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EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOA ETA KOSTALDEKO HERRIAK ITSASBAZTERREKO ARRISKUAK KUDEATZEKO LEKUKO ETSRATEGIAZ JABETU DIRA.  
ESTRATEGIAK EPE LABURREKO (2023) ETA EPE LUZEKO (2043) BIDE-ORRIA ZEHAZTEN DU.

1  DIAGNOSTIKOA: existitzen ziren datu guztiak (sozio-ekonomia, hirigintza, paisaiak, ingurumena, 
morfologia eta geologia) sintetizatu ditu, Ipar Euskal Kostaldeko higaduraren mekanismoak eta 
kausak identifi katzeko. Lan horrek 10 sektore zehaztu ditu, eta itsasbazterreko arriskuen kudeaketa 
estrategia sektore hauen arabera eraiki da. 

2  LURRALDEAREN HELBURUAK ZEHAZTU 
Sektore bakoitzeko hautetsiek kosta lerroaren kudeaketarako jokagai eta helburuak fi nkatu dituzte,
hiriaren garapena, pertsonen eta ondasunen segurtasuna, ingurumenaren geriza, jardun ekonomiko 
eta erabilerak kontutan izanik.

3  KUDEAKETA AUKERAK DISEINATU

10 sektore horietako bakoitzean lau hipotesi aurreikusi dira: 

1 - « Deus ez egin »: erreferentziazko hautu «fi ktiboa», beste hipotesiekin erkaketarako balio duena,

2 - « Gaur egungo kudeaketa modua » : gaurko eraikuntzak mantendu, eraikuntza berririk egin
gabe,
3 - « Jokagaien atzera egite estrategikoa » : higadurak edo murgiltzeak mehatxatzen dituzten
ondasunak lekuz aldatu,

4 - « Lurraldeko helburuekin adostasunean » : hipotesi mistoez osatutako kudeaketa hautua,
sektoreen araberakoa (kosta lerro fi nkoa, behin-behineko gibelera egitea, deus ez egin/higaduraren 
bilakaera naturala…).

Eremu bakoitzean hipotesi guztiak zenbakiekin estimatu dira (aurreikusi behar diren inbertsioak eta 
2023 eta 2043 urtemugetan gal litezkeen erabilerak).

4  EKINTZA PLAN BAT

Sektore bakoitzean hipotesi guztiak erkatu dira, kudeaketa aterabide egokienak hautatzeko (egin-
garritasun tekniko, fi nantziero, juridiko eta abar) eta 2023 eta 2043 urtemugetarako ekintza plan 
bat zehazteko.
Euskal Hirigune Elkargoak eta herriek kosta lerroa kudeatzeko hautuak ekintza plan eta egutegi 
baten bidez formalizatu dituzte: 

- eremu naturalak eta beren bilakaera propioak zaindu,

- eremu erdi-naturaletan ekintza goxoak lehenetsi (hondarrez betetzea, landareztatzea…)

- dentsitate handieneko hiri guneak babestu, pertsonen eta ondasunen segurtasuna bermatuz, eta 
jardun ekonomikoa zainduz (geriza eraikuntzak eta itsas harresiak atxiki…),

- arrisku eremuetan hiriaren hedapena kudeatu.

EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOAREN ITSASBAZTERREKO ARRISKUAK KUDEATZEKO ESTRATEGIA: BIDE-ORRI AMANKOMUNASAR HITZA

ESTRATEGIAREN URRATSAK

LEKUKO ESTRATEGIAREN NORABIDE NAGUSIAK HONELA 
ZEHAZTEN DIRA:

- arriskuaren ezagutza hobetzeko eta arriskuaz jabetzeko neurriak, higadura be-
hatu eta aurreikusi, krisialdiez abisatu eta kudeatu, hirigintza arriskuari egokitu, 
jokagaien zaurgarritasuna tipitu;

- prozesu naturalak laguntzeko neurriak, higaduraren aurka ekintza goxoekin 
aritu.

ERAKUNDE PUBLIKOEK BULTZATURIK, 
2043RA ARTEKO EKINTZA PROGRAMA BAT OSATUKO DA,
150 M€ INGURUKOA (HOTS, 5,5 M€/URTE). 
Ikus beste aldean eremu bakoitzari egokitutako estrategia.

2043 150 M€ 5,5 M€/urte
WWW.COMMUNAUTE-PAYSBASQUE.FR 

Aturriko bokaletik, Angelu ipar aldean, Hendaiako hego mugaraino hedatzen den, hondar eta 
haitzez, hirigunez, eremu naturalez eta antropizatuz (golf, parkeak,...) osaturiko 35 km-ko 
kostaldea da. 

