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1. ZURE DATU PERTSONALAK ( “X” baten bidez adierazi) 

Generoa: �    Emakumezkoa / �    Gizonezkoa / �    Ez bitara 
Jaiotze urtea: ______ 
Lanbidea: ___________________ 
Mesedez, Urnietarekin duzun lotura azaldu: 
�    Ohiko bertakoa.  Mesedez noiztik zehaztu (urtea): _____ 

 �    Noizbehinkako bertakoa 
�    Bertakoen senidea 

 �    Lana 
 �    Ikasketak 
 �    Ekipamenduak / Zerbitzuak 
 �    Merkataritza 
 �    Aisialdia 
�    Besteak: __________________________________________ 

 
2. Trankatx errekaren inguruko paisaiak berezko bereizgarririk baduela uste baduzu “X” baten bidez adierazi. Nahi 

izanez gero zure erantzuna zehatz dezakezu “Besteak” izeneko aukeran. 
�    Ez, ez dut horrela ikusten. 
�    Bai, ondorengo berezitasunak azpimarratuko nituzke: 

- Hiri-ingurunea. 
� Hiri-ingurunean estalita, horregatik ikusezina. 
� Garrantzitsua sektore eta auzo ezberdinentzat.  
� Garrantzitsua izan zen baina gaur egun ez da horrela.  

- Hiri-kanpoaldeko gunea eta giza-elementuak.  
� Industrialdeak.  
� Azpiegiturak (errepideak). 
� Sare-elektrikoa eta goi-tentsioko dorreak. 
 

� Ubideko harri-lubetak. 
� Mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoak  
� Madril-Irun trenbidea. 
� Plazaolaren trenbide zaharra. 

- Landa-gunea.  
� Landazabal Atlantikoko paisaia 
� Negutegi eta baratzetako paisaia 
� Baserriak 
� Ibai ertzeko basoa 

- Besteak: _____________________________________ 

 
3. Trankaxko errekaren paisaiari buruz, hau, Urnieta herriak, berak bereizten dituen bi sektoretan banatzen du: 

Goialdean, Ergoien industrialdea, Urkainberriko landazabala eta Lekunako sektorea Berrasoeta auzoan desagertu 
arte, zeharkatzen ditu; gaur egun dagoen bezala gustatzen zaizu edo zerbait aldatuko zenuke? Aldatu nahiko 
zenukeena zer den aipatu, mesedez, “X” batekin adieraziz. Nahi izanez gero zure erantzuna azal dezakezu “Besteak” 
izeneko aukeran. 

� Bai, dagoen bezala gustatzen zait. 
� Ez, ez zait gustatzen, jarraian aipatuko ditut gustura 

aldatuko nituzkeen arloak:  
- Hiri-gunea. 

� Lehengo ubideko aztarnaren bat egongo balitz 
ondo ikusiko nuke.  
� Inguru honetako lehengo iturri zaharrak 
berreskuratzea gustatuko litzaidake.  

- Hiri-kanpoaldeko gunea eta Giza-elementuak 
� Ergoien industrialdea. Berritzea eta kaleetan 
landaredia gehitzea.  
� Errepideak: eragina gutxitu.  
� Sare-elektrikoaren eta goi-tentsioko dorreen   
eraginak  gutxitu. 
� Plazaola trenbide zaharraren eta tunelaren 
berreskurapena.  
 

� Mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoen 
berreskurapena eta indarrean jartzea.  

- Landa-gunea.  
� Landazabal Atlantikoko paisaia mantentzea 
� Negutegi eta baratzetako paisaia mantentzea 
� Baserriak mantentzea 

- Ibaia-gunea. 
� Uren kalitatea hobetzea 
� Ur-ertzetako basoa lortzeko zuhaitzak landatzea.  
� Ubidearen naturalizazioa. Harri-lubetak desagertzea. 
� Ibai-hiri parke baten inplementazioa 

- Besteak: ______________________________________ 
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4. Behealdean, ibaia hiri-gunetik ateratzen da Etxeberri auzoan eta RENFE trenbidera ailegatu arte landazabal-gune 
paisaia zeharkatzen du. Gaur egun den bezala gustatzen al zaizu edo zerbait aldatuko zenuke? Aldatu nahiko 
zenukeena zer den aipatu, mesedez, “X” batekin adieraziz. Nahi izanez gero zure erantzuna azal dezakezu “Besteak” 
izeneko aukeran. 

� Bai, dagoen bezala gustatzen zait. 
� Ez, ez zait gustatzen, jarraian aipatuko ditut gustura 

aldatuko nituzkeen arloak:  
- Hiri-kanpoaldeko gunea eta giza-elementuak 

� Etxeberri auzoarekin kontaktu gehiago edota 
sarbide hobeagoa. 
� Sarbideen eta bideen mantenua eta hobekuntza.  
� Sare-elektrikoaren eta goi-tentsioko dorreen 
eragina gutxitu. 
� RENFE trenbidearen eragina gutxitu. 
� Mugarri historiko, arkitektoniko eta etnografikoen 
berreskurapena eta indarrean jartzea.  
� Lehengo iturri zaharrak berreskuratzea, hala nola: 
San Juan… 
 

- Landa-gunea.  
� Landazabal Atlantikoko paisaia mantentzea 
� Negutegi eta baratzetako paisaia mantentzea 
� Trankatx baserria mantentzea eta indarrean jartzea. 

- Ibaia-gunea. 
� Uren kalitatea hobetzea 
� Ur-ertzetako basoa lortzeko zuhaitzak landatzea.  
� Ubidearen naturalizazioa. Harri-lubetak desagertzea. 
� Ubidea zabaltzea 
� Ibai-hiri-parkeko inplementazioa 

- Besteak: ______________________________________ 
 

 
5. Trankaxko errekaren paisaiari kalte egin diezaiokeen egoera edota jardueraren bat badagoela esango zenuke? 

Aipatu itzazu, mesedez, zeintzuk diren “X” batekin adieraziz. Nahi izanez gero zure erantzuna azal dezakezu 
“Besteak” izeneko aukeran. 
� Etxebizitzen garapen berrien bitartez kaltetuta dauden guneak. 
� Industrialde berrien bidez kaltetuak dauden guneak. 
� Ohiko erabilerarik gabe geratu diren guneak: nekazaritza, abeltzaintza, basogintza. 
� Garai bateko industrialde bat funtziorik gabe gelditu ondoren kaltetuak geratu diren guneak. 
� Garai bateko azpiegituraren bat funtziorik gabe gelditu ondoren kaltetuak geratu diren guneak. 
� Azpiegitura baten pean kaltetuta geratu diren guneak, esaterako: errepideak, trenbideak, indar-elektrikoko 

sareak,… 
� Hondakinetako tratamendu ezegokiaren baten pean kaltetua suertatu den guneren bat. 
� Zuhaitzak ez egotearen ondorioz kaltetuak geratu diren guneak.  
� Ur-zikinen kudeaketa desegokiaren ondorioz ezegokia izan den kudeaketa prozesuaren pean kaltetuta izan 

den guneren bat. 
� Andeatuak izan diren esparru naturalak. 
� Metatzen diren zaborrengatik oso zikinak agertzen diren esparruak. 
Besteak: 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Jarraian, Trankaxko errekaren paisaiari buruz oso adierazgarritzat edota aipagarritzat jotzen duzun 
edozein iruzkin egiteko, bereziki jarri dugun esparrua izango zenuke: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Mila esker proiektu honi egindako ekarpenarengatik! 


