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Europak gure lurralde garapena 
zalutzen du!
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Zer ikasiko duzu erakusketa  
honekin?

Itsasbazterra eremu erakargarria bilakatu da. Lapurdiko 
kostaldea abiadura bizian garatu da itsasbazterreko turismoaren 
garapenaz geroztik. Itsasbazterraren urbanizazioa eta bertan 
ematen den «biztanleriaren itsasbazterrekoa izateko joera» 
deritzon dinamika demografikoa 1850etik bidean da. Gizarte 
bilakaera horietatik « kosta arrisku » nozioa jalgi zen. 

Honela, erakusketak arrisku horren kontzientzia 
piztea du helburu, ezen arriskuak eraikinak, 
azpiegiturak eta pertsonak mehatxatzen baititu. 

Aldi berean, kosta arrisku hauei egokitzeko eta hauei 
begirako prebentzioa egiteko aterabideak ematen dizkio 
bisitariari. Gainera, fenomeno horiek gure natura eremuak 
eta paisaiak zaintzeko erronka egiten digute. Ihardukitze 
horiek eragile andana mugitzen dute, aginte publikoetatik 
herritarretaraino. Kosta arriskuen kudeaketa ardura partekatua 
da: jokamolde arduratsuak eskatzen dituzte denon aldetik.

Erakusketa ibiltari honen bidez, Euskal Hirigune Elkargoak 
arriskuaren kultura partekatu nahi du bere herritarrekin.
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Gizonak edo naturak eragin 
gertakaria, lanjerosa izan 
daitekeena, eta ondorioz makurrak 
sor litzakeenak 

Gorabeherak izan daitezke:

•  meteorologikoak: ekaitza, berote 
handiak, euri uharrak...

•  geologikoak: lurrikara, lur 
lehertzeak...

•  Gizonaren eraginez: marea beltza, 
sedimentu-iragateen desoreka...

Gorabeherean agertua dena eta 
galtzeko beldur gaudena.

Izan daitezke:

•  giza edo abere bizitzak
• bizitegiak
• monumentu historikoak
• aktibitate ekonomikoak
• bideak, komunikazio sareak
• paisaiak...

GOR ABEHER AK

+

APUSTUA

Gorabeherakoa apustuarekilan 
gurutzatzea

Izan daiteke erlaitzaren gibelatzeak 
edo ekaitza denborako ur gainditzeak 
mehatxatzen duen bizitegia

Arriskua, gorabeheraren indarraren 
edo/eta apustu kontzentrazio 
mailaren araberakoa da.

Lurralde baten ihardukitzea da, 
hondamen baten ondotik normalera 
itzultzeko beharrezkoa duen denbora 
heinaren gaitasuna

ARRISKUA 

=
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Bisita ibilbidea

Erakusketa hiru modulu nagusiz eta erdigunean maketa batez osatua 
da. Bisita ibilbidearen bukaeran bisitariek itsasbazterreko arriskuez 
duten pertzepzioa  eta beren engaiamendua adieraz ditzakete. 

Eszenografia ludikoa eta interaktiboa da: 
modulu bakoitza joko batekin hasten da, kosta arriskuen funtsezko 
aspektu baten inguruan galderak eragiteko. Erakusketa ibilbideak 
zentzu berezirik ez duen arren, halere honako hurrenkera 
proposatzen dizuegu: 

« Zer fenomenok eraldatzen eta ahultzen dute euskal 
kostaldea? » modulua 

Gai honetan itsas higadura eta itsas uholdeak jorratzen ditugu. 
Helburua da bisitariei nozio zientifiko zabalduak ematea.

« Nola bizi ginen eta nola bizi gara itsasoarekin? »  
modulua 

Hemen denboran eta espazioan bidaiatzea proposatzen dugu. 
Itsasbazterraren iruditeria eta bertako bizi moduak ikuspegi 
historikotik lantzen ditugu hemen. Modulu honetan azaltzen dugu 
kosta arrisku eta zaurgarritasun nozioak nola agertu diren. 