Fenomeno horren eraginez kosta lerroa lurretan barna sartzen da. Gizakiaren jardun batzuek eragin areagotzailea dute higadura prozesuan. Itsasoari zein lur mugimenduei lotua izan, higadura saihestezina eta 
atzerabiderik gabea da. 

Haitzezko kostak lur mugimenduak jasaten ditu eta hauek ezpondetan eragina dute.
Zenbait faktorek eragin dezakete aldiberean: 

- euri urak isurtzen direnean arroka ahuldu eta higatzen dute,

- mareek, korronteek, uhainek eta gatzak naturalki higatzen dituzte ezpondak,

- urak garraiatzen dituen materialek arroka pitzatu dezakete.

Hondarrezko kostak itsas higadura jasaten du, besteak beste: 

- uhainak hausten direlarik korronte bat sortzen delako eta hondarra eramaten du,

- itsasbazterra artifi zializatuz, gizakiak mugimendu sedimentarioak aldatzen ditu,

- ekaitzek fenomenoa areagotzen dute, 

- errekek garraiatzen dituzten elementuak urtegi eta bestelako eraikuntzetan kokatzen dira eta,
ondorioz stock sedimentarioak agortzen dira. Gerta daiteke stock sedimentarioak udan berriz 
osatzea, eta ondorioz hondartzak berriz loditzea.

EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOKO ITSASBAZTERRA KOSTALDEAREN HIGADURA 

LUR 
MUGIMENDUAK

ITSAS 
HIGADURA

35 km-ko
hondar eta haitzezko kosta 10 eta 70 m

arteko ezpondak

Haitzezko kosta urtero 

0,2 m-z gibelatzen da

40 saltoki 529 etxebizitza

Hondarrezko kosta 
bataz beste

0,5 eta 1 m-z 
                gibelatzen da urtean

Aldarria: eskua pausatzeko altueran eraikitako 
pareta txikia, eroraldiak saihesteko, uhainetatik 
babesteko,… 
Arrisku : eraso + jokagai
Bilakaera natural behatua: kudeaketa modu honen 
arabera higadura fenomeno naturala da eta ez da 
komeni horren aurka egitea. Ez da esku hartzerik 
egiten, baina behatzen zaio, arrisku egoerak 
saihesteko.
BRGM: BRGM (Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières) frantses erakunde publikoa da. 
Lurraren zientziak aplikatzen ditu lur azalaren eta 
lur azpiaren baliabideak kudeatzeko eta arrisku 
naturalak ebaluatzeko.
Eraso: giza, ekologia eta ekonomia jokagaietan 
eragiten duen fenomeno natural fi sikoa eta 
arriskutsua izan daitekeena. Fenomeno horren 
indarra ingurunearen baldintzen arabera aldatzen 
da.
Ezponden egonkortzea : erasoaren eraginak 
moteltzeko helburuarekin egiten diren hainbat lan 
motak.
Haitz-adarra: haitzez osaturiko itsas harresia 
higadura fenomenoa mugatzeko edo hondartzaren 
perpendikularrean eraikitako haitz harresia.
Hondartzen betetzea : teknika goxo honekin 
hondarra gehitzen zaio hondartzari, higadura 
murrizteko eta kosta lerroa egonkortzeko.
Jokagai: erasoek jokoan edo/eta arriskuan ezartzen 
dutena.
Kosta lerroa: lurra eta itsasoaren arteko muga. 
Kosta lerroa formaz eta egituraz ez da erregularra. 
Honela, bi kosta mota desberdindu behar dira: 
• higadura kostak: haitz ezpondak edo hondarrezko 
kostak,
•akumulazio kostak: sedimentazioaren edo orga-
nismo bizidunen ondorioz.
Kosta lerroaren proiekzioa: ariketa honek gaur 
egungo kosta lerroaren kokapenaren estrapolazio 
estatistiko bat egitean datza (urteko 0,2m-ko 

gibelatze bat). Honela kosta lerroaren etorkizuneko 
(2023 - 2043) kokapena aurreikusi eta higaduraren 
eraginak antizipatu daitezke.
Lekuz aldatzea / Gibelera egitea: kasu honetan 
jarduerak eta ondasunak lurraldeko beste leku 
batera eramaten dira, urruntasun nahikoarekin, 
itsasoaren arriskuez babesteko.
Murgiltzea: uholdea edo itsasoaren inbasioa
Prozesu naturalak lagundu: esku hartze hauetan 
natura ahal bezain bat libre bilakatzen uzten dugu. 
Esku hartzea mugatua eta behin-behinekoa da, 
higadura prozesua segituz. EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOA 

