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“Janaririk gabe bi hilabetez bizi daiteke, urik gabe bi astez
bizi daiteke, airerik gabe minutu gutxi batzuk baino ez.
Lurra ez da gure arbasoen herentzia bat, gure seme-alaben
mailegu bat baizik. Maitasuna da unibertsoan dagoen
gauzarik handiena, eta planetan ingurugiroaren kaosa
baldin bada nagusi berarekiko maitasun faltagatik da.
Munduan nahikoa baliabide dago pertsona ororen beharrei
erantzuteko, ez, ordea, bere gutizia asetzeko.” –
Mahatma Gandhi.
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1

Sarrera

Mendeetan naturak eskainitako baliabideak gizakiak bere onurarako aprobetxatu ditu.
Baina aprobetxamendu hau neurriz kanpokoa izan da hein handi batean, eta inguruneak
aldaketa izugarria jasan duela nabarmen agerikoa da (UCS 1992). Urteak dira
ekologiaren gehiegizko erabilerarako tendentzia hartu zela, eta orduz geroztik biosferak
eskaintzen dituen errekurtso nagusiak xahutzen joan da gizakia, atmosferan dioxido
karbonoa pilatuz. Ondorioz, Lurreko ekosistemak andeatzen hasi dira, eta joera hau
aldatu ezean kolapso egoera batera iritsiko da. Lurraren mugak gainditze honen ondorio
argienetakoak uraren urritasuna, lehorteak, lur-higadurak, nekazaritza lurren ekoizpen
murriztua, basoen galera, espezie ezberdinen desagertzeak, eta aldaketa klimatikoa dira
(Bosshard 2013). Munduko Naturarako Funtsaren arabera -WWF ingelesez- gaur
egungo bizi ereduarekin jarraitzeko 1,5 Lur-planeta beharko ziren.
Bizi

eredu

honek

badu

jatorri

bat.

Valcav

Smil

zientzialariaren

arabera

XVIII.mendearen amaieraz geroztik emandako aurrerakuntza teknologikoak energia
sortzeko ahalmena erabat handitu zuen, urte gutxitan munduaren egoera politiko, sozial
zein ekologikoa guztiz aldatuz. Baliabide naturalen esplotazioa biderkatu egin zen,
ikatzarekin lehenik eta petrolioarekin ondoren (Rafkin 2010), mugimendu industrialari
hauspoa emanez. Ekoizpena esponentzialki hasi zen igotzen, jendartea kontrolik gabeko
kontsumora bultzatuz. Bi menderen buruan mundu mailako kontsumo energetikoa 40
bider handitu zen -1750ean 10 ExaJulio kontsumitzetik, 2000an 400 EJ kontsumitzera(Smil 2010). Kontsumo eredu honek gainera, munduan zegoen mailakatze soziala
areagotu egin zuen, behartsuen eta ez-behartsuen arteko amildegia handituz. Izan ere,
Industrial Iraultzak ekarritako garapenaren onura herrialde batzuek baino ez zuten jasan,
kantitate handiak kontsumitzeko gaitasuna leku konkretu batzuetan soilik emanez
(CMMAD 1987).
Aro industrial honek, bestalde, hazkunde demografiko esanguratsu bat ekarri zuen.
XX.mendean soilik munduko populazio laukoiztu egin zen. Mendearen hasieran, gutxi
gorabehera 1.500 milioi pertsona izatetik, 1999an, 6.000 milioiko zifra gainditzera igaro
zen, Nazio Batuen Erakundearen datuen arabera, gaur egun 7000 milioi baino gehiago
egonik.

5

Keyline Diseinu Hidrologikoaren aplikazioa
Hazkunde demografiko honen abiadak eta biztanle bakoitzeko kontsumo igoera
handiak, aurrerakuntza teknologikoez bultzaturik, baliabide naturalak kontrolik gabe
kudeatzera eraman du gizakia, lur-planetaren bioaniztasuna zein gizakiaren etorkizuna,
osasuna eta ongizatea kolokan jarriz. Urteak dira gizakiak bere aztarna ekologikoa
gainditu zuela, lurrari bere baliabide propioak birsortzeko gaitasun ekologikoa
deuseztatuz (WWF 2012).
Zentzu horretan aipagarriena erregai fosilen egoera kritikoa da. Energia iturri hauek,
zenbait adituk diotenaren arabera, baliabide mugatuak izanik epe motz edo ertainean
buka litezke. Hala ere, hauek dira gaur egungo bizimoduan gehien erabiltzen diren
energia iturriak, horien artean petrolioa izanik adierazgarriena. Petrolioa da gaur egungo
kontsumo energetikoaren %40aren iturri, mundu osoko garraioaren %95a honi esker
mugitzen delarik (Enghdal 2004). Arestian aipatu bezala, petrolioa da pasa den
mendean gizakiaren ekoizpen gaitasuna esponentzialki haztea bultzatu zuen faktore
nagusia, elikagaien distribuzioan zein medikuntzan lorturiko aurrerakuntzetan paper oso
garrantzitsua eduki zuelarik. Erregai hau eguneroko bizimoduan uneoro presente dagoen
elementu bat da: kotxea martxan jartzerakoan, argia pizterakoan, freskagarri bat
hartzerakoan, arropa janzterakoan, baita jaten den elikagaien ehuneko handi batean ere.
Petrolioa da gaur egungo bizi ereduari sostengatzeko elementu garrantzitsuena (Smil
2015). Era berean, nekazaritzaren oinarrizko elementua ere bada.
Nekazaritzak gizakiaren lehen ofizioa izaten jarraitzen du, biztanleriaren erdia nekazaria
delarik. Lau nekazaritik hiruk oraindik ere lurra esku hutsez lantzen dute. Hala izanik
ere, jarduera hau petrolio bidezko energiaren kontsumitzaile sutsua da. Elikagai
komertzialen ekoizpena petrolioaren erabilera intentsiboan oinarritzen da, zeinak
nekazaritzaren mekanizazioa eta ureztatzeen handitzea ahalbidetu zuen. Petrolioa bi
eratara erabiltzen da nekazaritzan: bai energia moduan (goldatzeko, ereiteko,
bilketarako, ura ponpatzeko, tratamenduetarako, garraiatzeko, kontserbatzeko eta
banaketarako), baina baita intsektizida, abonu eta kontserbanteen sorkuntzarako ere.
Faktore horiek medio, nekazaritzak izugarrizko aldaketa izan zuen XX.mendean zehar
(Tauger 2008).
Bigarren guda osteko goseteari aurre egin asmoz, eta industria agrokimikoak eginiko
ikerketa konplexu batzuen ondoren, zenbait elikagai, hiru zereal konkretuki (garia, artoa
eta arroza), kimikoki tratatzen hasi ziren. Tratamendu honek, makinaria modernoaz
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lagundurik, elikagai hauen ekoizpen intentsiboa ahalbidetu zuen. Izan ere, tratamendu
hauen bitartez elikagai hauen haziak ekosistema oso ezberdinetan ereiteko aukera eman
zuen, urte gutxitan zereal hauen kantitatea hirukoiztuz mundu osoan zehar; herrialde
gehientsuenentzat, izan kontsumorako zein produkziorako, oinarrizko elikagaia
bilakatuz (Brown 1994).
Nekazaritzaren mekanizazio eta ekoizpen intentsibo hau Iraultza Berdea bezala izendatu
zuen William Gaud USAID-eko zuzendari ohiak 1968an.
Ekoizpen intentsibo honek, ordea, urteen joan etorrian aldaketa handiak ekarri ditu
lurzoruan. Bere helburua ahalik eta elikagai gehien ahalik eta denbora gutxienean
ekoiztea izanik, ez ditu kontutan hartzen lurraren ahalmenak eta baliabideak. Alegia,
lurra, eta honekin batera bere errekurtsoak, sistema ekonomikoaren lehengai nagusi
bezala ikusirik, eta ondorioz, irabazi ekonomikoa jarririk lehenengo planoan, ez zaio
batere garrantzirik eman izan honek dituen galera eta mugei, lurraren osasuna -eta
honek gizakiongan duen eragina- bigarren plano batean geratuz. Kudeaketa intentsibo
honekin mende erdia baino gehiago igaro ostean, lurzoruan eragindako kaltea nabarian
geratu da: lur-higadurak, lehorteak, kutsadura kezkagarria, lur degradazioa, karbonoaren
gutxitzea eta landaretzaren desagertzea, beste hainbaten artea.
Lurzorua, oro har, Lurreko bizitzaren elikagaia da. Izaki bizidun gehienon euskarria eta
landareek hazteko eta garatzeko behar dituzten funtsezko elementuak aurkitzen duten
lekua da. Bertan metatzen da landareak, animaliak eta gizakiok behar dugun ura eta, han
ematen da oreka ekologikorako beharrezkoa den ur-lurrunketa. Pestizidek eta
herbizidek, laboreei eragiten dieten izurri ezberdinei aurre egiteko erabilitako
produktuak, lurzoruaren kutsaduraren eragile kezkagarrietako bat dira. Euren erabilera
desegokiak haiekiko erresistentzia sor dezake, eta nekazariak pestizidak eta herbizidak
dosi handiagoan erabiltzera edo gogorragoa izatera behartu ahal ditu. Erasoak jasateko
aukera gehiago duten lurzoruak, materia organikoan aberatsak direnak dira, xurgatu eta
biltegiratzeko ahalmen handiagoa daukatelako. Hondakin toxiko horiek, lurzoruaren
gainean metatzen dira eta bertan dauden organismoengan eragina daukate lurraren
emankortasuna murriztuz; gainera, askotan landareek xurgatzen dituzte eta landare
horiek animalien eta gizakien organismora sartzeko bitarteko bihurtzen dira.
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Hori dela eta, asko dira azken urtean produktu agrotoxiko hauen aurka egondako
salaketak. Besteak beste, aipatzekoa da aurreko urtean Munduko Osasunaren
Antolakundeak (OMS gaztelaniaz) duen Minbiziaren inguruko Ikerketa taldeak eginiko
adierazpena Monsanto herbiziden erabilera salatuz. Adierazpen honetan, 2001 urtetik
eginiko ikerketa batetan oinarritzen dena, “glifosato herbizidak, mundu mailan gehien
erabiltzen den Monsantoren herbizida, minbizia sortzeko duen arriskuaz” hitz egiten da
(Polansek 2015). Beste kasu batean, oraingo honetan Espainian, “Amigos de la Tierra”
talde ekologistak egindako analisi batzuek azterturiko biztanleriaren % 45ean glifosato
trazak aurkitu zituztela erakutsi zuten, “ingurunean duten eragin bortitza eta giza
osasunari egiten dioten kaltea izugarria izan arren, munduan gehien saltzen den
herbizida dela” salatuz (Rodriguez 2013). Europan glifosatoa belar txarren aurka
erabiltzen da, landaketaren aurretik edo hazien ernatzea baino lehen. Zerealen,
koltzaren, artoaren eta eguzki-lorearen uzten aurretik ere erabiltzen da. Jakin da
Erresuma Batuan gehien erabiltzen den herbizida dela (Garthwaite 2010) eta
Alemaniako lur landuen %39an isurtzen dela (Dickeduisberg 2012); aldiz, Espainiako
erabileraren daturik ez dago, ez eta Euskal Herrikorik ere.
Produktu agrokimiko hauen aplikazio masiboa baina, arestian aipaturiko aurrerakuntza
teknologikoak ekarri zuen makinaria modernoarekin egon da elkarloturik uneoro.
Animaliaren lan esfortzua lehenik eta gizakiarena ondoren, traktorea bezalako
makinagatik ordezkatu izana, elikagaien ekoizpen kantitate handiak modu azkar eta
homogeneo batean eskuratzea ahalbidetu zuen. Honen erabilera kontrolik gabeak, ordea,
eragin zuzena eduki du ingurunean: batetik, erregai fosilen erabileragatik gasen eta
likidoen emisio bortitza eragiten du, lurra, atmosfera eta ura bortizki kutsatuz; bestetik,
hauek duten pisu handiaren ondorioz, eta lursaila behin eta berriz igarotzeagatik, lurra
trinkotzen da, honek dituen geruza ezberdinen funtzioak ezereztatuz. Azken honek
lurraren ekintza biologiko eta mikrobiologikoak eraldatu egiten ditu, materia organikoa
lurraren lehenengo kapan soilik pilatuz, haize zein ur-bidezko lur-higadurak erraztuz
(Etana 1999).
Aipatu guztiak berezko eragina du ekoizpen handiko lurretan eta nekazaritza-lur oso
mekanizatuetan. Gizakiaren esku-hartzeak sorturiko lur andeatuen munduko maparen
arabera 33 milioi hektarea trinkotzeko arriskuan aurkitzen dira (Oldeman et al. 1991).
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Honen aurrean, egoeraren larritasuna ikusirik, bada beste nekazaritza eredu bat
bultzatzen duen mugimendua, zeinak baliabide naturalak modurik egokienean erabiltzen
dituen,

horretarako

produktu

kimiko

sintetikoak

edo genetikoki

eraldatutako

organismoen erabilera erabat gaitzetsiz. Modu honetara lortutako elikagaiak ez dute
lurra agortzen, natura zaintzen dute eta giza-osasunerako ez dira berez kaltegarriak.
Sistema eredu hau Nekazaritza Ekologiko bezala ezagutzen da (LAMPKIN, 1998).
Bide horretatik, hainbat korronte dira nekazaritza ekologikoa oinarritzat harturik
lurraren lanketan alternatiba propioak sortu dituztenak. Horietako bat Permakultura da.
Permakultura giza-ingurugiro jasangarrien diseinua sortzeaz arduratzen den korronte bat
da, hitzak dioen bezala, nekazaritza iraunkorraz gain, kultura iraunkor bat sustatzeaz
kezkatzen dena. Izan ere, kulturak ezin baitu denbora luzez biziraun nekazaritza-kultura
jasangarri baten ezagutzarik gabe, ez eta lurraren erabilera etikorik gabe ere.
Permakulturak landare, animalia, eraikuntza eta azpiegiturekin egiten du lan (ura,
komunikazioa, energia), ez ordea modu isolatu batean. Permakulturak elementu guzti
hauen arteko elkarlotura paisaia edo espazio batean nola uztartu aztertzen du (Holmgren
2002).
Filosofia honen ardatza ekologikoki arduratsuak eta ekonomikoki bideragarriak diren
sistemak dira, norbanakoaren beharrak asetuko dituena eta, esplotaziotik eta
kutsaduratik at, epe luzean jasangarriak izango direnak. Horretarako, landare eta
animalien berezko propietateen erabileran oinarritzen da, ingurunearen ezaugarri
naturalekin eta hiri zein baserrietako bizitzari eusten dioten egiturekin konbinatuz,
inpaktu ahalik eta gutxiena eraginez.
Egitura naturalen ikuskaritza, baserrietako sistema tradizionalen eta ezagutza zientifikomodernoaren