« Denen ardura eta denak eragile: nola egokitu? »  
modulua 

Zati honetan kosta arriskuek lurraldeetan eragiten dituzten kalteei aurre 
egiteko zaintza eta babes baliabideak aipatzen ditugu. Oroitarazten 
dugu nola jokatu egunerokoan eta eguraldiaren eraso bat gertatzen 
denean. Moduluaren zati batek klima aldaketari begira itsasbazterreko 
lurraldeen etorkizuna nolakoa izanen den galdezkatzen du.  

1

2

3
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Lapurdiko kostaldearen maketak errazki proiektatzen lagunduko 
gaitu topografia, geografia eta arkitektura zedarriei esker. Bertan 
egin daitezkeen manipulazioek, moduluen harira ikasitakoaren 
sintesia eskaintzen dute. Tresna ludikoa, pedagogikoa eta sentso-
riala izatea nahi dugu. 
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Itsasbazterreko 
eremua

Lapurdiko itsasbazterrak 
40 km luze ditu. Hauetatik 
35 erlaitzak dira, 10 eta 70 metro 
artekoak. Lerrokadura horretan 
hondartza babestuak eta 
itsasadarrak tartekatzen dira. 
Bertan dago Ipar Euskal Herriko 
biztanleriaren %40, hots 140 000 
biztanle 8 hiri eta herritan 
banaturik. 

Geografia eta 
geologia 
ezaugarriak

Itsasbazterra higadura eta itsas 
uholde arriskuen aurrean biziki 
zaurgarria da. Izan ere, kosta 
lerroaren gibelatzeak bereziki 
eragiten dio Ipar Euskal Herriari. 
Lur mugimenduak ausazkoak 
dira eta ezpondak kolpeka 
gibelarazten dituzte, hamarna 
metroka. Arroka sedimentario 
bigun eta hauskorrez osaturik 
direnez, ezegonkorrak dira: goitik 
behera higa daitezke hainbat 
metroko gibelatzeak eraginez. 
Altura gutxiko eremuek gainera 
itsas uholdeak pairatzen dituzte.Eremu biziki gutiziatua da: 

•  Luzera guztiaren %70 
urbanizatua dago;

•  jarduera sozioekonomiko ugari 
garatu da: arrantza, turismoa, 
merkataritza, kirola eta 
aisialdiak.

Itsasbazterreko 
eremua

Lapurdiko itsasbazterrak 
40 km luze ditu. Hauetatik 
35 erlaitzak dira, 10 eta 70 metro 
artekoak. Lerrokadura horretan 
hondartza babestuak eta 
itsasadarrak tartekatzen dira. 
Bertan dago Ipar Euskal Herriko 
biztanleriaren %40, hots 140 000 
biztanle 8 hiri eta herritan 
banaturik. 

Eremu biziki gutiziatua da: 
•  Luzera guztiaren %70 

urbanizatua dago;
•  jarduera sozioekonomiko ugari 

garatu da: arrantza, turismoa, 
merkataritza, kirola eta 
aisialdiak.

Geografia eta 
geologia 
ezaugarriak

Itsasbazterra higadura eta itsas 
uholde arriskuen aurrean biziki 
zaurgarria da. Izan ere, kosta 
lerroaren gibelatzeak bereziki 
eragiten dio Ipar Euskal Herriari. 
Lur mugimenduak ausazkoak 
dira eta ezpondak kolpeka 
gibelarazten dituzte, hamarna 
metroka. Arroka sedimentario 
bigun eta hauskorrez osaturik 
direnez, ezegonkorrak dira: goitik 
behera higa daitezke hainbat 
metroko gibelatzeak eraginez. 
Altura gutxiko eremuek gainera 
itsas uholdeak pairatzen dituzte.
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Geologia eta Meategi Ikerketa 
Bulegoaren (BRGM) arabera, 
hondarrezko kosta urtero 0,5 eta  
1 metro artean gibelatzen da, eta arroka 
kosta urtean 0,2 metroz. Deus egiten 
ez badugu, hemendik 2043ra 40 saltoki 
eta 529 etxebizitza mehatxatuko ditu 
higadurak. 