EGOITZA:
FOCH ETORBIDEA, 15 – CS 88507

64185 BAIONA CEDEX

KONTAKTUA: 
littoral@communaute-paysbasque.fr

Euskal Hirigune Elkargoan bildu diren ohizko Hego Lapurdiko 
hirigunea eta Euskal Kostaldea-Aturri hirigunea aspaldian 
jakitun ziren itsasbazterraren higadura fenomenoez. Hortaz, 

itsasbazterreko arriskuen kudeaketarako lekuko estrategia bat osatzera 
engaiatu dira, beren lurraldeko erakargarritasuna baita pertsonen eta 
ondasunen segurtasuna zaintzeko ere.

Estrategia horrek, erabakitzen laguntzeko tresna bat denetik, datozen 
hogei eta berrogei urteetan kosta lerroari aurre egiteko edo egokitzeko 
kudeaketa hautuak formalizatzen ditu. Horretarako programa bat 
zehazten du, non, lehentasunezko ekintzak (hondartzen betetzea, 
ezponden egonkortzea, gibelera egite progresiboa...) eta arriskuaren 
ikuspegi zabalgo bati begira, ekintza osagarriak (kosta lerroaren 
bilakaera segitzea, hirigintza dokumentuetan arriskuari buruzko 
ezagutzak eta kultura hobetzea,...) biltzen diren. 

BRGM bulegoak Estrategia horren lehen urratsa egin du, 
«kostaldearen higadura» erasoa ebaluatzen duena 2023 eta 2043 
urtemugetan. Emaitza hauetan oinarrituz, ISL - Phytolab taldeak 
lekuko estrategia osatu zuen 2015 eta 2016 artean. Gaur egun 
Estrategia osatua da, eta Euskal Hirigune Elkargoa eta kostaldeko 
herriak hortaz jabetu dira.

higaduraren arriskuan izanen dira, 
gaur egungo kudeaketa moduak 
ez badira aldatzen

indibidual edo kolektibo
higaduraren arriskuan izanen dira, 
gaur egungo kudeaketa moduak ez 
badira aldatzen

1-Ur gainditzeak eragindako murgiltzea,

Itsasoaren mailak kosta lerroa edo gerizarako eraikuntzak gainditzen dituenean.

2-Eraikuntza baten hausteak eragindako murgiltzea

UR GAINDITZEAK ERAGINDAKO 
MURGILTZEA 

3-Itsas oldeek eragindako murgiltzea:

hori gertatzen da uhainen energia eraikuntza baten gibelean metatuz uren maila goratzen delarik 
eta ur erauntsiak gertatzen direlarik.

WWW.COMMUNAUTE-PAYSBASQUE.FR 

ITSAS MURGILTZEA

ERAIKUNTZA BATEN HAUSTEAK
ERAGINDAKO MURGILTZEA

ITSAS OLDEEK 
ERAGINDAKO 
MURGILTZEA

Biarritzeko San Martin lur-muturra, itsas-beheran (11:40 - 12:10) eta itsas-goran (17:20 - 17:50) 2012ko urriaren 10ean / koef 109. © Air Infrarouge RD912 errepideak, « Erlaitzeko errepidea » deritzona, 6 km egiten ditu. © BRGM

LEKUKO ESTRATEGIAREN NORABIDE NAGUSIAK HONELA 

Hemendik 2043ra, Hemendik 2043ra,

GLOSARIOA 



HENDAIA
BIZKIEN HONDARTZA ETA
ARMATONDO-KO ARAZTEGIA

Eraikuntzak azkartu 

ZIBURU
ZOKOA 

Bilakaera naturala zaindu 
eta Eraikuntzak mantendu

Zokoak Erlaitzaren eta Donibane Lohizune / 
Ziburuko badiaren arteko lotura egiten du. Haitz 
mutur batean kokatua da. Lekuak higadura bete 
betean jasaten du eta portuko zein Gazteluko 
azpiegiturak daude. Sektore honetan, gainaldeko 
etxebizitza pribatuek lur mugimenduen mehatxua 
pairatzen dute. Bizilagunen ekimeneko azkartze 
obra batzuk aurreikus daitezke, baldin eta her-
riarekin adostasunean egiten badira. Pertsonen 
eta ondasunen segurtasuna bermatzeko, jarraipen 
geotekniko erregularra eginen da, arriskuez 
hobeki jabetzeko. Gaurko eta biharko elementuak 
babestuz, Zokoako gaztelurako eta porturako 
sarbidea bermatuko da.

