak, lurzoruak eta itsasoak berotegi 
efektuko gasak xurgatu eta biltegiratzeko eta tenperaturaerregulazioa 
bultzatzeko duten ahalmena, adibidez: basoek CO2 atzeman eta biltegi
ratzen dute eta, hartara, klimaaldaketa goxatzen laguntzen.

Aire-kalitatearen erregulazioa: Aireko substantzia kutsagarriak atze
man eta atxikitzeko eta atmosferazikloak orekatsu mantentzeko lurreko  
landareek eta organismoek duten ahalmena, adibidez, atmosferako kar
bono eta oxigenoorekak mantentzeko.

Higadura-kontrola: Landarediak eta lurrak lurraren galera eta higa
dura erregulatu eta gutxitzeko duten ahalmena. Adibidez, zuhaitz eta 
sastraken sustraiek, batez ere oso garaiak diren tokietan, egonkortu 
egiten dute lurra, eta euri gogorrek hura eramatea eragozten. Gainera, 
landarediak lurrera heltzen den euriaren inpaktua eta kantitatea arindu 
egiten ditu eta, hartara, lurraren degradazioa murrizten.

Ziklo hidrologikoaren erregulazioa: Landarediak eta lurrak beren 
urisuria erregulatzeko duten ahalmena. Adibidez, lur ondo egituratuek 
eta iragazkorrek errazago egiten dute akuiferoen iragazketa eta birkar
gatzea; landarediak uraren atmosferarako itzulera erregulatzen du, eta 
ura lurretik pixkanaka sakabanatzea errazten; era horretan, jariatzeak 
erregulatzen laguntzen da.
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Uliako erregulazio-zerbitzuak 

Argazkiak: CEF
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Natur perturbazioen erregulazioa (uholdeak, suteak): Landarediak 
eta lurrak natur perturbazioak (uholdeak, suteak, haize zakarrak, etab.) 
arintzeko duten ahalmena. Adibidez, landaredia eta akuiferoak egoteak 
arindu egiten ditu uholdeak, eurijasak dauden uneetan uraren etorria
ren abiadura eta kantitatea erregulatuz. Itsaslabarrek eta hondartzek, 
berriz, kostaldera heltzen diren marea biziak eta uhin zakarrak arintzen 
dituzte.

Polinizazioa: Polinizazioa ezin bestekoa da landareak ugalduko badira; 
polena animaliek, urak edo haizeak garraiatzen dute. Adibidez, txilardi, 
sastrakadi eta zuhaitzetako askotariko basafruituak eta loreak intsek
tu polinizatzaile ugariren elikadura dira.

Uliako erregulazio-zerbitzuak 

Argazkiak: CEF
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III) KULTURA-ZERBITZUAK: 

Aisialdia: Aire zabalean ongizate, osasun eta erlaxatzeko jolas eta 
aisialdijarduerak egitea, adibidez, menditik ibiltzea, eskalada, jolas 

arrantza, urpeko arrantza, txirrindularitza, piknika, basafruitu eta pe
rretxikobilketa, etab.

Uliako kultura-zerbitzuak

Argazkiak: Leire Sarobe, Laukoak
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Ezagutza zientifikoa: Ekosistemek laborategi gisa funtziona dezakete, 
ezagutza zientifikorako eta esperimentaziorako tokiak ematen baitituz
te. Adibidez, biodibertsitate, hegaztien eraztuntze, putzuetako anfibio
en jarraipen eta abarretarako.

Ingurumen-hezkuntza: Ekosistemek informazioa ematen dute ekosis
temen funtzionamenduari eta gizakiarekin horiek duten harremanari 
buruzko prestakuntza eta sentsibilizaziorako. Adibidez, parkean Ulia 
Interpretazio Zentroa kokatzen da, interpretaziorako zidorrak daude 
(adibidez, geobidea), azalpenpanelak, etab.