4 km

Getaria

Donibarne Lohizune

Urruña
Hendaia

Ziburu

Angelu

Biarritz

Bidarte

30 km   
itsasbazter arrokatsu

35 hondartza 
baino  gehiago
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Erakusketaren zati honetan itsas higaduraren eta itsas uholdeen 
mekanismoak, kausak eta ondorioak azaltzen ditugu. Horretarako 
bideo pedagogiko bat eta baliabide ikonografikoak erabiltzen ditugu. 
Lapurdiko kostaldearen geologia-aniztasuna ematen dugu agerian. 
Aniztasun horrek itsasbazterraren higaduran zer ikustekoa du, hala 
nola gizakiaren ekintzek.

ZER FENOMENOK 
ERATZEN ETA AHULTZEN 

DUTE KOSTALDE A?

Hondarrezko 
itsasbazterraren 
higadura

Hondarra haizea eta uhainen 
eraginez lekuz aldatzen da, 
bereziki neguko ekaitzen 
karietara. Orduan, harresi 
stock-sedimentarioak mugitu 
eta duna harresiak kaltetuak 
izaten dira. Horren ondorioa da 
kosta lerroaren gibelatzea, eta 
hondartza-mailaren apaltzea 
ere. Urtarotik urtarora gora 
beherak izan daitezke eta 
baliteke ere hondartzek hondar 
gehiago metatzea. Alabaina, 
Lapurdin apaltze eta gibelatze 
joerak dira nagusi. 

Arroka  
kostaldearen  
higadura

Euriaren eta sagailoaren 
eraginez, arroka-erlaitzen 
higadura luiziz-luizi eta 
harkaitz erortzez gauzatzen 
da. Erlaitzaren gibelatzea 
atzera egin ezina da. Arroken 
izaerak ere eragin handia du 
higaduraren abiaduran: arroka 
sedimentarioak bigunak eta oso 
hauskorrak dira; ura infiltratzen 
denean eta uhainek oinarria 
erasotzen dutenean biziki fite 
kolpatzen dira. 



– 9 –

Kosta lerroa lurraren eta itsasoaren 
arteko muga da. Hondartzetan duna 
oinean kokatu ohi dugu. Arroka 
erlaitzetan, ezponden oinarrian  
ur gorenetako mailan. 
Lpurdin kosta lerroa 40 km-koa da,  
eta marea bakoitzean mugitzen 
da. Neurketa erregularrak eginez 
itsasbazterraren dinamikak hobeki ulertu 
eta aurreikus ditzakegu.

Itsas uholdea

Itsas uholdeak hainbat meteorologia fenomeno elkartzean 
gertatzen dira: depresio atmosferikoa, marea korronteak, itsasoko 
haizea eta uhainen goratasun handiagoa. Kostaldeko lurren 
murgiltzeak eragiten ditu, oren edo egun batzuk irauten dutenak, 
eta hiru mekanismoren bidez: uhainen lurreratzea, uren gainezka 
egitea eta babes eraikuntzen suntsitzea. Kalte handiak eragin 
ditzake, hala azpiegituren eta eraikinen suntsitzea nola hondartzen 
higadura bortitza. Gizakien bizia ere arriskuan izan daiteke 
segurtasun neurriak errespetatzen ez direnean.



– 10 –

NOLA BIZI GINEN
ETA NOLA BIZI GARA  

ITSA SOAREKIN?

Modulu honek erabileren bilakaera historikoa aurkezten du. 
Denborarekin erabilerak aldatzen joan dira kostaldean, baita 
gure bizimoduak eta itsasbazterraz dugun ikusmoldea ere. Lehen, 
itsasbazterreko eremuak arrisku gunetzat hartzen ziren, gaur egun 
ordea aisialdiekin lotzen ditugu eta erakargarriak zaizkigu. Eskema 
eta artxiboetako irudi batzuen bidez Lapurdiko kostaldearen bilakaera 
ikus dezakegu. Horien bidez sartuko gara kosta arriskuen agerpen 
progresiboan eta itsas bazterraren zaurgarritasunaren gaietan.