bidez

eskuraturiko

jakituria

eta

teknologiaren

uztarketa

dira

Permakulturaren oinarri.
Jarraian aurkezten den proiektuarekin, beraz, oinarri hori elikatu dezakeen ezagutza
zabaltzea baino ez da bilatzen, bertan lantzen diren teknika eta metodologia ezberdinak
gerora jorratu eta hobetuko direnaren esperantzarekin. Bertan teknika geomatiko zein
topografikoek nekazaritzan, eta espresuki, nekazaritza ekologikoan eduki dezaketen
erabilgarritasuna eta potentzialtasuna erakutsi nahi da.
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Geomatika, informazio geografikoa kudeatzeaz arduratzen den zientzia izanik,
ezinbesteko tresna da, nekazaritza bezala lurrari lotuak lan egiten duten sektore
ezberdinei lagungarri izan dakieken informazio ugari bildu, aztertu eta tratatzeko.
Topografia, bere aldetik, lurraren errepresentazio grafiko osatuena garatzeko beharrezko
diren elementuak aztertzen dituen zientzia den heinean, benetan baliagarriak dira
eskaintzen dituen teknika eta eredu ezberdinak edozein lur eremuren, kasu honetan
lursail baten eraldaketa aurkezten duen diseinu bat garatzeko unean.
Proiektuan honetan Arabako lurralde historikoan aurkitzen den lursail batetan
permakulturan oinarrituriko diseinu bat egin da. Diseinua garatu ahal izateko baina,
azterketa topografiko zein hidrologikoak garatuko da teknika geomatiko eta topografiko
ezberdinez baliatuz. Azterketa hauekin diseinua modurik osatuenean egiteko
ezinbestekoak diren zenbait aspektu ezagutuko dira, besteak beste: uzta landatzeko
orientazio egokiena zein izan liteken, urak eremuan hartzen duen norabidea eurite baten
ostean edota egon daitezken arrisku natural ezberdinak aurreikustea.
Azpimarratu behar da ikerketa honetan berezko garrantza duela uraren faktoreak. Izan
ere, garatuko den diseinua diseinu hidrologiko bat da, Keyline diseinu hidrologikoa.
Keyline metodo honek euri uraren guztizko aprobetxamendua du helburu. Beraz, egingo
diren azterketak garrantzi handia dute, harik eta diseinu osatuena lortu nahi bada
behintzat.
Azterketa prozesu bakar batez egingo da, baina hiru metodo ezberdinez baliatuz.
Konparaketa baten bitartez metodo bat edo bestea aukeratzeak dituen abantaila eta
desnbantailak erakustea bilatuko da.

10

Keyline Diseinu Hidrologikoaren aplikazioa

2

Helburuak

Proiektu hau helburu nagusi bat izanik abiapuntu eta helmuga dago garatua. Helburu
horretara iristeko baina, azpi-helburu batzuk ezarri dira proiektuaren norabidea gidatu
eta azken emaitzaren bideragarritasuna baldintzatuko dutenak.

2.1 Helburu nagusia
Nekazaritza konbentzionalak proposaturiko egitura duen lursail batean Permakultura
bidezko diseinu bat proposatzea, horretarako Keyline metodologia aplikatuz.
Metodologia honek, Permakulturaren printzipioak jarraituz eta paisaiaren berezko
egituran oinarrituz, lurzoruaren birsorkuntza etengabea bultzatuko duen diseinu
hidrologiko bat planteatzen du. Izan ere, lur eremu baten bizitasun oparoa izatea
ahalbidetzen duen lehen osagaia ura izanik, honen jokaera egoki kontrolatzea ezin
bestekoa da [GRAS, 2012], horretarako diseinu hidrologiko on bat burutzea
beharrezkoa delarik.

2.2 Azpi-helburuak
-

Arabako nekazal eremu bat geomatikoki aztertu.

-

Existitzen diren arazoak identifikatu.

-

Identifikatutako arazoei arrazonamendu bat eman.

-

Geomatikako zein topografiako zenbait ezagutza nekazaritzarekin uztartu.

-

Egun dauden adibide praktikoak ezagutu eta ahal den heinean bisitatu, orain arteko
esperientzietatik ikasteko.

-

Permakultura bidezko diseinurako beharrezkoak diren zenbait eragiketa softwarean
automatizu.
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3

Faseak eta kronogramak

•Oinarrizko teoria bildu eta barneratu.

1.fasea

2.fasea

3.fasea

4.fasea

•Lana burutuko den lursailaren ezagutza zehatza
•Beste kasu batzuk ezagutu

•Nekazal eremua geomatikoki aztertu
•Landa lana ikerketa burutu

•Softwararen bidez datuak prozesatu eta kalkuluak egin
•Lursailaren diseinu berria proposatu

1_Irudia:

Ikerketa prozesua fasetan banatua

Ondorio orokorretara modu koherente eta argi batean heltzeko jorratuko den bidea fase
ezberdinetan bereiztu da:
1. Lehenik eta behin Permakulturaren inguruko oinarrizko kontzeptu teorikoak
ongi barneratzea beharrezko ikusirik, bai eta keyline diseinu hidrologikoaren
puntu adierazgarrienak eta nondik norakoak ezagutzeko ere, informazio bilketa
egin eta kontzeptu hauen barneratzea beharrezkotzat jo da.
2. Bigarren fasean, kasu praktikoa burutuko den eremua ondo ezagutzeko honen
inguruko datuak biltzeari ekingo zaio. Horretarako, batetik, eremuko
baserritarrarekin elkartuko da gaur egungo lurrak duen egoeraren berri izateko
eta existitzen diren arazoak identifikatzeko, eta bestetik, eskuragarri dagoen
informazio geoespazial guztia deskargatuko da software ezberdinen bidez
prozesatzeko. Aldi berean, Keyline diseinuaren berri gertutasun batetik
ezagutzeko eta honen praktikotasunaz jabetzeko, jada metodo hau aplikatu duten
bi nekazal eremuetara joango da: bata, Irunberrin aurkitzen den eremua, zeinetan
duela hiru urte inguru aplikatu zuten keyline diseinua urarekiko zuten arazoari
aurre egiteko; eta bestea, Arabar Errioxako Morada herrian Olibondoak
landatzen dituzten eremua. Horrez gain, munduko beste hainbat proiektu ere
hartuko dira abiapuntutzat, bakoitzak dituen bereizgarritasun guztiak identifikatu
eta alderatzeko.
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3. Honen ostean, lan topografiko-geomatikoari ekingo zaio. Batetik, diseinatuko
den lursailean beharrezko neurketak egingo dira teknika topografikoen bitartez.
Bestalde, eskuraturiko informazio geoespazialarekin nekazal eremuaren
bilakaera ezagutzeko lan geomatikoari ekin zaio, QSig software libreaz baliatuz.
4. Azkenik, laugarren fasean, lursailaren egitura berria proposatzeari ekingo zaio.
Horretarako, Autocadarekin landa lanean eskuratutako informazio guztia
prozesatuz eremuaren irudikapen grafiko zehatz bat egingo da. Irudikapen
honekin eremuko elementu bakoitzaren kokapen geografiko espaziala lortuko
da, ondoren beharrezko kalkuluak egiteko. Proposatuko den diseinuaren plano
bidezko errepresentazioa programa honen bitartez burutuko da, QSig
softwarearekin, bestalde, Lur Eredu Digital ezberdinak lortuko direlarik, baita
hainbat mapa tematiko ere. Hauek beharrezkoak izango dira aipaturiko
kalkuluetan erabiliko diren zenbait datu lortzeko.
Jarraian proiektuaren kronograma bat agertzen da fase guztien denboralizazio batekin
eta proiektua beraren amaiera datarekin.

1.fasea
Bibliografia bildu
2.fasea
Eremua ezagutu (arazoak, egitura…)
Beste kasuak ezagutu
3.fasea
Bulegoko lana (bilakaera aztertu)
Landa lana
4.fasea
Datuak prozesatu eta kalkuluak egin
Lursailaren diseinu berria egin
Proiektuaren erredakzioa

Proiektuaren entrega
1_Taula:

Ikerketak prozesuaren koronograma
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4

Oinarri teorikoak

Edozein proiektu aurrera eramateko ezinbestekoa da gaiaren inguruko errepaso teoriko
bat egitea: batetik, gaiaren gaurkotasuna ezagutzeko, eta bestetik, oinarri sendo eta osatu
bat

izateko

terminologia

eta

kontzeptuei

dagokionean.

Horregatik,

jarrian

permakulturaren azalpen labur bat ematen da.

4.1 Permakultura
“Permakultura habitat humano produktiboen diseinu kontzientea da, ekosistema
naturalen aniztasun, oreka eta egokitasuna barnebiltzen dituena. Ingurugiroaren eta
pertsonen arteko erlazio egoki batean oinarritzen da elikagaiak, energia, babestokiak
eta beste hainbat behar material zein ez-materialak modu jasangarri batean
eskuratzeko.” - Bill Mollison.
“Permakultura arlo edota sektore oso ezberdinetan lan egiten duen “makrozientzia”
edo estrategia eraldatzaile bezala definitu liteke: nekazaritzan, soziologian,
psikologian,

arkitektura

bioklimatikoan,

energia

berriztagarrian,

ekonomian,

ingeniaritzan, baita baso jangarriak sortzean ere lan egiten duen zientzia.” - Bill
Mollison.
“Permakultura aplikazio anitz dituen kontzeptu praktiko bat da: balkoitik baserrira,
hiritik desertura, lantokitik etxera. Pertsonentzako produktiboak diren espazioak
eraikitzea ahalbidetzen du, bai bere elikagai, energia, etxebizitza eta behar material eta
ez-materialak sortzeko, bai eta hauek sostengatuko dituen gizarte eta ekonomiak
sortzeko ere. Permakultura guztion artean, guztionak diren baliabideetan eta guztion
beharrak nola asetu pentsatzea da. Bere helburua orainean ez ezik etorkizunean ere
sostengatuko gaituen sistemak sortzea da.” - Nazioarteko Permakultura Aldizkariaren
definizioa.
Ikus daitekeen bezala Permakultura definitzea ez da erraza, bere sortzaileetatik hasita
uneoro birmoldatzen ari den kontzeptu bat baita. Permakultura hitza 70.hamarkadan
David Holmgren eta Bill Mollison australiarrek eraturiko termino bat da. Jatorria
“agriCULTURA PERMAnente” (nekazaritza iraunkorra) hitzetan baldin badauka ere,
elikagaientzako jasangarriak diren sistemak sortzeko estrategia hutsetik haratago joan
da permakultura. Gaur egun mundu mailako mugimendu bat bilakatu da, gizakiaren eta
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Lurraren arteko harreman egoki bat helburu tarteko baliabideen kudeaketa iraunkor bat
bilatzen duena.
Permakultura kontzeptu malgu bezain dinamikoa bat da, bakoitzak bere egoerara
egokitu eta nahi duen bezala ulertzen duena. Hala ere, mugimendu osoaren barnean
koherentzia mantentzeko diseinurako etika eta oinarri batzuk zehazten dira.
Etika hirukoitza duela esaten da ondorengo hiru oinarrietatik abiatuz lantzen baita:
lurraren zaintza, jendearen zaintza eta kontsumoa gutxitzea. Hiru oinarri hauek
bizitzaren aspektu sozial, ekologiko eta ekonomikoan oinarritzen dira.

2_Irudia:

Permakulturaren etika hirukoitza: lurraren zaintza (berdea); jendearen zaintza
(gorria); kontsumo eredua (urdina)

4.1.1

Lurraren zaintza:

Aspektu ekologikoak baliabideen erabilera arduratsu bat izatea du helburu.
Permakultura bidezko diseinu bat jasangarria izateko epe luzerako perspektiba batez
ulertu behar dira ziklo material eta energetiko guztiak, bizitza sostengatzen duten
elementu guztien iraunkortasuna ezinbestekotzat ikusirik, hauen zaintza eta kudeaketa
egoki bat bultzatuz.
4.1.2

Jendearen zaintza:

Aspektu soziologikoari dagokionez, jendeak eta herriek euren bizitzaz erabakitzeko
duten eskubideaz mintzo da. Hemen berezko garrantzia hartzen du askatasunaren eta
arduraren artean dagoen arazoa. Oinarrizko baliabideen erabilera askea bezain
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garrantzitsua baita norbanakoaren eta kolektiboaren oinarrizko beharren artean oreka
egoki bat bultzatuko duen jarrera bat izatea.
4.1.3

Kontsumo arduratsu batez dagoena konpartitu

„Behar dena hartu eta gainontzeko guztia elkarbanatu‟, hori da pastelaren irudiaren
esanahia. Aspektu ekonomiko honek oinarrizko beharrei ematen die garrantzia. Izan ere,
behin oinarrizko beharrak asetu ostean, geratzen dena konpartitzeko momentua da:
ezagutzak, denbora, ekonomia; modu honetara indartuko baita interes indibidualaren
gainetik bizitza komunitarioa. Permakulturaren printzipio batek dioen bezala,
garrantzitsuena kooperazioa da, ez lehiaketa.
Bestalde etika hirukoitz honetatik abiatuz Permakulturak zenbait printzipio planteatzen
ditu diseinu egoki bat garatzeko momentuan. Printzipio hauek, baina, ez dira zurrunak,
aipatu bezala tokian tokiko bakoitzak bere diseinura egokitu egin behar baititu, betiere
oinarri etiko horiekiko koherentzia mantenduz.
Printzipio hauek “Permakulturaren lorea” deritzon irudi baten bidez adierazten dira.
Irudiak agertzen duen bezala, printzipio guztiek diseinu osatu bat sortzeko pausu zehatz
eta beharrezko batzuk jarraitzen dituen prozesu transbersal bat jarraitzen dute. Pausu
hauek elkarloturik daude espiral forma duen lerro batez, jokabide pertsonal eta lokaletik
jokabide kolektibo eta globalerako norabidea duena. Espiral formako lerro honek
permakultura bidezko diseinua inoiz amaitzen ez den prozesu bat dela adierazten du,
uneoro ebaluatzen eta eboluzionatzen den prozesu bat baita.
Lorearen petalo bakoitzean aztertu beharreko eremu bakoitza agertzen da: osasuna eta
ongizate pertsonala; finantza eta ekonomia; eremuaren propietatea eta autogestioa;
lurraren eta naturaren erabilera; eraikuntza; tresna eta teknologia; hezkuntza eta kultura.
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3_Irudia:

Permakulturaren lorea

4.2 Lurzoruaren egitura
Lurzoruaren kudeaketa egoki bat egiteko beharrezkoa da lehenik eta behin honen
elementuak eta patroien arteko loturak ulertzea.
Lurzoru bat hainbat geruzatan banatzen da, horizonte bezala izendatzen direnak.
Geruzaren osaketaren arabera ondorengo horizonteak ezberdintzen dira:
-

O horizontea: Materia organikoa, landareak hazten diren geruza.