Ekintza adibideak: ikerketa geoteknikoak, ezpon-
dak azkartu,...

HENDAIA
ABBADIAKO EREMUA 

Bilakaera naturala zaindu 
eta Eraikuntzak mantendu

Abbadiako eremuan gazteluaz aparte beste 
eraikuntzarik ez da. Bertako ezpondek naturalki 
gibelera egiten dute itsasoaren eraso eta euri 
uren isurtzeengatik. Bilakaera hau leku babestu 
horri ongi dagokio. Hortaz, publikoak erabiltzen 
dituen ezponda hegietako eta itsasorako ibilbi-
deak (bereziki Loia hondartzara) segurtatu behar-
ko dira. Ibilbide hauek segurtatu artean, sektore 
horretan kosta lerroaren bilakaera hurbiletik segi-
tu beharko da. Abbadiako eremuaren iparraldera, 
Haizabia etxea dugu. Bere ondare balioa ikusirik, 
higaduraz babesten duten eraikuntza pribatuak 
mantentzen segitu behar da.

Ekintza adibideak: ibilbideak segurtatu, harri-lube-
tak, arriskua kudeatu...

URRUÑA
RD912 

Bilakaera naturala zaindu 
eta Egonkortze puntualak egin

«Erlaitzeko errepidea» deritzon RD 912 errepideak 
6 km egiten ditu Hendaiako Santa Ana puntatik 
Ziburu eta Zokoako gazteluraino Urruñako lurrak 
zeharkatuz. Babestuak diren eremu natural zabal 
eta laborantza lurren mugan, Kantauri Itsasoaren 
ikuspegi bikainak eskaintzen ditu. Ezpondaren gi-
belatzeak lurraldearentzat biziki garrantzitsua den 
azpiegitura hau mehatxatzen du epe laburrera. Epe 
laburrera mehatxatuak diren sektoreetatik Haizabia/
RD913 zatira lekuz aldatzea aterabide onena bezala 
agertzen da. Aterabide hau da merkeena eta eremu 
naturaletan eta laborantza lurretan eragin gutien 
duena. RD913/Zokoa eremuan, errepidetik barneal-
dera dauden jokagaiengatik (kanpina, etxe priba-
tuak) eta herriko bideak ezin baitira aldatu Itsasba-
zterreko Legearengatik, eraso gehien jasaten duten 
lekuetan azkartze puntualak egitea besterik ez da. 
Hipotesi honek pertsonen eta ondasunen segurta-
suna bermatuko luke. Paisaian eta ingurumenean 
ahal bezain eragin guti izateko soluzioak atzeman 
beharko dira. Azkenik, Euskal Hirigune Elkargoak 
epe luzeagoko gogoeta sakon bat eramanen du leku 
enblematiko horren etorkizunaz.

Ekintza adibideak: atzera egite mugatua, ezpon-
dak azkartu, ikerketa estrategikoa...

babesteko. Laffi tenia ezpondan azkartze lanak 
aurreikusiak dira, herriko bideak, «Vélodyssée» 
bide berdea eta itsasbazterreko bidexka babeste-
ko. Etxe pribatuei dagokienez, bizilagunek 
azkartze lanak egiteko aukera ukan lezakete, 
baldin eta herriarekin adostasunean egiten 

DONIBANE LOHIZUNE
KANPINAK / HONDARTZAK 

Bilakaera naturala zaindu. 
Eraikuntzak atxiki eta balizko gibelera egitea aztertu.

Sektore honetako ondasun pribatuek eta jarduera 
ekonomikoek (jatetxeak, kanpinak) higadura eta 
murgiltzeak jasaten dituzte. Bertan atxiki behar 
dira leku aldaketa edo gibelera egite bat egin 
artean. Egingarria baldin bada, jarduera ekonomi-
koak itsasbazterretik gibelatu ahalko dira.
Cenitz-eko muinoa eremu natural aipagarria de-
nez ez da inolako artifi zializaziorik onartuko, ez 
bada Baldarreta errekaren bokalean harri-lubetak 
ezartzeko.

Ekintza adibideak: gibelera egite baten egingarrita-
suna aztertu, harri-lubetak mantendu...