Uliako kultura-zerbitzuak

Argazkiak: CEF
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Paisaia: Estetikaz atsegina eragiten duten naturari lotutako tokiak es
timatzea, adibidez, itsasoari begira, hiri gaineko bistak, inguruko men
dietako ikuspegi zabalak, Platako Itsasargia, natur paisaiak, etab.

Uliako kultura-zerbitzuak 

Argazkiak: CEF, Leire Sarobe
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Kultura-nortasuna eta kide izateko sentimendua: Lurralde bateko 
kultura identitateari eta gizarte bateko kidetzazentzuari lotutako pai
saiako toki, objektu eta aprobetxamendu zein kudeaketa moduak, oroi
men kolektibo bateko zati diren neurrian. Adibidez, Ulia jolasparke 
gisa XX. mende hasieran, mendia baleak bistaratzeko talaia gisa, ura 
hornitu eta arropa garbitzeko iturrien erabilera historikoa...

Kultura, adimen eta espiriturako inspirazioa: Pertsonek artea edo 
adimena hauspotzen dituzten esperientziak bizi dituzte naturarekin 
kontaktuan, adibidez, koadroak pintatuz, eskulturak moldatuz, liburuak 
idatziz edo toki gogoangarrietan gogoinspirazioa bilatuz.

Biodibertsitatearen kontserbazioa: Askotariko animalia eta landa
reespezieak kontserbatzeko egiten den ekarpena, adibidez, Armeria 
euscadiensis delakoa, lilipak, ubarroi mottoduna, belatz handia...

4.3. EKOSISTEMEN ZERBITZUEN GARRANTZIAREN BALORAZIOA

Azterketaprozesu horren guztiaren emaitza matrize batean bildu da. 
Matrizeak “ingurumenunitateak” eta “ekosistemen zerbitzuak” alda
gaiak gurutzatzen ditu, eta garrantzia balioesteko koloreeskala bat 
ezartzen. Balorazioa askotariko parametroetan oinarrituz egin da, hala 
nola ekosistemaren hedadura, kontserbazioegoera, askotariko espazio 
eta zerbitzuen uneko gizarteerabilera, banakotasuna... 

Gainera, matrize hau abiapuntu gisa erabili da herritarren iritzia eza
gutzeko galdetegia sortzeko.
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Uliako ekosistemen zerbitzuen  
garrantzia baloratzeko matrizea 

Handia
Ertaina
Txikia
Nulua

Interesa:
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Uliako biodibertsitatea

Argazkiak: CEF



5
ULIAKO EKOSISTEMEN ZERBITZUEI  

BURUZKO GIZARTEKO IRITZIA

Argazkia: CEF
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5.1. HERRITARREN IRITZIA EZAGUTZEKO GALDETEGIA

Uliako ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzuei buruzko herritarren 
iritzia ezagutzeko, 254 inkesta egin ziren, eta bi bide erabili ziren horiek 
egiteko:

Internet: Cristina Enea Fundazioaren webgunearen bitartez (185 eran
tzun). Galdetegia maiatzaren 28tik ekainaren 25era egon zen indarrean. 
Publizitatea webgunearen, sare sozialen eta bere buletinen bitartez 
egin zen, baita Donostia eta Pasaiako udalen weborrien bidez ere. Pos
ta elektronikoz bidali zitzaien askotariko elkarte ekologista, zientifiko 
eta auzo zein heziketaelkarteei eta abarrei, baita gizabanakoei ere, gal
detegia betetzera gonbidatuz.

In situ: Ulia Interpretazio Zentroan (49 erantzun) eta Cristina Enea 
Parkean kokatutako Ingurumen Baliabideen Etxean (20 erantzun). In
kestak maiatzaren 19tik ekainaren 25 arteko asteburuetan egin ziren, 
bi zentroak irekita zeuden ordutegietan. Bi zentro horiek bisitatzen 
zituzten 18 urte eta gehiagoko pertsonei gonbidatu zitzaien inguru
menhezitzaile gidari batekin inkesta betetzera.

Galdetegia EAEko bi hizkuntza ofizialetan eskuragarri, hainbat atale
tan banatutako 14 galdera zituen:

1.- Inkestatutako pertsonen karakterizazioa: sexua, adina, bizilekua
ren udalerria, ikasketa maila, elkarteren bateko kidetza.