-

A horizontea: Lurrazaletik hurbilen dagoen zatia da; sustraiak eta gai
organiko deskonposatua edo humusa dira nagusi, zeinak azpiko geruzetatik
nabarmentzen duen kolore marroi iluna ematen dioten. Zati honek adierazten
du lurzoru baten emankortasuna, eta zati hau da lur-higaduren ondorioz
galtzen den gainazala.

-

B horizontea: Kolore argiagoa du, gaineko geruzatik eratorritako gatzen
ondorioz. Humus eta sustrai oso gutxi ditu.

-

C horizontea: harkaitzaren eta lurzoruaren arteko trantsizioa da. Harkaitza
desegiten eta lurzoru bihurtzen hasten den eremua. Arroka zati handiez eta
gaineko geruzetatik eratorritako partikula txikiez dago osatua. Geruza honen
ostean, ama-harria da nagusi.
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4_Irudia:

Lurzoruaren egitura

Azpimarratzekoa da A horizontearen garrantzia lurraren osasunari dagokionean, hor
biltzen baita bertako bizidunentzako hain beharrezkoa den karbonoa, hor ematen baita
hildako izakien desintegrazioa, mikroorganismoen erreprodukzioa, etileno eta
oxigenoaren zikloa.
Humusa landareentzako mantenugaien hornitzailea da, bertan biltzen da landareen
hazkuntzarako hain beharrezkoa diren karbono eta hidrogenoa, baita fosforo, magnesio,
burdin eta beste hainbat elementu mineral ere; lurzoruaren jatorri kimiko zein fisikoak
hainbat eratara eraldatzen ditu; mikroorganismoen (bakteriak, onddoak)

eta

makroorganismoen (armiarmak, larbak, inurriak, etab.) biziraupenerako baldintzatzailea
da. Finean, humusa bizitzaren sortzaile eta euskarri garrantzitsuenetakoa dela esan
daiteke.
Hemen urak jokatzen duen papera ezinbestekoa da. Ura baita prozesu ezberdinenetako
elementuak elkarlotzen dituena, mineralak landareentzako kontsumigarriak izan
daitezen disolbatzen dituena, eta batez ere lurrari beharrezko ph kantitatea ematen
diona.
Ondorengo irudian lurra osatzen duten elementuen proportzio idealak agertzen dira, hau
da, lur osasuntsu baten osaera kuantitatiboa:
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5_Irudia:

Lurraren osaketa

4.3 Keyline diseinu hidrologikoa
Keyline diseinu hidrologikoaren kontzeptua 50.urtean garatu zen P. Alfred Yeomans
nekazari australiarraren eskutik. Honen helburu nagusia, nekazaritzatik jardunbide
ahalik eta errentagarriena eginez, lur pobreak lur emankorretan bilakatzea zen. Alfreden
seme Ken Yeomansen ustez, Keyline bidezko diseinua asko nabarmendu zen
nekazaritza organikoaren eta berotze globalaren artean, lur emankor hauek Karbono
Dioxido kantitate handiak pilatzen baitzituzten. Yeomans familiaren ustez, “Keyline
printzipioen barneratzea nekazaritzak hartu beharreko jarrerarik eraginkorrena da
Aldaketa Klimatikoa gainditze bidean” (Yeomans 1958).
“Keyline diseinuarekin nekazaritza beste begi batzuekin ikusten hasten gara. Lehengo
ur kantitate berbera edukitzen jarraituko dugu, aldea, orain guk erabiltzeko geratzen
dela da, ihes egiten utzi beharrean. Orain landare gehiago eta, beraz, sustrai gehiago
edukiko ditugu. Guzti hori ondo kudeatuz gero lurra sortzen joan gaitezke, CO 2-a
pilatzen,

paisaia

aberasten,

klima

egonkortzen

eta

nekazaritzaren

benetako

errentagarritasuna handitzen” (Wade 2012).
Diseinu hidrologiko honen oinarrizko abiapuntuak lurraren topografia ondo ezagutzean
datza, uraren fluxuak eremuan duen jarrera ulertzeko. Helburu honekin, Yeomansek
paisaiaren patroi batzuk eta hiru fluxu mota identifikatu zituen, mundu osoan
aplikagarriak izan zitezkeenak. Patroi hauek bailarak, gailurrak/mendiak eta
isurialdeak dira, bakoitzak eragin konkretu bat duelarik uraren jokaeran, hiru fluxuegitura hartzera bideratuz:
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- Sestra kurba gaineko ur lerroa (linea a nivel): Paisaia osoan zehar nibelaturiko lerro
bat da. Ura beti sestra kurbekiko elkarzut mugituko da. Adib: laku baten ur-bazterra.
- Uraren isurbide lerroa (linea desagüe): Puntu ezberdinetatik datozen urak elkartu eta
beherantz joateko norabide lerroa. Adib: edozein ibai edo uhar.
- Ur-banatze lerroa (lineas parteaguas): Lerro hau mendiaren gandor nagusian eta
bigarren mailako gandorrean aurkitzen da, eta hau da ur korronteak bitan banatzen
dituena, isurialde batera edo bestera bideratuz.

6_Irudia:

4.3.1

Edozein paisaiaren patroiak.

“Keypoint” eta “Keyline”

Euri ura erortzen denean ur-banatze lerroek ura mendi hegalaren alde batera edo bestera
bideratzen dute. Hau isurbide lerrotik modu zuzen eta azkarrenean jaitsiko da mendiaren
magalera, hartzen duen abiada handiaren ondorioz lur material ugari berarekin
eramanez. Hortaz, eurite bat gertatzen den bakoitzean ura kantitate ugari aprobetxatu
gabe geratzen da, lur zoruan aurkitzen diren ongarri eta mineral asko eta asko urarekin
batera galduaz. Ur isurbide lerroan batzen diren ur guztiak, hau da, mendi hegaletatik
jaisten den ur guztia batu eta uhar bat osatuko dute. Uhar honen hasiera puntuan malda
aldaketa handi bat gertatzen da. Inflexio puntu honi “Keypoint” puntua deritzo.

7_Irudia:

Keypoint puntuaren kokapena

20

Keyline Diseinu Hidrologikoaren aplikazioa
Mapa topografiko batean keypoint puntua bi sestra kurben arteko distantzia nabarmen
aldatzen den puntua izango da, distantzi aldaketa honek malda aldaketa handi bat
dagoela adierazten baitu. Mapa berean, keypoint puntuaren kota beretik igarotzen den
sestra lerroari “Keyline” lerroa deitzen zaio, eta lerro hau izango da Lurraren Diseinu
Hidrologikoa garatu ahal izateko oinarrizko elementua.

8_Irudia:

4.3.2

Keypoint eta keyline patroaik 3Dko mapa topografiko batean

Eremuaren azterketa eta diseinua

Eremua baten topografia birdiseinatzeko P.A. Yeomansek beharrezko ikusi zuen paisaia
bat osatzen duten elementuak aztertzerakoan lehentasunak markatzea. Horretarako,
Iraunkortasun Eskala izendatu zuen kontzeptu bat asmatu zuen. Eskala honek
elementu bakoitzak denborak duen iraunkortasunaren arabera markatzen ditu
lehentasunak, 8 izanik mailakaturiko elementuak:
1. Klima: Diseinu hidrologikoaren baitan klimak datu garrantzitsuenetako bi
ematen ditu: 1) urteko bataz besteko prezipitazioa; 2) Gertaera bakar batean
egondako prezipitazio maximo historikoa. Bi datu hauen bitartez ondorengoak
kalkula daitezke: a. propietate baten potentzial hidrikoa; b. eremu bakoitzaren
ur-hartze ahalmena; c. ondoko propietateetatik datozen ur emariak; d. isurketa
kanalen eta ur-biltegien tamaina.
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2. Topografia: Permakulturaren printzipioetan oinarrituz eraldatzen bada ura
bildu, lurraren emankortasuna handitu eta bioekoizpena areagotu daiteke.
3. Ura: Keyline bidezko diseinu hidrologikoak ur-fluxuaren patroia eraldatzeko sei
elementu aipatzen ditu:
a. “Bordo” edo ur-biltegiak: Lur ezpondak dira. Hauen zeregina euri
garaietan ura metatzea da, garai lehorretan erabili ahal izateko. Urbiltegiak erabilera anitzekoak dira: ur-bilketarako (puntu altuetan),
akuakultura (puntu baxuetan), mikroklima eraldatzeko, izurriteen
kontrola, suteen aurakako erreserbak, ongarrien xurgatzea, lur-higaduren
prebentzioa, filtrazio eta dekantazioa, basa bizitzaren habitata.

9_Irudia:

Ur-biltegiak

b. Desbiderapen kanala: Arestian aipatu bezala, keypoint puntua euri ura
batu eta uhar moduan jaisten hasten den puntua da. Puntu honen alde
banatara (ezker-eskuin) lerro bat botaz gero, desbiderapen kanalaren
gida-lerroak izango dira. Lerro honen bitartez ura zabaltzen joango da
puntu bakar batean kontzentratu beharrean.
Lur eraldaketa hauek ur emarien abiadura ezereztatzen dute juxtu hauek
batzen diren puntuan, lur-higadurak guztiz kontrolatuz. Gainera, kanalak
denbora gehiagoz mantentzen du ura lurrarekin kontaktuan, infiltrazioa
areagotuz. Honek mantu freatikoa sakonagoen bustitzea eragiten du,
landare eta mikroorganismoentzako ur kantitatea handituz eta, beraz,
lurraren emankortasuna areagotuz.
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10_Irudia: Desbiderapen kanalen irudikapena.

c. Ureztatze kanalak: Kanal hauek ur-biltegietako uraren bitartez beteko
dira horretara egokitutako hodi baten bitartez. Kanal hauen zeregina
beheko lur zatiak ureztatzea da, 3-5cm-tako ur laminen bitartez. Bere
ezaugarri nagusia ura oso geldo jaisten dela da.

11_Irudia: Ureztatze kanalak.

d. Lur-ereitea kurba klabeetan: Diseinu hidrologikoan ereite lerroak
keyline patroia jarraituz egiten dira. Horretarako, goldea keyline lerroari
paralelo joango da (lerro ekidistanteak) uneoro ereite lerroak patroi
horretan eginez. Lerro hauek ur-fluxuaren ibilbidea markatuko dute, ura
eremu osoan zehar homogeneoki banatzea ahalbidetuz. Patroi honek ur
gutxi dagoen eremuetara ur iristea ahalbidetzen du, bai eta ur gehiegi
dagoen puntuetatik hau kentzen ere.
e. Frutarbolen ereitea.
f. Egurrarentzako zuhaitzen ereitea keyline lerroan.
4. Bideak eta zonaldeak: Bideen kokapena erabat baldintzatua dago diseinu
hidrologikoan dauden patroi topografiakoetara. Beraz, aipaturiko elementu
ezberdinak izango dira bideak ipintzeko lekurik egokienak. Esaterako, ureztatze
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kanalak egiteko mugituriko lurrak, bidearentzat erabilgarriak izan daitezke, era
berea, ur banaketa lerroetan ere ipini daitezke.

12_Irudia: Bideak lur mugimenduak aprobetxatuz.

5. Zuhaitzak: Zuhaitzek bere biziko garrantzia dute diseinu hidrologiko batean.
Izan ere, asko dira elementu hauek betetzen dituzten funtzioak: haize
mozketarako barrerak, animalientzako gerizpe guneak, lur-higadurak murriztu,
ur emariak filtratu eta mikroklima onuragarri bat sortu.

13_Irudia: Zuhaitz lerroen arteko distantzia hauen altueraren araberako izango da.

6. Eraikuntzak: Etxeak, bodegak, tailerrak, oilategiak eta abar bezalako
eraikuntzek kokapen egokiena ur-hartze eremuetan da.
7. Zatiketak eta hesiak:
8. Lurra: : %1eko materia organikoaren igoera hektarea bateko lur batean 57 tona
dioxido karbono biltzen ditu. Humusaren %1ak 150,000 litro ur/hektareako batu
dezake. Beraz, ezinbestekoa da lurraren kudeaketa egoki bat egitea hau lantzen
den bakoitzean.
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14_Irudia: Keyline bidezko diseinua orokorra.
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5

State of the art

Lan honekin ez da teknika geomatiko zein topografikoek keyline bidezko diseinu batean
duten ahalmenaren inguruko azalpen zehatz eta hegemoniko bat ematea bilatzen.
Aitzitik, hemen jarraitu diren pausuak orain artean munduko hainbat tokitan garatu
diren proiektu ezberdinetatik jasoak izan dira, bai eta Euskal Herriko pare bat
proiektuetatik ere. Jarraian horietako batzuk aipatzen dira:

5.1 Mundu mailako kasuak
5.1.1

Yobarnie eta Nevallan [:

1_Argazkia:

Yobarnie (behean) eta Nevallan (goran) eremuen jabetza.