Getaria erdiguneak eta arrantza portuak duten 
ondare eta historia balioa dela eta, existitzen 
diren eraikuntzak atxiki eta azkartu behar dira 
itsasbazterra epe luzera babesteko helburua-
rekin. Portuko kai muturrak eta itsas harresia 
sendotuz garapen iraunkorra eta pertsonen 
zein ondasunen segurtasuna bermatuko 
dira. Lan horiekin Akitaniako itsas bazterreko 
guneen antolamendu iraunkorrak eman dituen 
gomendioak segituko genituzke, murgiltze ar-
riskua kontutan hartuz. Alcyons kai muturra-
ren gaineko ezpondan, publiko eta pribatuaren 
arteko azkartze lanak egin beharko dira herriko 
bidea eta SNCF-en trenbidea egonkortzeko. 

Ekintza adibideak: itsasbazterreko eraikuntzak 
atxiki, ezpondak egonkortu, hondarrez bete...

GETARIA
GETARIA ERDIGUNEA

Existitzen diren eraikuntzak atxiki

GETARIA
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II. SEKTOREA
Biarritzeko haitzezko kosta

III. SEKTOREA
Ezpondak - Lorategiak / Biarritz - Bidarte

IV. SEKTOREA
Bidarte Iparra

V. SEKTOREA
Bidarte Hegoa

I. SEKTOREA
Angeluko hondar eta haitzezko kosta

0,50 km

Iparra

Kosta lerroa (2015)

Azterketa zonaldeak

Herrien arteko mugak

Sektoreen mugak

Legenda

ANGELU
BARRA > MARINELA

ANGELU
URREZKO HONDARRAK > MAITASUN GANBARA TIKIA

BIARRITZ
SAN MARTIN LUR-MUTURRA > MIRAMAR 

BIARRITZ
HONDARTZA HANDIA > BELZA ETXEA 

BIARRITZ
EUSKALDUNEN KOSTA – MARBELLA 

BIDARTE
PAVILLON ROYAL - ERRETEGIA  

BIDARTE
EZPONDAREN ERLAITZA/ HERRI-ERDIA 

Eraikuntzak atxiki eta prozesu naturalak 
laguntzeko ekintzak. 

Eraikuntzak atxiki eta prozesu naturalak laguntzeko 
ekintzak. 

Eraikuntzak atxiki Eraikuntzak atxiki Eraikuntzak atxiki Eraikuntzak atxiki eta prozesu naturalak laguntzeko 
ekintzak
Bilakaera naturala zaindu
Prozesu naturalak laguntzeko ekintzak

Eraikuntzak atxiki
Bilakaera naturala zaindu

Barra eremu garrantzitsua da duen ekonomia 
eta turismo erakargarritasunarengatik. Leku 
horren bizi iraupena, defentsa eraikuntzak eta 
Baionako Porturako sarrera bermatu behar 
dira. Angeluko hondartza gehienek eremu erdi-
naturala osatzen dute, eta ondare ikuspegi 
batetik interes handikoak dira. Angeluko 
herriak indarrean dituen kudeaketa sistemak 
eraginkorrak dira eta kosta lerroa egonkortzea 
lortzen dute. Ondorioz, den bezala mantendu 
behar da.
 
sektore horretan egin daitezkeen ekintzak: 
haitz-adarrak mantendu, estalketak, hondartzak 
profi latu, hondartza gainak landareztatu...

Urrezko Hondarrak / Maitasun Ganbara Angelu-
ko gune ekonomiko eta turistikoa da. Jarduera 
anitz kokatuak dira bertan. Bestalde, Belambra 
eraikin enblematikoa ere ondare jokagai bat da. 
Maitasun Ganbara Tikiko ezpondek uren isurtze 
eta infi ltrazioen eraginez higadura jasaten dute. 
Higadura San Martin lur-muturraren oinean ageri 
da, Angeluko hego muturrean, uhainen eraginez. 
Ondorioz, eremu horretako eraikuntzak atxiki eta 
azkartuko dira.

Ekintza adibideak : ezponden oinarriak arrokez 
azkartu, haitz-adar eta harresiak atxiki eta arrokez 
azkartu, ezpondak babestu...

San Martingo muturrak eta Bernain ezpondek 
eremu urbanizatu berezia osatzen dute. Biar-
ritzeko itsasargia eta XIX. mendeko Biarritzeko 
arkitektura tipikoa duten etxe pribatuekin, ondare 
nortasun azkarra du sektore honek. Ezponda bere 
oinarrian zulatua da, eta gizakiak XX. mende ha-
sieratik egonkortze lanak egin ditu. Zulo horiek, 
gaur egun bezala, hurbiletik behatuko dira. Eremu 
pribatuetako jabeek egin beharreko lanen hau-
tuan parte hartuko dute. Hegoalderago, Miramar 
hondartza gaineko higadura ez da ageri, eraikia 
izan den pareta batengatik. Ondarearentzako eta 
pribatuentzako jokagai handiak izanik, eremu 
horretan egonkortze lanak eginen dira, baina lan 
hauek paisaian ongi txertatzen direla segurtatuz.