2.- Uliari buruzko ezagutza: bisitaren maiztasuna.

3.- Uliak emandako ekosistemen zerbitzuen a priori balorazioa: gal
detu zitzaien ea uste zuten Uliak gizarteari onuraren bat eragiten ote 
zion eta, baiezkoan, zein.
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Atal hori eta gero, galdetu genien ea bazekiten ekosistemen zerbitzuak 
zeintzuk ziren eta, ondoren, kontzeptua azaltzen zitzaien, eta askota
riko zerbitzuak erakutsi.

4.- Uliak emandako ekosistemen zerbitzuen a posteriori balorazioa: 
zerbitzu bakoitzerako, 0tik 5eko eskala batean puntuak emateko eska
tzen genuen, erantzulearentzat zuen garrantziaren arabera, 0 inolako 
garrantzirik ez izanik, 1 garrantzi gutxi, eta 5 oso garrantzitsua..

Bi galdetegieredu erabili ziren, galdetutako zerbitzuen ordena aldatuz, 
era horretan segidak erantzunean eraginik izatea eragotziz (Carson 
and Mitchell, 1995). Aukera eman zen, gainera, zerbitzu batzuetarako bi 
argazkisorta erabiltzeko (bat galdetegi bakoitzeko), jasotzen zen feed
backaren arabera

5.2. INKESTATUTAKO PERTSONEN EZAUGARRIAK

Inkesta erantzun zuten pertsonen erdiak baino gehiago gizonak izan 
ziren (% 52), eta emakumeak, berriz, zertxobait gutxiago (% 48). Adina
ri dagokionez, inkestatutako pertsonen gehiengoa 3655 urteko adin
tartean kokatzen zen (% 55); eta nabarmendu behar da inkestatutako    
% 85ek baino gehiagok 36 urtetik gora zituela. Pertsonen % 80k Donos
tia zuen bizilekuaren udalerria eta, aldiz, Pasaiako pertsona egoiliarrak 
% 4 ziren.

1. grafikoa. Banaketa sexuaren arabera 

Emakume: % 47,64 

Gizon: % 52,36 

Iturria: Egilea bera
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2. grafikoa. Banaketa adinaren arabera 

Gutxi gorabehera pertsona kopuru berdinak adierazi zuen elkarte ba
teko kidea zela, % 50,39k, eta elkarte bateko kide ez zela, % 49,61ek. 
Elkarte tipologiari dagokionez, pertsona gehienak gizarte edo kultu
raelkarte bateko kide ziren (% 31), atzetik zituztela aisialdi edo kirolel
karteak (% 28) eta ingurumenaren aldeko elkarteak (% 23).

3. grafikoa. Elkarteko bateko kidetzaren araberako banaketa

4. grafikoa. Elkarte-tipologiaren banaketa 

Pertsona gehienek unibertsitateikasketak zituzten (% 71). Inkestatuta
ko pertsonen % 98 noizbait egon da Ulian. Pertsona gehienak urtean 
behin edo gutxiagotan doaz Uliara (bisiten maiztasun urria, % 41), eta 
aldea txikia da urtean 212 alditan joaten direnekin (bisiten maiztasun 
ertaina, % 36).

Gizartea/Kulturala: % 31,25 

Asia/Kirola: % 28,13  

Ingurumena: % 22,66

Besterik: % 17,97

Ez: % 49,61

Bai: % 50,39

Iturria: Egilea bera

Iturria: Egilea bera

Iturria: Egilea bera

1835: % 14,68

3655: % 55,16

5665: % 20,24
66 edo gehiago: % 9,92
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5. grafikoa. Banaketa ikasketa-mailaren arabera

6. grafikoa. Banaketa bisiten maiztasunaren arabera

Ekosistemen zerbitzuei buruzko ezagutzari lotuta, inkestatutako per
tsonen % 44k esan zuen ezagutzen zuela “ekosistemen zerbitzuak” kon
tzeptua.