Australia hego-ekialdean, Sidney hiritik kilometro gutxira aurkitzen den North
Ritchmond herriaren inguruetan aurkitzen dira bi lursail hauek. Klima erdi idorra, eurite
mugatua eta lur malkartsuak dira bertako ezaugarri nagusiak. Lehorte garaien osteko
euri jasa handiek, nekazaritza agroindustrial baten jardunarekin batera, lur emankorren
galera handiak sortzen dituzte. P.A. Yeomansek 1940 urtean, egoera jasanezina zela
iritzita, lurraren beste kudeaketa mota bat posible zela ikusi zuen, zeinak uraren
aprobetxamendu ekarri eta lurraren emankortasuna handituko zukeen. Horretarako,
paisai aztertzen hasi zen, bertako elementu bakoitzak uraren ibilbidean zein eragin zuen
ikusi eta hori nola aprobetxa zitekeen pentsatuz.
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Zentzu horretan, azterketa topografiko bat eginez eremu bakoitzera egokitutako
diseinuak garatu zituen. Keyline patroian oinarrituriko zenbait aldaketa paisajistiko egin
ziren, horien artea: uraren pilaketarako ur biltegiak, grabitatean oinarrituriko ureztatze
kanalak, haizea mozteko zuhaitz ilarak

1_Mapa:

Yobarnie eremuko plano topografikoa (ezkerretan) eta plano horretara
egokitutako diseinu hidrologikoa (eskuinetan).

15_Irudia: Nevalla eremuko diseinua, 1957.urtean.

Yobarnie-ko eremuaren kasuan, aipagarria da ur-biltegien bitartez uholde bidezko
ureztatzea sistema bat diseinatzea lortu zutela kostu oso baxuarekin. Eremu hau bera,
aurrerago Darren Dohertyk birdiseinatu egin zuen eremu urbanizagarria izango
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bailitzan. Horretarako P.A. Yeomansek „The Forest City‟ (1971) liburuan proposatzen
dituen printzipioetan oinarrituz.

2_Argazkia: Urbanizazio posible baten diseinua keyline diseinuan oinarrituz. Gorriz,
partzela urbanizagarriak, zienak ur biltegietatik eskuratuko zuketen ura, horrela ur
hornitze sistema instalazioaren kostua saihestuz; berdez, zuhaitz ilarak keyline
patroiaz landatuak.

J. Mac Donald-Holmes Sidney-ko Unibertsitateko geografiako irakasleak eginiko
jarraipenaren arabera, goiko bi argazkietako (10 eta 11 irudiak) diseinuen bitartez
lurralde horretako zenbait arazoei aurre egitea lortu zen: uholdeak murriztu, lurhigadurak ekidin, animalientzako ura urte osoan zehar eduki eta lur zoruaren egoera
nabarmen hobetzea (Holmes d/e)
5.1.2

Amayuca, Mexiko:

Kasu honetan beste bi lursailen diseinu hidrologiko agertzen dira, oraingo honetan
Mexikoko Jantetelco udalerrian, Morelos probintzian. Lan hau Mexikoko Uraren
Teknologia Institutuak (“IMTA”) eta Ingurugiroaren eta Baliabide Naturalen
Idazkaritzak (“SEMERNAT”) burutua izan zen, Morelos probintziako eremu batean
keyline metodoa aplikatuz euri uraren aprobetxamendu osoa lortu eta elikagaien
ekoizpena handitzeko helburuarekin.
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Zonalde hau klima bero erdi-hezeaz ezaugarritzen da, 865mm inguruko urteko bataz
besteko prezipitazioarekin. Lursailetako batek 1.6 hektarea ditu 5 metrotako
desnibelarekin eta %2.8ko bataz besteko maldarekin; bigarren lursaila, 0.57
hektareatakoa, 3 metrotako desnibela du eta %4ko bataz besteko malda.

3_Argazkia:

Bi lursailen argazkia Google Earth-en

Eremuen plano topografikoak eskuratzeko behagailu osoaz baliatu ziren bi kasuetan.
sestra kurben arteko distantziak 20cm-takoak eginez. Plano hauen bitartez keyline
diseinua egin zen, horretarako Power Paint programa erabiliz. Behin keyline lerroa
identifikatu eta diseinatu ostean, lerroak eremuan trazatu ziren GPS eta eskuzko nibel
baten laguntzaz. Aipatzekoa da, lursailetako batean zati bat ukitu barik utzi zela
nekazaritza modu konbentzionalean landu zezan eta horrela konparaketa bat egin zeinek
izango zukeen hezetasun handiena.

4_Argazkia:

Bi lursailak keyline patroiarekin.
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Lursailetako batean ikus daitekeen bezala, keyline lerroa egokitua izan zen apur bat
(leundua) honen traza errazte aldera. Honek, hala ere, ez du eragiten diseinu
hidrologikoaren eraginkortasuna.
Lortutako emaitzei dagokionez, ereindako uzta (basartoa) %13 handitu zen ordura
arteko sistema konbentzionalaz jasotako uztarekin alderatuz. Gainera, argi ikusi ahal
izan zen keyline metodoaz landuriko lur zatiak askozaz ere ur gehiago eta denboraz
luzeagoz mantentzen zela, ohiko metodoez landutako lurretan baino.

5.2 Euskal Herriko kasuak
5.2.1

San Vicente (Nafarroa)

Euska Herriari dagokionez, gutxi dira keyline metodologia bidezko diseinuaz lurraren
egitura birmoldatu duten nekazariak, izan ere, Oscar Burguera eta Nerea Aretxalde
Arkauteko Nekazaritza Eskolako irakasleen arabera, Nekazaritza Leheneratzailea,
Permakuluturarekin batera, eta ondorioz, keyline metodologia, duela urte gutxitik
hauspotzen ari diren kontzeptu eta ezagutzak dira. Euren iritziz baina, “geroz eta
gehiago dira nekazaritza eredu honetara salto egiten ari diren nekazariak, gutxi, ordea,
ingeniaritza ikuspuntutik lan egiten duten teknikariak”. Zentzu horretan Jesusu Ruiz
valentziarrak, Euskal Herriko puntu ezberdinetan eginiko zenbait lan goraipatu zituzten.
Horietako bat da adibidez San Vicenteko kasua. Hemen 20 hektarea inguru estaltzen
dituen lur sail bat aurkitzen da. Lursail honetan, inguruko gainontzeko lursail
gehienetan bezala, sekain lurra izanik, garagarra eta garia lantzen dira batez ere.
Lantzeko modua, zonaldeko nekazari gehientsuenek jarduten duten nekazaritza
intentsibo bat izan da azkeneko 50 urteetan, lurrean ondorio lazgarriak eraginez.
Lursailaren jabe diren Joserra eta Esterren arabera, nekazaritza eredu honek, besteak
beste, bioaniztasunaren murriztea, haize zein uraren bidezko lur higadurak egotea eta ur
kantitate handiak pilatzea ekarri du. Egoera hau jasangarria ez zela konturatuta duela
urte batzuk nekazaritza ekologikoaren bideari ekitea erabaki zuten, batetik, ongarri
kimiko eta herbiziden erabilera baztertuz, eta bestetik, uraren arazoa zela eta eremuaren
diseinu hidrologiko bat gauzatuz.
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5_Argazkia:

San Vicenteko erermuaren argazkia Google Earthen.

Argazkian ikus daitekeen bezala, eremuaren puntu askotan geruza begetalik ez da ageri.
Horren arrazoia, urtetan egondako lur-higadurak dira. Eremuaren topografia
malkartsuak (%4 - %15) ura abiada batean jaistea eraman du, berarekin batera materia
organiko asko galduaz. Euritik eratorritako urari, gainera, goiko lursailak darabilen
ureztatze sistemaren ondorioz heltzen den ur guztia batu behar zaio, ur horrek
suposatzen duen lur gazitzea erantsiz.
Arazoari aurre egin asmoz, ura aprobetxatzen lagunduko zuen diseinu hidrologiko bat
gauzatzea beharrezko ikusi zuten. Horretarako, “Agricultura Regenerativa Ibérica”
(RegenAG 2012) sarearen bitartez Jesus Ruiz valentziarra kontratatu zuten, bera baitzen
Penintsula osoan keyline diseinuan aditua zen pertsona bakanetakoa. Jesusek, GPSRTK metodoaren bitartez eremuaren altxaketa bat egin zuen, sestra kurba zehatzak
eskuratu eta Keyline bidezko diseinua garatzeko.
Diseinu honetan, ondorengo argazkian ikus daitekeen bezala, egokitzapen ugari egin
behar izan ziren ahalik eta eremu kudeagarrien izan zedin Ester eta Joserrarentzat.
Egokitzapen hauek mapan ageri diren triangelu obalatu horiek guztiak dira. Lurra
horren malkartsua izaki puntu askotan traktorea ezin da malda handietan ibili. Ondorioz,
egokitzapen gune deritzon zati batzuk burutzen dira, traktoreak puntu horietatik igaro
beharrik ez izateko.
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16_Irudia: Lursailaren plano topografikoa Keyline lerroekin (ezkerrean) eta lursailaren
argazkia keyline patroiaz moldatu ostean (eskuinean).

Diseinu hau duela hiru urte inguru burutua izan zen. Jabeen arabera, “keyline patroiaz
geroztik eremuak izandako bilakaera oso positiboa izan da. Batetik, ura askoz gehiago
aprobetxatzen delako, eremu osora zabalduz eta emari geldoagoak eraginez; eta
bestetik, lehengoaren eraginez ziurrenik, bertako bioaniztasuna areagotu delako”. Hala
ere, egitekoa handia dela argi dute Ester eta Joserrak. Izan ere, horrenbeste urtetan
jardundako nekazaritza eredu industrialak asko zigortu du lurraren egoera, hau
leheneratzen

soilik

denbora

asko

behar

izatera.

Ondorioz,

behin

uraren

aprobetxamendua menperatuta eremuaren landaketa diseinatzen hastea dute helburu,
horretarako elementu ezberdinak gehituaz, hala nola: perimetro osoan zehar sasiak
haizea mozteko eta basa bizitza erakartzeko, keyline lerroetan fruta-arbolak, lerroaren
marka iraunkorra izan eta argi bereizteko eta lur gutxiko eremuetan pereneé1 landareak
ura erakartzen joateko.
5.2.2

Moreda (Arabar Errioxa)

Euskal Herrian aurkitzen den beste adibide bat Arabar Errioxako Moreda herrian
aurkitzen den olibondo eremu bat da. Lurralde hau klima lehorrekoa da, euri kantitate
urrikoa eta ez da ureztatze sistemarik existitzen. Bertako laborantza klima lehorrekoa
izan arren askotan izaten dute uraren beharra, eremu malkartsua izanik euria egiten duen
bakoitzean azkar egiten baitie ihes eremutik.
Horren aurrean, Moreda herriko lursail batean Keyline bidezko diseinu hidrologiko bat
egin zuten duela bi urte, hau ere Jesus Ruiz valentziarraren eskutik. Diseinu honetan,

1

perenné: urtaro bat baino gehiago irauten duten landareak. Klima eta lur egoera ezberdinetara
egokitzeko gaitasun handia dute. Bioaniztasuna garatzen joateko egokiak.
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San Vicentekoan ez bezala, keyline lerro bakar bat erabili zen gida-lerro gisan. Lerroen
orientazioei erreperatuz gero argi ikus daiteke eremua isurialde batean aurkitzen dela,
lerroen zati handi batek ganbil forma baitu.

6_Argazkia:

Olibondo lursailaren argazkia, keyline patroiaz landua.

Uztari dagokionez onura handirik izan ez arren, -Ricardo nekazariaren hitzetan “behar
zuen adinako zaintza eskaini ez zaiolako, ziurrenik”- diseinu hidrologikoari esker
nabarmen sentitu eta ikus liteke lursailak izan dituen zenbait hobekuntza zentzu
askotan: “joaten zaren puntura joaten zarela, lehen ez bezala, orain lurra heze dagoela
nabaritzen da”, keyline patroiak ura eremu osora banatu duenaren seinale, “eremuaren
azpialdean lur-higaduraren ondorioz pilatzen ziren sedimentuak pilatzeari utzi diote”,
orain olibondoen inguruan landaredia anitzez hornitua dago lursaila eta horrek
egonkortasuna ematen dio lurzoruari, euri ura edota haizearen indarren aurrean finko
mantenduz.
Beraz, Moreda herriko lursail honek erakutsi duen bezala, Keyline Diseinu
Hidrologikoak baditu bere onurak. Hobekuntza hauek, ordea, ez dira hala nola
gertatuko. Nekazaritza mota honek, lehenengo urteetan, behinik behin, zaintza berezi
bat eskatzen du, gainean egotea beharrezkoa da, ondorengo urteetan lana lasaiago egin
nahi bada behintzat.
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6