Ekintza adibideak: ziloak bete, ezpondak egonkor-
tu eta drainatu…

Hondartza Handiko pareta bertikalari esker kosta 
lerroa fi nkatu da eta hemendik 2043 arte ez da 
aldaketarik izanen. Bellevue Plazatik Belza Etxera 
doan haitz ezpondari, Arrantzaleen portutik, Ama 
Birjinaren Haitzetik eta Portu Zaharretik gaindi, 
behaketa berezia egiten zaio baita egonkortze 
lan handiak ere, bere luzera osoan, pertsonen 
eta ondasunen segurtasuna bermatzeko. Gaine-
ra, lan hauekin arkitektura ondare aipagarria ere 
gerizatzen da (Jauregiko Hotela, Udal Kasinoa, 
Bellevue Kasinoa, Itsas Museoa,...). Orain arte 
egin diren egonkortze lanak segituko dira kosta 
lerroa fi nkatzeko.  

Ekintza adibideak: itsas-harresiak azkartu, harri-lu-
betak, ezpondak azkartu,...

Sektore honetan badira ondasun pribatuak bai-
ta jardun ekonomikoak ere. Bertan atxiki behar 
dira leku aldaketa edo gibelera egite aterabide 
bat gauzatu arte sekula higadurak gehiegi me-
hatxatuko balitu. Ilbarritzeko golfeko ezpondek 
higadura aktiboa jasaten dute. Gibelera egiteko 
baldintza tekniko, juridiko eta arauzkoak ikertze-
ko lanak abiatuak dira. Pavillon Royal kanping-a 
hondar gune batean kokatua da eta eraikuntza 
batek babesten du. Eraikuntza hau atxiki eta 
zaindu beharko da gibelera egin artean. Erretegia 
hondartza eta inguruko ezpondek bioaniztasunez  
aberatsa den ingurune naturala eskaintzen dute 
eta Eremu Natural Hauskor sailkatua izan da. 
Hondartzarako sarbide proiektu bat ikertzen ari 
dira. Antolamendu hauek ingurune naturala er-
respetatuz eginen eta ingurunean txertatuko dira. 

Ekintza adibideak: harri-lubetak, arriskuen 
kudeaketa, gibelera egiteko aukera ikertu…

Eraikuntzak atxiki

BIARRITZ / BIDARTE
MILADY > ILBARRITZ

Milady/Ilbarritz sektorea osoki artifi zializatua 
izan zen 90kadan: hondartzak eta itsasbazter-
ra moldatu ziren, errekañoak bideratu eta kosta 
lerroa fi nkatu, harri-lubetaz eginiko paretekin. 
Milady/Ilbarritz eremua ez da soilik ibiltzeko eta 
bainatzeko lekua. Zaindu behar den lotura berdea 
eskaintzen du Ozeanoaren Hiriaren eta itsasoaren 
artean. 

Ekintza adibideak : harri-lubetak eta hondartzak 
bete…

BIDART
UHABIA 

Uhabiako hondartza naturalki gizentzen ari da eta 
kudeaketa modua eraginkorra da. Ondorioz, gaur 
egun indarrean diren kudeaketa ekintzak segitzea 
proposatzen da. « Les Embruns » ezponda apala 
da eta badira jadanik geriza elementuak. Kosta 
lerroaren proiekzioek erakusten dute, 2023 eta 
2043 urtemugetan lehen lerroan diren etxebizit-
zak hunkituak izan litezkela. Bada jokagai hauek 
babesteko interes kolektibo bat. Hortaz, herriak 
nahiko luke jabe pribatuek beren ondasunak 
babestu ahal ditzaten.

Ekintza adibideak: ikerketa geotekniko erre-
gularrak, arriskuaren kudeaketa, harri-lube-
tak,...