Urria: % 40,55

Ertaina: % 36,22

Altua: % 12,20

Oso altua: % 4,72

Besterik: % 4,33

Inoiz ez: % 1,97

Iturria: Egilea bera

Iturria: Egilea bera

Unibertsitate mailako hezkuntza: % 40,55  

Goi mailako lanbide hezkuntza: % 11,02

Bigarren mailako hezkuntza/Batxilergoa 

/Erdi mailako lanbide hezkuntza: % 9,84

Lehen mailako hezkuntza/Eskolagraduatua 

/Derrigorrezko heziketa: % 5,91

Besterik: % 1,97



5151

5.3. EKOSISTEMEN ZERBITZUEI BURUZKO BALORAZIOA

Ekosistemen zerbitzuen kontzeptuaren azalpena eman aurretik, ia in
kestatutako pertsona guztiek (% 99) baietz erantzun zioten Uliak gizar
tearentzat onuraren bat sortzeari buruzko galderari. 

Zerbitzu aipatuenak ondorengoak izan ziren: kultura (% 57k; Ulia hiri 
aldameneko jolastoki eta paisaia duen toki gisa identifikatzen dute), 
erregulazioa (% 21ek; batez ere airearen kalitatearen erregulazioa) eta 
biodibertsitatearen kontserbazioa (% 18k).  Pertsonen osasuna eta ongi
zatea inkestatutako pertsonen % 11k aipatzen du. Hornidurazerbitzuak 
ez dira ia identifikatzen (% 2), eta elikagaien eta ur gezaren hornidura 
aipatzen dira batez ere (nahiz eta gehienetan hornidura hori urria dela 
aipatzen den). Ulia hiritik gertuko ingurunea izatea eta, hartara, natu
rarekin harremana edukitzea inkestatutako pertsonen % 15ek aipatzen 
zuen onura da.

7. grafikoa. Ekosistemen zerbitzuak identifikatu zituzten inkesta-
tutako pertsonen banaketa (ehunekotan) 

Ekosistemen zerbitzuen azalpenaren ondoren, Uliak eskainitako eko
sistemen zerbitzuei 0tik 5 arteko eskalan puntuak ematean (non 0k 
garrantzirik ez duen, 1ek garrantzi gutxi eta 5ek garrantzi handia), bio
dibertsitatearen kontserbazioak biltzen du batez besteko puntuazio 
altuena (4,5), eta hornidurak, berriz gutxiena (2,70). Erregulazio eta 
kulturazerbitzuek oso antzeko batez besteko puntuazioa jasotzen dute 
(4,24 eta 4,27, hurrenez hurren).

Iturria: Egilea bera
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8. grafikoa. Zerbitzu bakoitzari inkestatutako pertsonek esleitu-
tako puntuazioa 

Zerbitzu balioetsiena paisaia zen (4,74), atzean zituela biodibertsi
tatearen kontserbazioa (4,50) eta airearen kalitatearen erregulazioa 
(4,48). Puntuazio gutxien eskuratutako zerbitzuak elikagaien (2,88) zein 
lehen gaien (2,53) produkzioa izan ziren. Bost zerbitzu balioetsienen ar
tean, hiru kulturazerbitzuak dira (paisaia, turismoa eta jolasa, eta in
gurumenhezkuntza), bat erregulazioa (airearen kalitatea), eta azkena 
biodibertsitatearen kontserbazioa. 

A priori eta a posteriori konparazioari dagokionez, bi alderdi nabarmen
du behar dira. Alde batetik, kulturazerbitzu ia guztiak (salbu eta eza
gutza tradizionala) izan ziren a priori aipatuak, neurri txikiagoan edo 
handiagoan. Bestetik, a priori identifikatu gabeko erregulaziozerbitzu 
batzuek, adibidez, natur perturbazioen erregulazioak, higaduraren kon
trolak eta ziklo hidrologikoaren erregulazioak, puntuazio altuak esku
ratu zituzten a posteriori.  