Metodologia

6.1 Proposaturiko metodologiak
Eugenio Gras, Ingeniari Industriala, Mexikoko Permakultura mugimenduan aitzindaria
eta Keyline diseinuan adituak hamar pausotan sailkatzen du prozesua (Gras 2012):
1. Eskura dauden mapak aztertu eremua identifikatu ahal izateko.
2. Eremuaren plano topografikoa lortu GPS-RTK bidezko altxaketa baten bidez.
Sestra kurbetan key point eta keyline lerroa kokatu.
3. Sestra kurbak aireko argazki batean gainezarri (adib. Google Earth) eta ur-hartze
eremua zehaztu.
Aireko argazki honen bitartez lursailaren inguruko hainbat aspektu ikusteko
baliagarria da: bizilagunaren uztaren patroiak, zuhaitz eremuak, errekak, etab.
4. Lurraren geomorfologia aztertzen da honen egitura ezagutzeko: harritsua,
buztintsua, hondartsua edota hauen konbinazioa bat den.
5. Aurreko egituraren arabera eremu bakoitzaren erabilera zehazten da malda
kontutan hartuz.
6. Ur-biltegietarako puntuak zehazten dira eremuko punturik altuenetan, ezpondak
egitea kostu baxuena suposatzen duen puntuetan. Puntu hauetan lurra aztertzen
da honen egiturak biltzen den ura gordetzeko nahikoa buztin duen jakiteko.
7. Ur isurketen aprobetxamendua aztertzen da. Horretarako ur-banaketa lerroak
hartzen dira kontutan, norberaren lursailekoak eta baita aldameneko lursailekoak
ere.
8. Keyline diseinu hidrologikoa zehazteari ekiten zaio, kanal-bideak, urtegiak eta
ur-tanke garaien kokalekuak markatuz. Ondoren pasabideak zehazten dira.
Hauek ibilgailuentzako izateaz gain ur-hartzeko eta euri ura gidatzeko erabiltzen
dira.
9. Lerro ezberdinen norabideak jakiteko (zuhaitzena, ereite lerroak, Yeomans
goldatze lerroaren zulaketa norabidea) ur isurien mugimendua aztertzen da
10. Behin kanal-bideak eta eremu bakoitzaren funtzioa zehaztu ostean, azpiegituren
kokalekuak ipintzen dira.
Jesus Ruizek, Topografian Ingeniari Teknikoa, Agroekologian Teknikoa eta Keyline
diseinuan adituak, Eugenio Grasen prozesua birmoldaturik aurkezten du (Ruiz 2016):
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1. Lursailaren kokapena zehaztu SIGPAC, IDEE edo IGME bezalako plataformen
bitartez.
2. Planimetria (2D) eta altimetriaren (3D) kartografiak eskuratu, oztopo geografiko
bakoitzaren adierazpen egoki batekin eta sestra kurben osaketarekin. GPS-RTK
bidez egiten da altxaketa. Zehaztasuna: 1cm 2Dtan eta 3cm 3Dtan. Sestra kurben
egikaritzarako komeni da ez oso zehatza izatea, ezta oso orokorra ere.
3. Kartografia ortofotoekin gainezarri. GIS tresnarekin argazki gainean azalerak
neurtu ahal dira, geruza ezberdinetan sailkatu daitezke datuak, mapa gainean
marraztu eta beste hainbat eragiketa burutu.
4. Bestelako informazioa batu daiteke.
5. Ur-biltegiak jartzeko aukera posibleak aztertu (keypoint). Maldak neurtu eta
lurra aztertu biltegiak egiteko aukera dagoen ikusteko. Kasu horretan,
bideragarria den ikertu.
6. Keyline bidezko diseinua burutu.

6.2 Proiektu honetako metodologia eta materiala
Orain arteko esperientzietatik jasotako informazioa aintzat hartuz proiektu hau
garatzeko erabili den metodologia hiru zatitan bereiztea erabaki da:
Lehenik, ezinbestekoa ikusi da edozein kalkulu egiten hasi aurretik eremuaren inguruko
informazio ahalik eta sakonena biltzea. Izan ere, Bill Mollisonek zioen bezala, eta azken
finean, Permakulturaren oinarrizko printzipioetako bat dena, “edozein diseinu garatzeko
lehen egin beharra lurra ezagutzea, begiratzea da”, honen jokaera, ezaugarri eta
baldintzak aztertu ahal izateko. Horretarako, hainbat iturri ezberdinetara jo da:
-

Datu espazialen azpiegitura ezberdinak (Geoeuskadi eta ide-alava)

-

Arabako katastroa

-

Google Earth plataforma

-

Jabearen eta bertako nekazarien testigantzak

-

Eremua beraren ikuskaritza pertsonala

-

Euskalmet

Iturri guzti hauetatik, 9.atalean agertzen den bezala, datu ugari eskuratu dira: eremuaren
dimentsio zehatzak, kokapen geografiko zehatza, klimaren inguruko datuak,
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prezipitazioak, azken urtetako landaketa, gaur egun zein egoeratan aurkitzen den eta
eremuak etorkizunean izan ditzakeen funtzioen nondik norakoak.
Bigarrenik, keyline patroiaren kokapen egokiena detektatzeko prozesua burutu da.
Prozesu hau hiru metodo ezberdinez garatu da emaitza finalari ziurtasun bat eman
asmoz. Erabilitako hiru metodoak honako hauek dira: lidar dauten bidezkoa, 1/5000
kartografiatik eratorritako datuen bidezkoa eta GPS-RTK altxaketatik lortutako datuen
bidezkoa. Azken honetan datu altimtrikoen zehaztasuna eskuratzeko, Arabako
Zehaztasunezko Galgaketa Sarearekin alderatu da altimetria. Horretarako, sareko puntu
batean, lursailetik gertuen dagoen puntuan, GPS neurketa estatiko bat egin da bertatik
datu eguneratuak lortzeko. Erabilitako GPSa Leica etxearen Leica Viva GS14 hargailua
izan da, zeinak RTK sarerako eskaintzen duen zehaztasun bertikala (15mm+0.5ppm)
den eta estatikoaren postprozesurako, berriz, (3.5mm+0.4ppm) den. Hargailuaz gain,
landan erabilitako gainontzeko materialak honako hauek izan dira: neurketa
estatikorako altzairuzko tripode bat eta tripodearen altuera neurtzeko flexometro bat; eta
GPS altxaketa burutzeko hargailua ezarriko den zuin bertikal bat. Postprozesua
garatzeko erabili den programa, bestalde, Leica Geo Office softwarea izan da.
Prozesua QGIS [1] softwarearekin garatu da nagusiki. Software hau kode irekia duen
Geografia Informazioko Sistema bat da. Raster zein bektorial formatuak maneiatzea
ahalbidetzen dituena GDAL eta OGR2 liburutegien bitartez, bai eta datu base ugariren
bitartez lan egin ere, besteak beste, PostGIS, SpatialLite eta ORACLE Spatial. Sistema
honen abantaila nagusietako bat software librea izanik uneoro, edonondik eta edonork
eralda dezakeela da, honen hobekuntza etengabeari bide emanez. Gainera, QGISen
aplikazioetan beste software batzuen algortimoak aurkitu daitezke QGIS-etik bertatik
prozesatu ahal direnak. Proeiktu honetan, esaterako, GRASS GIS [2] eta SAGA GIS [3]
softwarek eskaintzen dituzten zenbait algoritmo erabili dira, batez ere azterketa
hidrologikoa egiterako momentuan.
Hirugarrenik, keyline patroi idealena topatu ostean, lursailaren diseinu berria burutu da
AutoCAD Civil 3D programarekin. Diseinu honen oinarria keyline patroia bada ere,
bertan joango diren elementuak irizpide konkretu bat jarraituz ezarri dira. Irizpide hauek
elementu bakoitzaren arabera zehaztu dira, horien artean: zuhaitz kopuruak, zuhaitzen

2

GDAL eta OGR: Datu geoespazialen irakurketa eta idazkera formatuak biltzen dituen software
liburutegi birutala.
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arteko distantzia, hesien kokapena, ureztatze kanalaren egitura, eta aurrerago argituko
diren besta hainbat elementu. Horretarako baina, Lursaila kudeatuko

duen

nekazariarekin bildu da honako informazio hau edukitzeko: zein fruta-arbol mota
landatu nahi duen, fruta-arbolez gain bestelako landaredia jarri nahi duen -eta kasu
horretan zein landaredi mota den egokiena-, ureztatze kanalak zein funtzio konkretu
betetzea nahiko lukeen.
Amaitzeko, aipatu behar da prozesaketa guztia UTM (Universal Transverse Mercator)
koordenatu sistemako 30. zonaldean egin dela lan, ETRS89 erreferentzi sisteman
oinarrituz.

1.metodoa

2.metodoa

LIDAR
- Geoeuskadi

3.metodoa

1/5000 kartografia


MDT

1mx1m

-

- “catastroalava.tracasa.es” 
Arabako katastroa



Geoeuskadi
oinarrizko

kartografia,

Sestra kurbak 1/5000
ETRS89_139_5_1

2_Taula:

GPS bidez
- GPS-RTK

altxaketa



Landa datuak, 382 puntu.

- Arabako

Zehaztasuneko

Galgaketa Sarea  NAP_57

Metodo bakoitzarekin prozesaturiko datuak

37

Keyline Diseinu Hidrologikoaren aplikazioa

7

Ikerketa

7.1 Lursailaren kokapena eta ezaugarriak
Ikerketa eremua Arabako Agurain Koadrilaren hegoaldean kokatzen da, Gasteiz
hiriburutik 30Km ekialderantz, zehazki, A-1 autopistan 378. kilometroaren irteeran,
Okariz herritik 700 metrotara. Gutxi gorabeherako zentroko puntuaren koordenatu
geografikoak 42º49‟44.94‟‟(N) eta 2º21‟13.07‟‟(W) dira.
Lursaila lau partzela ezberdinez dago osatua, horietako bi (819 eta 820 partzelak) San
Millan-Don Emiliaga udalerriko “2” poligonoari dagozkio eta beste biak (1327 eta 1328
partzelak) Agurain udalerriko “1” poligonoari.

17_Irudia: Lursailaren kokapena puntu gorriaz adierazia.

Lau partzelek 6.803 m2 –tako azalera duen eremu bat osatzen dute. Kota maximo eta
minimoak 680 eta 654 metrotakoak dira, urrenez urren, hegotik iparrera %15eko bataz
besteko maldarekin. Lursaila hegoaldetik baso batez dago mugatua, ekialdetik zein
mendebaldetik larre eta zuhaixka erako larreez eta iparraldetik lur goldagarriaz.
Lursailean bi fruta-arbol mota aurkitzen dira, malda handiena duen zatian hurrondoak
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eta malda leunagoko zatian sagarrondoak. Urte askotako zaintza ezak, ordea, eremuaren
egoera kaltetu du, malda handiaren ondorioz euriteak gertatzen diren bakoitzean lur
ugari eramaten baitu urak.

7_Argazkia:

7.1.1

Lursailaren argazkia. Iturria: catastroalava.tracas.es

Klima

Klimari dagozkion datuak Euskal Meteorologia Agentziak [4] edonorentzat eskuragarri
duen datu basetik lortu dira. Datu base honetan 2001 urteaz geroztik erregistraturiko
ezaugarri meteorologiko ezberdinak aurkitu daitezke, besteak beste: prezipitazio
maximoa, bataz besteko tenperatura, izozte egunak eta haizearen abiadura.
Jarraian aurkezten diren datuak Aguraingo estazio automatiko meteorologikoak
erregistraturikoak dira, zeinak ondorengo UTM koordenatuak dituen:
X = 549518 ; Y = 4745236 ; Z = 589
Aguraingo estazioa hartu da erreferentziatzat hau baita lursailetik gertuen dagoena,
bailara berdinean egoteaz gainera. Gertuen duen hurrengo estazioa Opakua portuaren
beste aldean aurkitzen da, eta hau beste bailara bat denez mikroklima ere ezberdina
izango da. Beraz, ondorengo datu hauek hartu dira diseinua egiteko oinarri bezala,
distantzia horren txikia egonik lursaila eta estazioaren artean datuak asko aldatuko ez
direla kontsideratu baita.
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Ezaugarri meteorologikoak
Pilatutako prezipitazioa (l/m2)
Prezipitazio maximoa, egun batean (l/m2)
Prezipitazio egunak

833,09
46,81
155,21

Bataz besteko Tenperatura (ºC)

11,39

Bataz besteko Tenperatura Maximoa (ºC)

17,26

Bataz besteko Tenperatura Minimoa (ºC)

6,08

Izozte egunak

55,36

Eguneko Bataz Besteko Hezetasuna (%)

78,44

Bataz besteko haize abiadura (Km/h)
Haize abiadura maximoen bataz bestekoa (Km/h)
3_Taula:

8,94
40,52

2001-2015 urte arteko datu meteorologikoen bataz bestekoak.

Haizearen norabidea nagusiki ipar eta ipar-ekialdekoa izaten da. Hegotik ere jotzen du
noizean behin, baina ez oso maiz. Gainera hegotik jotzen duen haizearengandik okariz
portuak babesten du. Eranskinetan datu meteorologikoak zehaztasun handiagoz agertzen
dira [I eranskina].
7.1.2

Ezaugarri geologikoak

Eusko Jaurlaritzaren datu baseak aurkezten dituen mapen arabera, lursaila aurkitzen den
zonaldearen egitura litologikoa kareharri ezpuruak eta kalkarenitak dira (gasteleraz,
margas calizas y calcarenitas), zeinak iragazkortasun baxua ematen dioten lurzoruari.
Lursaila iparrera orientaturiko isurialdean aurkitzen da, hemen erortzen diren urak
Zadorra ibaira iritsiko direlarik Okariz ibai-adarraren bitartez.
Lur-higadura neurtzen duten USLE eta RUSLE ereduen arabera, eremuak aurkezten
duen higadura potentziala altua da, hektarea bakoitzeko galtzen den lur kantitatea 200
tonatakoa izanik.
Nekazaritza jarduerarako egindako sailkapen baten arabera, lursaila sastraka eremu
bezala dago kontsideratua. Honen iparrean aurkitzen diren lurrak nekazaritzarako eremu
bezala kontsideratzen dira gaur egun jarduera hori burutzen dutelarik, hegoaldean,
berriz, Haritz-baso batek inguratzen du, zeina sute arrisku altua duen baso bat den.
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7.1.3

Gaur egungo egoera

Eremua gaur egun, nekazariaren hitzetan “oso utzia” bezala definitu daiteke, denbora
luzez zaindu gabea. Lursail osoan zehar belarra oso luze dag,o bertatik ibiltzea asko
zailduz, gune batzuetan sartu ezinik dagoelarik.
Hurritzek lursailaren eremu handiena hartzen dute: hegoladean hasi eta iparrerako
zentzuan eremuaren herena estaliz. Hauek lerro zuzenetan daude landatuak, 4x4
metrotako patroiarekin.
Sagastia, eremuaren azpiko aldean aurkitzen da. Gutxi gora behera, hamar bat
sagarrondo daude, hauek ere lerro zuzenetan banatuak. Sagastiaren barneko zonaldea
igaro ezin da, sasi, adar erori eta hainbat elementu artifizialengatik.
Iparraldetik zuhaitz handi zein sasiek mugatzen dute, lursailari metro karratu gutxi
batzuk jaten dizkiotelarik.
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7.2 Keyline diseinuaren garapena
7.2.1

1.METODOA: LIDAR datuekin

Lidar bidezko datuen prozesaketa burutzeko Eusko Jaurlaritzaren Datu Espazialen
Azpiegiturara joan da hemendik beharrezkoa zen materialaren deskargatu ahal izateko.
Espazio honetan edonorentzat irekiak dauden datu geografikoak aurkitu daitezke, horien
artean LIDAR datuak.
Geoatari honetan FTP deskarga zerbitzuaren bitartez Lidar Hegaldietatik eratorritako
datuak bi egitura ezberdinetan eskuratu daitezke: batetik, hegaldia egin zeneko
jatorrizko datuak, hauek LAS formatuan agertzen dira; eta bestetik, jatorrizko datu
hauek prozesatuz Eusko Jaurlaritzak garaturiko Lur Eredu Digital ezberdinak.
LAS formatua fitxategi binario bat da LIDAR sistematik eratorritako informazio guztia
barnebiltzen duena hiru dimentsiotako puntu hodei batean gordeaz. Zehazki 2008 eta
2012 urteetako puntu hodeiak daude eskuragarri, biak ETRS89 erreferentzi sisteman.
Lur Eredu Digitalak aldiz, LIDAR datuen postprozesu batekin eskuraturiko lur
gainazalaren

informazio

tridimentsionalaren

irudikapenak

dira,

zeinak

EGM2008_REDNAP geoide eredua baliatuz garatuak izan ziren. 2008, 2012 eta 2013
urteetako lur eredu digitalak daude, 1, 5 edota 25 metrotako bereizmenarekin; guztiak
ETRS89 erreferentzi sisteman.
Ikerketa honek eskatzen duen zehaztasuna ez izanik oso handia, metro bateko
bereizmena duen rasterra deskargatu da. Hemendik oinarrizko hainbat informazio
deribatu ahal izan da bai topografiaren analisirako bai eta analisi hidrologikorako ere.
Deskargaturiko Lur Eredu Digitala 139-5-1 orriari dagokio eta hau *.tif formatuan
eskuratzen da.
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18_Irudia: 139-5-1 orria. Berdez lursaila.