Prozesu naturalak laguntzeko ekintzak

Parlementia sektoreak Ezpondako Erlaitzarena-
ren agoera berdintsua du (8. sekuentzia), hots, 
lur mugimenduak jasaten dituen ezponda gain 
batean kokatuak diren jokagai indibidualak. 
Halere, ezponda apalagoa denez, azkartze la-
nak errazagoak dira. Elementu batzuk jadanik 
ezarriak dira eta erakusten dute azkartze-egon-
kortze bat egin daitekeela eta eraginkorra 
dela. Hortaz, helburua izanen da, biztanleekin 
eta herriarekin adostasunean elementu hauek 
mantentzea.

Ekintza adibideak: ezpondak egonkortu,...

BIDART
PARLEMENTIA 

Eraikuntzak atxiki

Euskaldunen Kostak 1200 m luze egiten du. Bere 
ezpondek bete-betean jasaten dituzte euri uren 
isurtzeak eta infi ltrazioak. Eremu horretan, gaur 
egungo egonkortze lanek kosta lerroa fi nkatu 
dute. Hegoalderago, harri-lubetaz eginiko hor-
ma batek itsasoaren erasoetatik babesten du 
ezpondaren oinarria. Marbella-ko hondartza in-
guruak Euskaldunen Kostaren antzekoak dira, 
baina ezpondak tipiagoak dira. Nahiz eta azkartze 
lan handirik ez den behar, existitzen diren ele-
mentuak erregularki mantendu behar dira (he-
solak, sustengu hormak, drainatzeak) jokoan 
dena babesteko. 2017tik goiti, Biarritzeko her-
riak Euskaldunen Kostako ezponden egonkortze 
proiektu historikoa segituko du, ezpondaren 
gainean diren pertsonen eta ondasunen segur-
tasuna bermatzeko, baita ere erakargarritasun 
urbano eta ekonomikoa mantentzeko. Izan ere, 
Euskaldunen Kosta turismo gune nagusia da 
(Frantziako hondartza ederrenen sailkapenean 
behin eta berriz izendatua da). Gainera, herriak 
ezponda oinarrian egiten diren lanak baliatu nahi 
lituzke lotura goxo bat egiteko (oinezkoak eta bi-
zikletak) Marbella/Ilbarritz eta Hondartza Handia-
ren artean, itsas bazterretik. 

Ekintza adibideak : harri-lubetak eta hondartzak 
bete…

Sektore honen berezitasuna da ezpondaren 
gaineko hegian etxebizitza pribatuak daudela. 
Lur mugimenduen erasoa azkarra da eta kosta 
lerroaren gibelatzeak epe laburrean mehatxatuko 
ditu. Lekuko paisaiaren edertasuna zaintzea da 
lehentasuna, baita ezponden ezaugarri naturalak 
atxikitzea, kosta ala kosta artifi zializatu ordez. 
Lehen lerroan diren ondasunak hunkituak dira, 
zein izan ere hautatuko den kudeaketa hipotesia. 
Gogoetak behar duen denbora hartzeko eta aldi 
berean pertsonen segurtasuna bermatzeko, zain-
keta geotekniko erregular bat ezartzea proposatu 
da, lehen urrats batean kolektibitatearen lagunt-
zarekin, arriskuaz hobeki jabetzeko. Bidarte erdi-
guneko egoera Ezpondako erlaitzaren antzekoa 
da, baina ezponda hauek apalagoak dira (30eta 
60 m artean) eta epe oso luzean (2043tik hara-
go), herri erdiak jasan lezake kosta lerroaren gi-
belatzea. Azkartze-egonkortze lanak zailak eta 
garestiak izan arren, interes kolektiboa kontutan 
izanik pentsatu behar da nola azkartu ezponda 
hori. Erdiguneko hondartzak antolamendu zen-
bait badu ezpondaren oinarrian. Ezponda gainak 
15 eta 2 metro artean gibelera egin lezake he-
mendik 2043ra. Azkartze-egonkortze lan batzuek 
azpiegiturak babestu eta lekuaren bizi iraupena 
segurta lezakete.

Ekintza adibideak: harri-lubetak, arriskuen 
kudeaketa...
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VII. SEKTOREA
Donibane Lohizuneko Iparraldea

VIII. SEKTOREA
Donibane Lohizuneko badia / Ziburu

IX. SEKTOREA
Erlaitza

X. SEKTOREA
Hendaiako Hondartza

VI. SEKTOREA
Getaria
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Natura ondarea Kultur ondarea Etxebizitza jokagaiak Ekonomia jokagaiak Bide eta eremu publiko jokagaiak Bertako biztanleekin hitzartu