Itsasbazter  
orotarikoa

Aurkikuntza nagusien garaia 
(XV. eta XVII. mende hasiera 
arte) 
Itsasoa esplorazio eta 
konkista sinonimo bilakatu 
zen, naiz eta marinelen artean 
hondoratzeen beldurra bizi-
bizia izan. Espedizio espainiar 
eta portugesen garai horretan, 
Kristobal Kolon eta Vasco de 
Gama nabigatzaileak kasu, 
Europarrek munduaz zuten 
irudia erabat aldatu zen.

Argien mendea (XVIII. mendea) 
Itsasoak izua eta itxaropena 
eragiten zuen. Arrisku eremu 
gisa ikusten zen arren, dirua 
irabazteko baliabideak ere 
ematen zituen. Arrantzaleek 

itsasoa intimoki bizi zuten, 
ogibidea eta bizia gogorrak 
izanagatik.

Industria iraultzaren mendea 
(XIX. mendea) 
Itsasoak eta itsasbazterrak 
arrakasta ikaragarria zuten 
burgesiaren baitan. Jantzirik 
bainatzen ziren, ur gainean 
tinkatu soka bati heldurik: igeri 
egitea ez zen ohikoa. Orduan 
garatu ziren itsas bainuak, 
infekzioak eta erreumatismoak 
sendatzeko onurak baitzituzten.
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Oporraldi ordainduen oro-
kortzea (XX. mendea)
Itsasbazterraz genuen 
ikuspegia aldatu zen. Frantzian 
1936an indarrean sartu ziren 
oporraldi ordainduak, eta 
ondorioz frantses biztanleriaren 
zati handiago batek zuen 
aukera itsasoko bainuez 
gozatzeko. Itsasoa oporren eta 
askatasunaren irudi bilakatu 
zen. Ondoko hamarkadetan, 
kirol jarduera berriak agertzen 
joan ziren. 1950ean surfa agertu 
zen Biarritzeko hondartzetan. 
Itsasbazterra eraikuntzaz 
betetzen zen aldi berean ehun 
ekonomiko berria eta aisialdi 
gizartea garatu ziren 

Eta gaur egun?
Itsasbazterrak bizi esparru 
atsegina eta gutiziatua bilakatu 
da. Haatik, higadura eta itsas 
uholdeen arazoei maiz aurre 
egin behar diegu. Gizarteek 
kostaldeetan gero eta gehiago 
bizitzeko duten joerak eta 
itsasoko uren goratzeak gero 
eta gehiago ezartzen gaituzte 
itsasbazterreko arriskuen 
mehatxupean. 

Etorkizunera itzultzen: arriskuaren memoria

Euskal kostaldeak uhainen eta klimaren erasoak jasaten ditu erregularki. 
Lehengo ekaitzek kalte handiak eragin zituzten. Meteorologia gertakari bortitz 
horiek ez dira gaurkoak eta segituko dute. Baliteke gero eta bortitzagoak izatea 
klima aldaketaren ondorioz, bereziki itsasoaren goratzearekin. Iraganeko 
gertakarien memoria funtsezkoa da arriskuen prebentzioa egiteko.
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DENEN ARDURA 
ETA DENAK ERAGILE: 

NOL A EGOKITU?

Kosta arriskuez jabetzea denon ardura da. Atal honetan, alerta 
meteorologikoak direnean zer nolako jarrerak ukan behar ditugun 
aipatuko dugu, baita nolako aterabide teknikoak erabil ditzakegun 
ere higaduraren eta itsas uholdeen eraginak murrizteko. Epe 
batera, eta klima aldaketaren testuinguruan, gure itsasbazterren 
etorkizuna nolakoa izan daitekeen eta «jarduerak nola birkokatu» edo 
eraikuntzak nola gibelatzen ahalko ditugun galdetu beharko diogu 
gure buruari. Bideo, eskema eta argazkien bidez Lapurdiko kostalde 
arriskuak kudeatzeko zer ekintza egiten den erakusten dugu. 