19_Irudia: Lursaila.
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Iraunkortasun Eskalak proposatzen duena jarraituz aztertu beharreko bigarren elementua
topografia da (lehenengoa klima da). Keyline diseinuaren teoriak azaltzen duen bezala,
keypoint-a ezagutzeko lehenengo pausua eremuak agertzen duen egoera topografikoa
ezagutzea da. Hori erakusten duen elementu argiena sestra kurbak izanik, QGis
programaren “extraer curvas a nivel” komandoarekin 1 metrotako distantzia duten sestra
kurbak eskuratu dira. Sestra Kurba hauek begiztatzen bakarrik, ordea, konplexu samarra
da keypoint puntuaren kokapena zehazten. Izan ere, eremu horren txikia izanik nahiko
homogeneoa da bertako topografia eta zaila da sestra kurbekin soilik malda aldaketa
esanguratsua non gertatzen den identifikatzea.

20_Irudia: Eremua metro bateko sestra kurbekin.

Hori dela eta, maldak erakusten dituen mapa sortzea izan da hurrengo pausua. QGis-ek
erabiltzen duen metodoa maldak kalkulatzeko gertueneko bizilagunaren metodoa da.
Metodo hau 3x3 pixeleko leiho batez baliatzen da, “kernel” bezala ere ezegutzen dena,
pixel bakoitzaren maldaren gradientea kalkulatzeko. Horretarako ondorengo irudiak
erakusten duen pixel balioak erabiltzen ditu. Bertan zentroko pixela inguratzen duten 8
pixelen Z balioak agertzen dira.
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4_Taula:

Zi-1, j+1

Zi, j+1

Zi+1, j+1

Zi-1, j

Zi, j

Zi+1, j

Zi-1, j-1

Zi, j-1

Zi+1, j-1

Maldaren kalkulua egiteko erabiltzen den 3x3ko leihoa.

Leiho hau mapa osoan zehar mugituko da pixel bakoitzaren aldagai deribatua
kalkulatzeko, kasu honetan malda. Ekialde-mendebalde gradiantea honako formularekin
kalkulatzen da:
EO= [(Zi+1,j+1 + 2Zi+1,j + Zi+1,j-1) - (Zi-1,j+1 + 2Zi-1,j + Zi-1,j-1)]/8X
Ipar-hego gradiantea honakoarekin:
NS = [(Zi+1,j+1 + 2Zi,j+1 + Zi-1,j+1) - (Zi+1,j-1 + 2Zi,j-1 + Zi-1,j-1)]/8y
Non,
x = pixelaren zabalera
y = pixalaren altuera
diren.
Maldaren portzentaia honela lortzen da.
%Pendiente = 100 * [(EO)^2*(NS)^2]^1/2
Gredauetan, berriz:
Pendiente (grados) = ArcTangente[(EO)^2 +(NS)^2]^1/2
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2_Mapa:

Mapa

Malden mapa.

honetan argi ikusten da eremuak dituen malda ezberdinak zeintzuk diren.

Eremuaren zati batean malda handi samarra agertzen da, puntu batetik aurrera malda
leunagoa duelarik. Errealitateko argazki batekin frogatuko bagenu, mapak erakusten
duena zuzena dela ikus daiteke:

8_Argazkia:

Lursaila mendebaldetik ateratako argazki batean.
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Keypoint puntua malda gogorretik malda leunagoragoko aldaketa eremuan dagoela dio
keyline diseinuaren teoriak. Malden mapa begiztatuz gero trantsizio eremu hori kolore
horiaz dago adierazia. Kolore horia, ordea, nahiko difuminatua agertzen da, malda
gogorreko eremuan hainbat pixel horiz agertzeaz gainera. Trantsizio eremu hau argiago
identifikatzeko pixelen balioen bataz besteko bat atera da 9x9 pixeleko leihoetan
oinarrituz. Modu honetara azalera baten barruan gailentzen diren pixel balioak izango
dira adieraziko direnak.
Bataz besteko hau GRASS aplikazioak eskaintzen duen “r.neighbors” algoritmoa
exekutatuz burutu da. Algoritmo honek zehazturiko azaleran aurkitzen diren pixel
bizilagunak aztertuz egiten ditu eragiketak eta bataz bestekoaz gain beste hainbat
eragiketa burutu ditzake, besteak beste: media, moda, desbiderapen tipikoa, maximoa,
minimoa eta bariantza.
Eragiketa honen bitartez eremua sailkatuago geratzen da, keypointa egongo den eremua
errazago identifikatuz. Ondorengo mapetan, azalera ezberdineko leihoekin eginiko bataz
bestekoak daude, zehazki, 3, 5, 7, 9, 11 eta 13ko pixel tamainarekin. Pixel kopurua
handitu ahala eremuak difuminatuz doaz, puntu batetik aurrera errealitateko
errepresentaziotik gehiegi urrunduz. Hori dela eta, aukeraturiko mapa 9x9ko pixel
leihoaz eskuraturikoa da.
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3_Mapa:

Bataz bestekoaren bitartez lortutako mapak. Goian ezkerrean, 3x3; goian erdian,

5x5; goian eskuinean, 7x7; behean ezkerrean, 9x9; behean erdian, 11x11; behean
eskuinean, 13x13.

Rasterra bektorizatuz pixel bakoitza puntu bat bihurtu da. Ortoargazkiaren gainean
zonalde horia soilik aktibatuz argi ikus daiteke keypoint puntua egongo den zonalde
posiblea.

4_Mapa:

Keypointaren zonalde posiblea edo trantsizio eremua
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Topografiaren azterketa geomorfologikoa burutu ondoren identifikatua geratu da
keypoint puntua lursailaren zein zonaldetan egongo den; ez, ordea, honen kokapen
zehatza. Horretarako, eta iraunkortasun eskalari jarraituz, azterketa hidrologikoa egiteari
ekin zaio, urak eremuan zehar izaten duen jarrera ezagutzeko. Azterketa hau, arestian
aipatu bezala, batez ere SAGA GIS softwarea erabiliz burutu da.
Azterketa hidrologikoa
Keypoint egokiena topatzeko ezinbestekoa da urak eremuan hartzen duen jokaera
ezagutzea, besteak beste: nondik jaisten den, zein norabidetan, non pilatzen den eta
aurrerago azaltzen diren beste hainbat faktore.
Lehenengo egin beharra, azterketa hidrologikoarekin hasteko, Lur Eredu Digitala
“hidrologikoki zuzentzea” da. Hau da, kasu askotan ur-emariekin egiterakoan lan
ezinbestekoa da eremua jarraitua izatea, hutsune edo erorketa punturik ez egotea.
Ostera, uraren norabidea erabat aldatzen da, berezko sistema hidrologikoan eraginez
(Olaya, 2004). Hau ekiditeko, Wang & Liu (2006) autoreek hutsune horiek betetzen
dituen algoritmo bat asmatu zuten: fill sinks (wang & liu).

21_Irudia: Fill sink komandoak egiten duena grafikoki adierazia.

Komando honekin LED zuzendua sortzeaz gain, beste bi raster ere kalkulatzen ditu: urfluxuen norabidea adierazten duen rasterra, betetik; eta prezipitazioei dagozkien azpi-
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arro ezberdinak adierazten dituen rasterra, bestetik. Bigarren rasterran ikus daiteke ia
eremu guztia azpi-arro bat dela, hau da, lursail osoa ur biltzailea dela [II eranskina].

5_Mapa:

Altueren Lur Eredu Digitala hidrologikoki zuzendua (ezkerrean) eta ur-fluxuek
eremuan hartzen duten norabidea adierazten duen rasterra (ezkerrean).

Urak hartzen duen norabidea ezagutua posible da jakitea nondik jaisten den ur gehien
eta nondik gutxien. Izan ere, pixel batek beste pixel baterako norabidea izango du, pixel
honek beste pixel baterakoa eta hori kontsekutiboki gertatzen denez pixel batzuek ur
gehiago metatuko dute beste batzuek baino, ur gehien metatzen den pixeletatik joango
delarik ur-isurketa kanal nagusia.
Ur metaketa hau ondorengo formularen bitartez adierazten da:

( )

()

∑( )

Non, i pixelaren indizea eta SUM(b) errekan bera pixel bakoitzari iristen zaion
materialaren batura diren. Ur fluxuaren norabidea dela-eta pixel batzuei beste hainbat
pixelen balioak iristen zaizkie, pisuen bidezko batuketaren bitartez material metaketa
kalkula daitekeelarik, kasu honetan ur-metaketa.
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Ur-fluxuen norabidea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pixel bakoitzaren indizea

1,2,4,7

3,5,8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pisuak

Pixel batean metaturiko pixelen indizeak

1

1

1

1

5

8

1

1

1

Pixel bakoitzean metaturiko balioak

5_Taula:

Isurketa kanalen kalkuluan pixel bakoitzari heltzen zaion pisua ezagutzeko
prozesua.

6_Mapa:

Ur-metaketaren rasterra.
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Raster honetaik abiatuz keypoint puntuaren kokapena zehazten ezinbestekoak izango
diren bi datu eskuratu dira: batetik, ur isurketa kanal nagusien rasterra eta, bestetik,
hezetasun indizea adierazten duen rasterra (Beven, K.J., Kirkby, M.J. (1979)).
Lehenengoa, “Channel network” izeneko komandoaren bitartez exekutatzen dena, oso
baliagarria da kanalak eta mendi gandorrak mapa batean begi hutsez bereizteko. Izan
ere, uraren joera mendi gandorretatik isurialdera joatea denez, batean (isurialdeetan) ur
metaketa handiak egongo dira, besteetan baliorik gabeko edo balio oso txikiko pixelak
agertuko direlarik (Lorup e.g. 1999). Beraz, ura balio altuena duten pixeletatik jaitsiko
da, hau izanik isurketa kanala.
Bigarren rasterrak, aldiz, Lursaileko eremu bakoitzak eurite baten ostean izango lukeen
saturazio indizea adierazten du, hau da, hezetasun indizea. Indize honekin ezagutu ahal
izango da eremuko zein zonaldek beharko lukeen ur gehiago bereganatzea eta zeinek
desbideratzea ur banaketa egoki bat eskuratzeko. Balio honen kalkulua ekuazio honen
bitartez lortzen da:
(

7_Mapa:

)

non,

ur-metaketaren balioa (“catchment area”) eta

malden balioak diren.

Ur isurketa kanalak ortargazkian gainezarriak (ezkerrean) eta Topografia

Hezetasun Indizea (Topographic Wetness Index, ingelesez) adierazten duen rasterra
(eskuinean).
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Isurketa kanalen irudia begiztatuz deduzitu liteke gehienez ere hiru keypoint puntu
egongo direla, eremuan hiru isurketa kanal nagusi baitaude. Hezetasun Indizea
erakusten duen rasterrean garbi ikusten da hezetasun handiena eremuaren eskuin parteak
duela, beratik isurketa kanal bat igarotzen delarik. Hasiera batean esan liteke keypoint
puntua eskuineko kanalean dagoela, hezetasun handiena bertan metatzen baita. Baina
Keyline patroiaren aplikazio egokiena lortu nahi bada ezinbestekoa da hiru kanalak
aztertzea, modu honetara lortuko baita ura eremu osoan zehar banatzea, lursail osoko
hezetasun indizea handituz.
Arestian aipatu bezala, keypoint puntua malda aldaketa esanguratsu bat gertatzen den
tokian egongo da. Hau identifikatzeko ur isurketa kanalen luzetarako profilak atera dira
malden geruzaren eta altueren geruzaren gainean. Hortaz gain, zonalde posiblea ere
adierazi da kanal bakoitzaren zein zati igarotzen den bertatik ikusteko.
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1_Grafikoa:

A kanalaren luzetarako profilak.
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2_Grafikoa:
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3_Grafikoa:

C kanalaren luzetarako profilak.
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Altueren profilek adierazten dutenetz hiru kanaletan ez da altuera aldaketa
esanguratsurik agertzen jaitsiera osoan zehar. Bestalde, maldaren profilek uneoro
aldaketa bat ematen ari dela agertzen dute, hau da, modu konstante batez malda
lausotzen doa eremuan zehar, eta horrek keypoint puntuaren aurkikuntza zailtzen du.
Hala ere, hiru kanaletan antzeko joera bat gertatzen da puntu batetik aurrera. Malda
aldaketa bortitza izatetik malda aldaketa lasaia izatera pasatzen da. Hortaz ur biltegi bat
kokatu beharko zenaren kasu hipotetikoan puntu hori izango litzake lur mugimenduak
egiteko eremurik egonkorrena; izan ere, malda aldaketa leuna egotean lurraren
egonkortasuna bilatzen ere errazagoa da. Irizpide hauek aintzat hartuz, keypoint puntuen
kokapen egokiena ondorengo hauek izango lirateke: A kanalean 44,10.metroan, B
kanalean 32,88.metroan eta C kanalean 41,29.metroan. Hirurei euren koordenatuak
emanez ikusi ahal da hiru inflexio puntuak 660 kotatik oso hurbil gertatzen direla.
Kanala Puntua

Y

Z

A

43,07

552824,50 4742078,50 659,83

B

32,88

552834,50 4742075,50 659,89

C

41,29

552862,50 4742076,50 660,33

6_Taula:

8_Mapa:

X

Keypoint puntuen kokapen idealena.