MAPARATURIKO SINTESIA

GETARIA
HAROTZ COSTA

Getaria hegoaldean den eremu honetan, etxe-
bizitza sakabanatuak ditugu, bereziki ezponda 
hegian eraikitako etxe pribatuak. Sektore honek, 
SNCF-eko trenbideak bezalaxe, bete betean ja-
saten du higaduraren mehatxua. Bizilagunen eki-
meneko azkartze obra batzuk aurreikus daitezke, 
baldin eta herriarekin eta SNCF-ekin adosta-
sunean egiten badira. Pertsonen eta ondasunen 
segurtasuna bermatzeko, jarraipen geotekniko 
erregularra eginen da, arriskuez hobeki jabetzeko. 
Kolektibitateak ezponda oinarriko harri-lubetak 
mantenduko ditu, Alcyons kai muturretik ibilgai-
luen sarbidea atxikiz.

Ekintza adibideak: ikerketa geoteknikoak, ezpon-
dak azkartu, drainatzea...

Bilakaera naturala zaindu 
eta Egonkortze puntualak egin

DONIBANE LOHIZUNE
ETXEAK / EZPONDAK  

Bilakaera naturala zaindu 
eta Egonkortze puntualak egin

Zati honetan luizi anitz ikus daiteke. Kosta ler-
roaren barneratzeak ezponda hegiko jokagai 
pribatu eta publikoak mehatxatzen ditu. Beraz, 
saneamendu kolektiboko egiturak azkartu behar 
dira (araztegia eta kanporatze hodia) erasoetatik 

Existitzen diren eraikuntzak atxiki

DONIBANE LOHIZUNE / ZIBURU BADIA

Donibane Lohizune / Ziburuko badia XV. mendean 
urbanizatzen hasi zen eta geroztik gune ekono-
miko, turistiko eta historikoa bilakatu da. Badia 
hesten duten itsas harresiak uhain eta ekaitzen 
eraginak mugatzeko eraiki zituzten, eta Donibane 
Lohizuneko hondartza bazterreko paretak mur-
giltze arriskutik babestu zuen. Izatez, existitzen 
diren eraikuntzak atxiki eta azkartzea bat dator 
interes kolektiboarekin eta gainera ingurumenean 
lukeen eragina mugatua litzateke, eremu hori ja-
danik artifi zializatua baita. Azkenik, Hondartza 
Handian hondarra gehitzeko lanak segituko dira, 
baina praktika desberdinak elkarren artean bizia-
razteko hausnarketa orokor bat eginez.

Ekintza adibideak: paretak berritu eta azkartu, 
badia hesteko itsas harresiak mantendu, hondar-
rez bete,...

trantsizioa egiten du. Hondartzaren mugan da-
goen Armatondoko araztegia ezponda hegian 
kokatua da. Interes kolektibo handiko ekipamen-
du hau atxikitzeko, ezinbestekoa da ezponda 
egonkortzea. Gainera, egonkortze lan hauen kostua 
araztegi berri bat egitearena baino apalagoa da.

Ekintza adibideak: kanporatze hodia egokitu, ezpon-
dak egonkortu....

HENDAIA
HONDARTZA HANDIA ETA ITSAS HEGIA

Eraikuntzak atxiki 
eta prozesu naturalak laguntzeko ekintzak 

Hendaiako Hondartza Handiak 3 km egiten 
ditu eta herriaren gune ekonomiko eta 
turistikoa da. Gaur egun ere gertatzen ari den 
itsasbazterreko jitoak hondarra ekialdetik kendu 
eta Sokoburuko haitz-adarraren kontra uzte. 
Hondartza bazterreko paretak aldiz, kosta lerroa 
bere horretan egonkortzen du. Existitzen diren 
babes eraikuntzak mantendu eta azkartuko 
beharko dira, hirian eta paisaian txertatzen 
direla zainduz. Hondartzaren birprofi latze 
eta betetze ekintzak jarraitu eta sedimentuen 
kudeaketari buruzko gogoeta orokorrago batean 
integratuko dira, praktika desberdinak zehaztu 
eta harmonizatzeko.

Ekintza adibideak: hondartza birprofi latu, haitz-
adarra eta pareta arrokekin azkartu...

badira. Pertsonen eta ondasunen segurtasuna 
bermatzeko, jarraipen geotekniko erregularra 
eginen da, arriskuez hobeki jabetzeko. 

Ekintza adibideak: ikerketa geoteknikoak, ezpon-
dak azkartu, drainatzea...

Hendaiako «Hondartza Handiari» «Bizkiena» 
lotzen zaio, naturalki. Itsas hegiko eremu urba-
noaren eta Abbadiako eremu naturalaren arteko 