Iturria: Egilea bera
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Ia inkestatutako pertsona guztiek gizarteonuratzat jo zituzten Uliako 
ekosistemen zerbitzu batzuk, horien artean nabarmenduz aisia eta pai
saia (aipatuenak), eta paisaia da balioetsiena (aisia laugarren zerbitzu 
balioetsiena da). Hori bat dator Bilboaldeko Ingurune Berdeari buruzko 
azterlanarekin (CasadoArzuaga et al., 2011), non ikus daitekeen hiriko 
zona berdeak erabiltzen dituzten pertsonek (kasu honetan, inkestatu
tako pertsonen % 96 Ulian noizbait egonak ziren) kulturazerbitzuak, 
adibidez, paisaia eta aisialdiaz disfrutatzea, balioesteko joera dutela.

Biodibertsitatearen kontserbazioa, berez, a priori onura aipatuena izan 
ez zen arren, bigarren balioestuena izan zen. Biodibertsitatearen kon
tserbazioa, kulturazerbitzuez gain, izaten da herritarrek hoberen ikusi 
eta balioesten dituzten zerbitzuak (MEA, 2005).

Erregulaziozerbitzuak ez ziren a priori aipatu (horietan, aipatuena ai
rearen kalitatea izan zen), zailagoak izaten baitira antzematen (Agben
yega et al., 2009). Hala ere, zerbitzu bakoitza azaldutakoan, erregula
ziozerbitzu guztiek lortzen zuten 4tik gorako puntuazioa 0 eta 5 arteko 
eskalan (garrantzi gutxienetik handienera), nahiz eta airearen kalitatea 
bakarrik agertzen den hoberen balioetsitako bost zerbitzuen artean.

Hiri inguruko ekosistemak, sarritan, hiri inguruko jolasjarduerarako 
zona gisa edo hiri inguruaren estetikabalioa hobetzeko kudeatzen di
ren arren (CasadoArzuaga et al., 2013), Donostiako HAPNek zehazten 
du landaparkeak (tartean Ulia dela) ez direla, besterik gabe, herritarren 
aisialdi eta atseginerako gune hutsak; aldiz, parke horiek lagundu egin 
behar dute natur ingurunea iraunarazten eta herritarrek natur inguru
nera hurbiltzen (Donostiako Udala, HAPN).

Ulia hiritik gertuko ingurunea izatea eta, hartara, naturarekin harre
mana eta ongizatea zein osasuna edukitzea inkestatutako pertsonek 
aipatzen zuten onura da. Azterlan askok aipatzen dute naturarekin ha
rremanean egotea pertsonen ongizateari eta (gorputz zein buru) osasu
nari laguntzen dien faktorea dela (Cox et al., 2017; Korpela et al., 2017; 
Sandifer et al., 2015). 
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Gutxien balioetsitako zerbitzua hornidura izan zen (lehengaien eta 
elikagaien produkzioa). Ulia mendiaren hegaletan, hirilurzoruaren er
tzean sortutako baratza txikien kopuru handi bat dagoen arren (Ekolur 

– Astazaldi, 2016), aisialdiko baratzak dira (ez profesionalak). Nekazaritza 
eta basojarduera profesionala hutsaren hurrengoa dira, eta Mendiola 
baserritik hurbileko lurzatietan besterik ez  (Ekolur – Astazaldi, 2016).

Donostiako HAPNek, herritarren artean natur ingurunea bultzatzeko 
bere eginkizunean (lehen aipatutako eginkizunez gain), herritarrek na
tur ingurunea ezagutzeko eskola didaktikotzat hartzen ditu landapar
keak, eta erabilera hori esleitzen die (Donostiako Udala, HAPN). Alde 
horretatik, Ulia Interpretazio Zentroaren helburua da Ulia mendia he
rritarrei ezagutzera ematea, haren ingurune fisiko, natural eta historiko
aren ezaugarrietan sakonduz. Ingurumenaren aldeko heziketarako zer
bitzuari oso balorazio ona eman diote inkesta erantzun zuten pertsonek 
(bosgarren tokian agertzen da), Internetez zein Interpretazio Zentroan 
bertan. 