Lidar datuekin eskuraturiko isurketa kanal eta keypoint puntuak
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7.2.2

2.METODOA: 1/5000 kartografia datuekin

LIDAR datuen antzera 1/5000 kartografia datuak ere Eusko Jaurlaritzaren datu basetik
deskargatu dira. Oraingo honetan, ordea, deskargaturiko informazioa 1/5000 eskalako
sestra kurbak izan dira, ETRS89 errferentzi sisteman. Sestra kurba hauek, ondorengo
irudian ikus daitekeen bezala, ez dute nahikoa zehaztasun eskaintzen burutu nahi den
prozesu burutzeko, sestra bakoitzak bost metrokako altueran adierazten baitituzte,
ondorioz, tarteko informazio ugari galduz.

9_Mapa:

5 metrotako sestra kurbak.

Honen aurrean, eta tarteko informazio guztia osatu nahian SAGA GIS softwarearen
bitartez TIN interpolazio bat burutu da. Interpolazio honekin sestra kurben arteko pixel
bakoitzari XYZ koordenatu bat eman zaio, baina prozesuan informazioa galdu egiten
dela konprobatu ahal izan da, lursaileko eremu batzuetan irregulartasunak agertuz:

10_Mapa: 5 metrotako sestra kurben bide sortutako Altueren Lur Eredu Digitala.

Hortaz, 1/5000 kartografia bidezko prozesua albo batera uztea erabaki da.
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7.2.3

3.METODOA: GPS altxaketako datuekin

Hirugarren eta azken prozesuari dagokionez, arestian aipatu bezala, prozesuaren
oinarrizko informazioa landan eginiko neurketen bitartez eskuraturikoa da. Neurketa
hauen helburua, batetik, zehaztasunezko datuak eskuratzea izan da, eta bestetik,
Arabako NAP sarearen (Zehaztasunezko Galgaketa Sarea) egoera nolako den ikustea.
7.2.3.1 GPS-RTK metodo bidezko altxaketa
GPS-RTK (ingelesetik, Real Time Kinematic) altxaketa metodo zinematiko bat da
neurketak denbora errealean egiten dituena. Hau da, koordenatuak neurketaren
momentu berean eskuratzen dira, zentimetrotako zehaztasunarekin (1 edo 2cm + 1
ppm). Metodo diferentziala (edo erlatiboa) da OTF3 (On The Fly) metodoa erabiltzen
duena anbiguetate zikloak kalkulatzeko. Horretarako oinarrizko erpin bat egongo da
koordenatu ezaguneko puntu batetan modu estatikoan, erpin mugikorra edo “rover”-a
neurketak egiten ari den bitartean, nahi diren puntu guztien koordenatuak denbora
errealean kalkulatuz. Kalkulu hauek egiteko baina, erreferentzia estazioak (erpin
estatikoa) “rover”-ari zuzenketa batzuk bidali behar dizkio, izan telekomunikazio
sistema bidez, modem irrati baten bidez edota GSM GPRS bidez.
Zuzenketa hauek, kasu gehienetan, RTCM 3.1. formatu estandarizatuan aurkitzen dira,
zeina RTCM 2.3. formatua ez bezala, egun existitzen diren konstelazioetara egokitua
aurkitzen den; hau da, 3.1. formatuak GPS eta GLONASS konstelazioetarako
zuzenketak bidaltzen ditu, datuak konprimituz banda zabalera gutxiago kontsumitzeaz
gainera.
Zuzenketa hauek prozesatzeko moduen arabera lortuko diren soluzioak ezberdinak
izango dira. Metodo ezberdinen artean aipagarrienak: base-sinple metodoa, MAX
soluzioa (Master-Auxiliary), iMAX soluzioa, VRS soluzioa eta Flächern-korrektur
parametrizazioa (FKP). Hemen garatzen den prozesurako iMAX soluzioa erabili da.
Metodo honekin erreferentzia estazioetan oinarrituriko interpolazio bat kalkulatzen du
kontrol zentroak. Horretarako, roberraren gutxi gora beherako posizioa ezagutzen du,
kontrol zentroaren eta erpin mugikorraren arteko komunikazioa norabide bikoitzekoa

3

OTF (On The Fly): GPS-Satelite konexioan egon litezken ambiguetateak (konexioa galdu delako),
mugimenduan ebazten dituen inizializazio metodoa.
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baita. Erreferentzia estazioen artean gertuen dagoena erreferentzia printzipal bezala
arituko da, gainontzekoak erreferentzia laguntzaileak izango direlarik.
Ikerketa honi dagokionez, lehen egin beharra altxatuko den eremuaren GNSS estazio
Sarearekiko kokapena ikustea izan da. Kasu honetan erabili den Sarea Euskadiko GNSS
Sarea izan da. Sare hau 11 estazio iraunkorrez dago osatua Erkidego osoan zehar
sakabanatuak aurkitzen direnak: Gipuzkoan 3 (Elgeta, Lazkao eta Igeldo), Bizkaian 3
(Sopuerta, Gernika Baratzar) eta Araban 5 (Vitoria, Lantaron, Amurrio, Alda, Elciego).
Ondorengo irudian ikus daitekeen bezala, altxatuko den eremua Vito, Lazka eta Alda
estazioen artean aurkitzen da.

11_Mapa: Lursailaren kokapena Euskadiko GNSS sarearekiko.

Hiru estazioekiko distantziak hauek izanik: Lursaiala-VITO 26.115 metro; LursailaAlda 8.375 metro eta Lursaila-LAZKAO 26.589 metro, kalkuluak burutzerakoan
erreferentzia printzipala ALDA estazioa izango da, beste biak laguntzaileak izanik [5].
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Altxaketa 2016an uztaileko egun eguzkitsu eta garbi batean burutu zen, hortaz
irakurketak oso azkar burutu ziren. Aipatzekoa da, hala ere, eremuaren baldintza
begetatiboa zela eta altxaketa ezin izan zela bulegoan planifikatutakoaren antzera egin,
eta beraz, zenbait zonalde, ertzetako zonaldeak batik bat, neurtu gabe geratu ziren.
Guztira 380 puntu inguru altxatu ziren goitik beherako zentzuan eta sugearen ibileraren
antzerako joeran.

9_Argazkia:

Altxaketaren plangintza.

Behin lursailaren altxaketa amaitu eta gero, GPS neurketa estatikoa egiteari ekin
zitzaion.
7.2.3.2 GPS neurketa estatikoa Arabako NAP sarearen baitan
GPS estatikoa distantzia luzeetan (20 Km edo gehiago) zehaztasunezko neurketak
egiteko metodorik erabiliena da. GPS_RTK metodoarekin bezala, hemen ere gutxienez
bi hargailu aritzen dira momentu berean lanean, baten koordenatuak ezagunak izanik,
baina kasu honetan bi hargailuak estatiko egoten dira. Metodo honen desabantaila
nagusia oso geldoa dela da, 1-2 ordutakoa gutxienez; lortzen den zehaztasuna, aldiz,
zentimetro azpikoa da. Proiektu honen kasuan baina, kontutan harturiko datuak datu
altimetrikoak soilik izan dira.
Neurketa honen helburua, atalaren hasieran aipatu den bezala, GPS_RTK metodoaren
bitartez eskuraturiko datu altimetrikoei ziurgarritasun bat ematea izan da; hau da,
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altitude ortometrikoaren konprobaketa bat egitea. Izan ere, GPS altxaketa bat egiten
denean kalkuluei zuzenean aplikatzen zaie EGM_REDNAP 2008 geoide eredua,
eskuratzen diren altitudeak ortometrikoak izanik.
EGM_REDNAP 2008 eredua Irakurketa Geodesikoen Zentroaren eskutik izan zen
argitaratua 2009an Earth Gravitational Model 2008 (EGM08), Munduko Eredu
Grabimetrikoa, Espainiako Zehaztasuneko Galgaketa Sareak (REDNAP) emaniko
erreferentzia bertikaleko markora egokituz. Egokitzapen honen bitartez zuzenketa
gainazal estandarizatu bat sortu zen penintsula osorako baliagarria, geoide
ondulazioaren arazoari irtenbide bat eman asmoz. Geoide ondulazio honen
konprobaketa bat egiteko, alderaketa bat egin da GPS_RTK metodoan erabiltzen den
geoide ondulazioaren eta GPS neurketa estatikoarekin eskuraturiko ondulazioaren
artean.
Neurketa estatiko hau Arabako NAP sareko 57 erpinean (NAP-57) burutu zen [III
eranskina]. NAP sarea 257 seinalek osatzen dute Arabako errepideetan zehar
bananduak, zeinak 90eko hamarkadan jarri eta berriz ere kalkatu ziren 2012an,
REDNAPek egindako erreferentzia sistema altimetriko ofizialera egokitzeko.

12_Mapa: Arabako NAP sarea.
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NAP-57 erpina lursailetik gertuen aurkitzen den puntu da, eta bertan ordu bat eta 15
minutu egon zen hargailua irakurketak egiten. Irakurketa hauek gertuen zituen
erreferentzia puntuekiko egin zituen, kasu honetan VITO, ALDA eta LAZKAO.
Behin irakurketak amaituta bulegoan datu hauek prozesatu ziren Leica Geo Office
programarekin. Post-prozesu honekin NAP-57 erpinaren (h) altitude elipsoidala
eskuratu zen [IV eranskina]. Altitude elipsoidal honen eta NAP sare birkalkulatuko (H)
altitude ortometrikoaren bitartez geoide ondulazio berria eskuratu zen.
NNAP = hGNSS – HA

non, N geoide ondulazioa, h altitude elipsoidala eta H altitude ortometrikoa diren

NNAP = 655,7971 – 605,163 = 50,6341
Geoide ondulazio berri hau EGM_REDNAP 2008 ereduak erabiltzen duen geoide
ondulazioarekin alderatuz lortzen den diferentzia honako hau izango litzake:
50,6341 – 50,6042 = 0,0299 m
Bestalde, geoide ondulazio berriarekin GPS_RTK metodoaren bitartez altxatutako
puntu guztien altitude ortometriko berriak eskuratu dira. Horretarako, puntu bakoitzaren
altitude elipsoidalari NNAP geoide ondulazioa kendu zaio. Altitude ortometriko hauek
GPS_RTK metodoaz eskuratutako altitude ortometrikoekin alderatuz, hau da,
EGM_REDNAP 2008 geoide eredua aplikatuz lortutako altitude ortometrikoekin
alderatuta lortutako diferentzia milimetrokoa dela ikusi ahal izan da [V eranskina].
7.2.3.3 Keyline diseinuaren garapena
Datu altimetrikoen konprobaketa egin ostean, keyline patroi egokiena eskuratzeko
prozesuari ekin zaio. Lehenengo egin beharra GPS altxaketa puntuetatik abiatuz
gainazal bat sortzea izan da. Horretarako, puntuak AutoCAD Civli 3D programara
inportatu dira eta bertan “crear superficie TIN” comandoaren bitartez gainazalaren
Triangulaketa bat sortua da, Triangelu Irregularren Sare honetatik metro bateko sestra
kurbak lortuz.

61

Keyline Diseinu Hidrologikoaren aplikazioa

22_Irudia: GPS altxaketa puntuak AutoCADera inportatuta.

23_Irudia: Puntuak AutoCAD-era inportatu ostean lortutako sestra kurbak

Sestra kurba hauek baliatuz eta “superficies  exportar a DEM” komandoarekin
Altueren Lur Eredu Digital berria sortu da. Lur eredu digital hau QGIS programa
esportatu da prozesuarekin jarraitzeko.
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24_Irudia: GPS altxaketa puntuetatik sortutako Lur Eredu Digitala katastrotik
deskargaturiko lursailaren muga ofizialekin, QGis programan irekita.

Goiko irudian ikus daitekeen bezala, altxaturiko eremua mugek adierazten dutena baino
txikiagoa da. Hori, goran aipatu den arrazoiaren ondorioz da, hau da, eremua aurkitzen
den baldintza begetatiboengatik ezin izan da zenbait zonatara iritsi.
Behin altuerak adierazten dituen rasterra edukita LIDAR datuekin jarraitu den prozesu
berbera jarraitu da. Malden mapa sortu da trantsizio eremua identifikatu ahal izateko.
Kasu honetan ere bataz bestekoren eragiketa (“r.neighbour”) egin da pixel balioen
araberako sailkapen zurrunago bat eskuratzeko. Oraingoan, ordea, ez da 9x9 balioko
bataz bestekoa bat egin, 5x5ekoa baizik. Izan ere, gertueneko bost pixeletan
oinarrituriko bataz bestekoak nahiko argitasun ematen du, 9koak ordea neurtutako
eremutik at dauden pixeletara heltzen da, oinarrizko informazioa asko aldatuz (Ikus VI
eranskina). Mapa hau bektorizatuz trantsizio eremua ezagutu ahal izan da, zeina LIDAR
datuez lortutakoarekin bat datorren.
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13_Mapa: Trantsizio eremuak. Laranjez, LIDAR bidez lortutakoa. Horiz, GPS altxaketa
datuekin lortutakoa.