Erasoen zainketa

Nagusiki euriteek eta itsasoaren 
oldarrek dute milaka urtetan euskal 
kostaldea itxuratzen. Fenomeno 
naturalok segituko dute eta klima 
aldaketarengatik indartuko dira. 
Horregatik tokiko erakundeak eta 
zientzialariak elkarlanean ari dira 
higaduraren eta itsas uholdeen eraginak 
erregularki neurtzeko. Itsasbazterraren 
bilakaerak segitzeko jarraipen zientifikoa 
egiten da. 

Jarraipen zientifiko horiei esker aginte 
publikoek elementu zehatzak dituzte 
lurraldea antolatzeko, ingurumena 
zaintzeko eta pertsona nola ondasunen 
segurtasuna bermatzeko.
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Praktikan, nola babestu?  
Eta, noiz arte?

Epe labur eta ertainerako geriza aterabideak existitzen dira. Alabaina, 
aterabideok ez dira hutsik gabeak, ezta murgil ezinak ere. Gainera, epe 
luzeagora, aterabide «gogorren» egokitasuna zalantzan eman dezakegu, 
biziki garestiak baitira eta ingurumena kaltetzen baitute.  

Ekintza adibide zenbait:

•  Borroka aktibo « gogorra »: itsas-harresiak, harri-lubetak, ezponden 
egonkortzea

•  Borroka aktibo « malgua »: hondartzen betetzea, profilaren lantzea, 
hesiak, ingeniaritza ekologikoa

•  Eraikin desmuntagarrien egitea, eraikin flotagarriak, urtegi-biltegiak, 
bestelako babes soluzioak

•  Alerta eta arriskuen kudeaketa dispositiboak: itsasbazterrerako 
debekua, errepideen moztea, prebentziozko afitxatzea, biztanleriaren 
ebakuazio ariketak sorospen zerbitzuekin

Euskal Hirigune Elkargoak eta itsasbazterreko 8 herri eta hiriek dute 
itsasbazterreko arriskuen kudeatze estrategia eramaten. Honela, epe 
laburrerako (2023) eta epe luzerako (2043) ekintzak zehazten dituen bide 
orria idatzi dute, Ipar Euskal Herri osorako
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Jokamolde egokiak

• Ekaitza denean, itsasbazterretik eta defentsa 
eraikuntzetatik ez hurbildu, ezta argazkiak 
hartzeko ere

• Debekatuak diren errepideetan ez sartu eta 
seinaleak errespetatu

• Alerta emanan denean ez itsasora atera (surfa, 
ontziz…)

• Ekaitz bat hurbiltzen denean aginteen 
informazioak erregularki entzun

• Erlaitza bazterretan ez egon zatika erori 
daiteke eta.
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Bisita prestatzeko edo luzatzeko

Baliabideak sarean

• Trantsizio ekologiko eta solidariorako frantses ministerioa:
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/risques-littoraux

• Euskal Hirigune Elkargoaren webgunea: https://www.
communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/cadre-de-vie/les-risques

>> Ipar Euskal Herrian itsas higaduraz eta itsas uholdeez egiten 
diren ikerketei buruz:  
https://www.marea-paysbasque.fr/fr/

• IGN (Institut National de l’information géographique et forestière) 
ataria eta « Remonter le temps » (denboran atzera egin) tresna: 
https://remonterletemps.ign.fr/

• Akitaniako Kostaren Behatokiaren webgunea:
 http://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/

• Surfrider Fundazioaren galde-erantzunak: 
http://fr.oceancampus.eu/cours/u2y/les-risques-derosion-et-
de-submersion

• Fitxa pedogogikoak dauzkaten beste internet guneak:
https://pedagorisk.net/
https://www.reseau-canope.fr/
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Informazio baliagarriak
Bisitak autonomia osoan egiten dira. Animazio bereziak antolatzeko  
CPIE Euskal Itsasbazterra-rekin: 05 59 74 16 18  
abrockbank@hendaye.com, lelicetche@hendaye.com 
www.cpie-littoral-basque.eu

www.communaute-paysbasque.fr 
Ura, itsasbazterra eta inguru naturalen 

Zuzendaritza
05 59 48 30 85
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