Ekosistemen zerbitzuen kontzeptua beste azterlan batzuetan (adibidez, 
“Bilboko Eraztun Berdeko ekosistemen zerbitzuen ikerketa ekologikoa 
eta erabiltzaileen pertzepzioa”) parte hartu duten pertsonentzat arrotz 
samarra den arren, inkesta honi erantzun ziotenen artean, pertsona as
kok ezagutzen bide dute kontzeptua.



7
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Ekosistemen zerbitzuen gaineko gizarteiritziari buruzko azterlanak 
dema bat dira, eta hura betez joan behar da, ekosistema horiek hobe 
kudeatzeko. Esku artean dugun kasuan, emaitzek erakusten dute ia in
kestatutako pertsona guztiek oso mesedegarritzat dauzkatela Uliako 
ekosistemen zerbitzuek hornitzen dituzten onurak, batez ere kultu
razerbitzuak eta biodibertsitatearen kontserbazioa.  

Iritzi eta balorazio onena bildutako zerbitzuak kulturakoak dira, batez 
ere paisaiaren estetika disfrutatzea eta aisialdia zein jolasjarduera, bai
ta ingurumenaren aldeko heziketa. Erregulaziozerbitzuek (airearen ka
litatea, klimaren erregulazioa...) eta biodibertsitatearen kontserbazioak 
ez dute a priori kulturazerbitzuek bezain harrera onik, baina balorazio 
ona jasotzen dute, informazio adierazgarria ezagutu ondoren. Hornidu
razerbitzuek (lehengaiak eta elikagaiak) balorazio apalagoa jasotzen 
dute.

Horregatik, ezin bestekoa da erakundeek, pertsona erabiltzaileen le
hentasunak ulertu ondoren, Uliaren eginkizuna nabarmentzea, batez 
ere erregulaziozerbitzuei eta biodibertsitatearen kontserbazioari bu
ruz (Uliako kulturazerbitzuei kontuan hartzeko moduko harrera eta 
balorazio ematen zaie). Era horretan, herritarrek hobeto ezagutu ahal 
izango dute ekosistemek gizarteari onurak ekartzeko duten ahalmena 
(CasadoArzuaga et al., 2013). 

Ekosistemen zerbitzuen gaiaren gaineko herritarren iritziari buruzko 
azterlanek lurraldearen ezagutza soziologikoa sortzen dute. Ekosis
temen zerbitzuen esparrurako modua ematen duten askotariko bitar
tekoen konbinazioak (adibidez, gizarteiritzien azterketa, ekosistemen 
zerbitzuen mapaketa, ekosistemen zerbitzuen balorazioa eta abar) ba
lio du espazioen kudeaketa iraunkorrago baterako erantzunaukerak 
identifikatzeko (PalaciosAgundez, et al., 2017), ekosistemen zerbitzuen 
askotariko osagaiek informazio dibergente baina osagarria ematen 
baitute (Castillo Eguskitza et al., 2018). Ezin bestekoa da ekosistemen 
zerbitzuak eskaintzeko moduari eta lurraldeantolamenduarekin zerbi
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tzuok ateratzen duten probetxuari buruzko informazioa integratzea, era 
horretan hiriinguruneetako bizikalitatea hobetzeko (Orta Ortiz et al., 
2018).

Ekosistemen zerbitzuen esparrua, beraz, bitarteko egokia izan daite
ke kontzientziaziorako eta ekosistema hau nabarmentzeko eta lurral
dearen plangintza eta kudeaketa iraunkor batean erabakiak hartzeko. 
Horrenbestez, aurreratzen jarraitu behar dugu gure lurraldean sortzen 
diren ekosistemen zerbitzuei buruz, eta politiketan eskuratutako eza
gutzak eta metodologia integratzen, zerbitzu horiek orain zein etorki
zunean hornituta daudela bermatzeko eta Ingurumenaren Goberna
mendu ona garatzen aurrera egiteko. 
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