Azterketa topografikoaren ostean prozesu hidrologikoa egiteari ekin zaio, lortutako
isurketa kanalak hauek izanik:

14_Mapa: GPS datuekin lortutako isurketa kanal.
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43.irudiak erakusten duen bezala, eskuraturiko isurketa kanalak lau dira. Kanal guzti
horietatik hiru oso laburrak dira, eta gainera, trantsizio eremuaren ostean gertatzen dira.
Beraz, isurketa kanal bat baino ez da aintzat hartu.
Lehenengo prozesuan bezala isurketa kanal honen luzetarako profilak ateraz gero, ikusi
ahal da inflexio puntua 25.36.metroan gertatzen dela, 660 kotatik oso hurbil.
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4_Grafikoa:

Kanalaren luzetarako profilak
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7_Taula:

Keypoint puntu idealenaren koordenatuak
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15_Mapa: Keypoint puntua azaltzen duen mapa
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7.3 Metodoen arteko konparaketa eta ondorioak
Hiru prozesuak amaituta ezinbestekoa da metodologia bakoitzarekin lortutako emaitzen
arteko ezberdintasunez mintzatzea. Horretarako, datu altimetrikoen arteko alderaketa
burutu da, hauek baitira prozesu osoan garrantzi handien izan duten datuak.
7.3.1

1/5000 kartografia datuak.

Konparaketa honetan lehenengo eta azkeneko prozesuak soilik hartuko dira kontutan.
Izan ere, 1/5000 kartografia datuetatik ez da emaitza sendorik lortu. Horren arrazoi
nagusia, kartografia honek eskaintzen duen informazio falta da. Informazio hau datu
gehiagoz hornitzen saiatu arren (interpolazio bidez), lortzen diren datuak ez dira
zehatzak. Hau da, interpolazioa egiterakoan bi sestra kurben arteko tarteak lerro zuzen
eta homogeneoa bezala kontsideratzen ditu, tartean egon daitezkeen irregulartasunak
aintzat hartu gabe. Hori malden mapan argi eta garbi ikus daiteke. Erdiko zonaldean,
modu konstante batez aldatzen dena, balio egokiak eskaintzen ditu. Aldiz, malda
aldaketa handiak gertatzen diren puntuetan koherentzia gutxiko datuak lortzen dira (ikus
36.irudia). Datu planimetrikoak soilik beharko balira ez zen arazo handirik egongo
datuak zuzentzat hartzen, baina kasu honetan datu altimetrikoak izanik garrantzizkoenak
hauen zuzentasuna bermatzea ezinbestekoa da, harik eta emaitza egokiena lortu nahi
bada behintzat.
7.3.2

1. eta 3. metodoen arteko konparaketa.

Ondorengo taulan agertzen diren balioak GPS eta LIDAR datuen bidez eskuraturiko
Altueren Lur Eredu Digitalak alderatuz lortu dira, hau da, rasterren arteko kenketa
eginez pixel bakoitzean dagoen ezberdintasun altimetrikoa eskuratu da, honela raster
bakoitzaren antzekotasuna zenbaterainokoa den ezagutuz. Balio hauen artean,
ezberdintasun maximoa, minimoa, bataz besteko diferentzia eta desbiderapen tipikoa
daude.
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8_Taula:

Balio
estatistikoa (m)
Maximoa

LIDAR - GPS

Bataz bestekoa

0.2814

Minimoa

-0.0220

Desb. estandarra

0.1080

0.7549

Altueren Lur Eredu Digitalak alderatuz eskuraturiko balio estatistikoak.

5_Grafikoa:

Datuen dispertsio erakusten duen histograma.

16_Mapa: MDTen arteko kenketa eginez eskuraturiko rasterra.

Datu egokienak GPS altxaketa bidez eskuraturikoak direla kontsideratuz, hauek baitira
eguneratuenak eta zehaztasun gehien eskaintzen dutenak (1-2 zentimetrotako
zehaztasun altimetrikoa GPS-RTK metodoarekin eta 0.2 metrotakoa LIDARarekin
(FOMENTO)), ondorengo puntuak ondorioztatu dira:
-

GPSarekin datu zehatzagoak eskuratzen dira, baina Lidarrak informazio
osatuago eta erregularrago bat eskaintzen du. Izan ere, MDTa metro
karratuko 2 puntuko dentsifikazioa duen puntu hodei baten postprozesutik
sortua izan da, eta GPS altxaketarekin, aldiz, puntu asko altxatu gabe geratu
dira (0.06 puntu/m2).
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-

Diferentzia handienak ipar eta hegoaldeko zonaldeetan jasotzen dira, bertan
altxaturiko puntuak urriak izan baitira, informazio ugari galduaz. Erdiko
zonaldean, diferentzia txikia dago bi rasterren artean, puntu askotan
milimetrotakoa izanez.
Bataz besteko diferentzia 0.28 metrotakoa da Lidar eta GPS bidezko LEDen
artean. Diferentzia honek Lidarraren zehaztasun altimetrikoa gainditu arren
(0.2 metro), aipatu behar da 0.2 metroz gaindiko diferentziak GPSarekin
puntu gutxi altxatu diren zonaldeetan soilik daudela, 45.irudian gorriz
azaltzen den zonaldean, hain zuzen ere. Puntu asko altxatu diren zonaldean,
erdiko zonaldea alegia, milimetrotako diferentzia erakusten dute puntu
askok.

Keypoint puntuen identifikazioari dagokionean, ezberdintasun nabarmenena lorturiko
keypoint kopurua da. 1.metodoaren bitartez eskuraturiko isurketa kanalak hiru izan dira,
bakoitza bere luzera eta norabidearekin. Malden aldaketan oinarrituz identifikatu ahal
izan dira kanal bakoitzaren inflexio puntuak, zeinak keypoint puntu bezala kontsideratu
diren. 2.metodoarekin lau isurketa kanal lortu diren arren horietatik hiru oso laburrak
izateaz gain, trantsizio eremuaren ondoren sortzen dira. Hori dela eta, kanal bakar bat
hartu da aintzat, beraz, keypoint puntu bakar bat.
Ezberdintasun honen arrazoi nagusia, ez dago zalantzarik prozesaketa bakoitzaren datu
gordinetan dagoela. Lidarrak, esaterako, puntu dentsifikazio askozaz ere handiagoa
izateaz gain, eremuaren kanpoko datuak ere baditu, eta ondorioz, datu multzo zabalago
batekin lan egitea ahalbidetzen du, ezinbestekoa azterketa hidrologiko sendo bat
egiteko. GPS datuek, bestalde, zehaztasun handiago izan arren, datu multzo mugatu bat
eskaintzen dute. Hau da, eremuaz kanpoko informaziorik ez du ematen eta eremuaren
barneko informazioa ere txikia da, zehatza baina urria. Horrek isurketa kanalen
azterketan berezko eragina du: batetik, kanpotik barnera datozen urak ez dira kontutan
hartzen eta, bestetik, barnean sortzen diren isurketa kanelen jokaera zein den ere ezin da
ondorioztatu.
Hala ere, ondorengo taulan ikus dezakegun bezala Lidarraren bitartez eskuraturiko
keypoint puntuetako baten kokapena GPS_RTK metodoaz eskuraturikoaren oso
antzekoa da. Y eta Z koordenatuetan bat datoz, baina X koordenatuan 5 metrotako
ezberdintasuna aurkezten dute.
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Puntua

X

Y

Z

LIDAR
A kanala

43,07

552824,50 4742078,50 659,83

B kanala

32,88

552834,50 4742075,50 659,89

C kanala

41,29

552862,50 4742076,50 660,33

GPS-RTK

25.36

552819,83 4742078,50 659,83

9_Taula:

Keypoint puntu guztien UTM koordenatuak.

Dena den, ezberdintasunak ezberdintasun, bi metodoak oso baliagarriak izan dira
keyline patroia identifikatzeko. Izan ere, lau keypoint puntu ezberdin eskuratu arren ez
da beharrezkoa izan keypoint puntu egokiena zehaztea.
Ur biltegi bat ezarri beharko zen lursail bat izango balitz keypoint puntu konkretu bat
zehaztea ezinbestekoa litzake. Proiektu honetan, ordea, ez da beharrezkotzat ikusi ur
biltegi bat ezartzea: eremuak duen malda esanguratsuagatik, lursailaren azalera
txikiarengatik, edota, zonalde geografiko honetan erortzen den euri kantitatearengatik.
Beraz, kasu honetan inflexio puntua identifikatzea keyline patroia ezagutzeko izan da
baliagarria. Lau keypointak, hain juxtu, 660ko kota duen sestra kurbatik oso gertu
aurkitzen dira. Sestra lerro honetan oinarrituz egin da jarraian aurkezten den diseinua.
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8

Permaultura bidezko diseinuaren proposamena

Behin keyline patroia identifikatuta lursailaren diseinu berria proposatzeko momentua
da. Horretarako baina, ezinbestekoa da lursaila diseinu horretara egokitzea, traktoreak
jarraitu beharreko ibilbidea zehaztea eta uzta lerroak antolatzea.

8.1 Keyline patroiaren aplikazioa
Keyline diseinuaren teoriak dioen bezala, euri ura ahalik eta gehien aprobetxatu ahal
izateko lursaila desnibeletan antolatu behar da. Beraz, AutoCAD programaz baliatuz,
keyline lerroren lerro ekidistanteak egin dira eremu osoan zehar metro bateko
distantziara bakoitza. Lerro hauek jarraituz lurra goldatuko da.

25_Irudia: Keyline patroia eremua osoan aplikatuz.

Lur goldaketa baina, ez da nekazaritza konbentzionalaren antzera, lurraren biraketan
oinarrituko. Lurrari bira ematean lehenengo kapatan (25-40cm) aurkitzen den
mikrobiologia suntsitzen baita, bertako materia organikoa galtzen da, honen egitura
puskatuz eta, ondorioz, lurraren trinkotze eta higadura eragin.
Honen aurrean, lurra eraberrituriko golde tradizionalekin lantzea proposatzen du
permakulturak. Horietako bat da, adibidez, “Yeomans” (bere sortzailearen izena) goldea.
Golde honek, zizel antzerako bat dena, ez du lurra biratzen, ireki baizik. Honen bitartez,
bertako mikrobiologia mantentzen da eta materia organikoa ez da galtzen. Goldatzean
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zizelak egindako artekatik euri ura eta oxigenoa sartuko dira. Gainera, goldea pasatzean
landare batzuen sustraiak puskatuko ditu, hauen igartzeak milioika mikroorganismori
alojamendua emanez. Mikroorganismo hauek geruza sakonago batean dauden
mineralak disolbatuko dituzte sustraien hazkuntza indartsu eta sakonagoa eraginez.

26_Irudia: Yeomans goldea eta honek egindako arteka.

Goldatze lan honetan bestalde, kontu handia izan beharko da traktorearen iraulketa
arriskuarekin. %15eko bataz besteko malda duen eremu batean probabilitate handiak
daude traktorearen iraulketa gertatzeko, Espainiako Nekazaritza, Elikadura eta
Ingurugiro Ministerioaren arabera, albokako eta atzeranzko iraulketak izanik
nekazaritza jardueran hilketa gehien eragiten dituzten ekintzak [Magrama 2009].
Traktore baten egonkortasuna honen grabitate zentroak duen kokapenaz dago
baldintzatua. Albokako iraulketa baten aurrean, traktoreak egonkortasun handiagoa
izango du grabitate zentroa lurretik gertuago dagoenean edota ardatz bereko bi gurpilen
arteko distantzia handia denean. Grabitate zentroaren proiekzioaren leku aldaketak
egonkortasun galera bat sortzen du, albokako iraulketa eraginez. Atzerakako iraulketa
gehiegizko trakzio indar bat egiterakoan edota malda gogor bat frentez gainditzen
saiatzerakoan gertatzen da, grabitate zentroaren proiekzioa atzerantz lekualdatuz eta,
beraz, traktorearen aurrealdea altxatuz.
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27_Irudia: Traktorearen egoera malda batean.

Atzerakako iraulketa:

Iraulketa gertatzen da:

denean.

Albokako iraulketa:

Iraulketa gertatzen da:

denean.

Kontutan hartuz traktoreak igaroko duen malda maximoa %32koa dela (18º gutxi
gorabehera), eta ardatz bereko bi gurpilen arteko distantzia 2 metrotakoa dela, lursail
honetan lan egin beharko duen traktorearen grabitate zentroa ez da 3 metro baino
gorago egon beharko.
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8.2 Diseinu berriaren proposamena
Proiektuaren hasieratik adierazten joan den bezala hemen jorratu diren kontzeptu ugari
topografia hutsetik haratago doazen eremu ezberdinetatik jasoak izan dira. Izan ere,
permakultura bizitzaren alor ezberdinak osatzen dituzten “sektore” anitzetatik edanez
hornitzen da, aurrez aurre topa daitezkeen erronka bakoitzari modurik osatuenean eta
egokienean erantzuteko helburuarekin.
Hemen egiten den proposamena, beraz, gerturapen bat baino ez dela esan daiteke,
batetik, botanikaren inguruko teoria menperatzen ez delako, zeinak berezko garrantzia
duen landare baten edo bestearen aukeraketa egiterako unean, eta bestetik, diseinua
nekazariaren beharren eta nahien arabera egin behar delako, kasu honetan, arrazoi
ezberdinak medio, ezinezko izan dena. Hori dela eta, diseinua garatzeko harturiko
erabakiak bi iturri nagusietan oinarrituz hartu dira: Arkauteko Nekazaritza Eskolan
jasotako Permakultura inguruko kurtsoa eta interneten topaturiko bibliografia
ezberdinak.
8.2.1

Landaredia eta fruta-arbolak

Lursailaren dimentsio eta egitura direla eta, bere funtzioa landare eta fruta-arboletara
mugatzea erabaki da, baserri edo larre abererik ezarri gabe.
Landaredi hau funtzioen arabera sailkatu da:
-

Fruta emango duten zuhaitzak. Hauek izango dira eremuan nagusituko
direnak eta jasotako uztaren arabera merkatura bideratuko direnak.

-

Estaldura landaredia. Fruta-arbolak hazi bitarte lurzoruari sostengua emango
diote lur-higadurak murriztuz edota saihestuz. Horrez gain, estaldura
landaredi ezberdinak konbinatuz espezie bakoitzaren behar ezberdinak
asetuko dira, euren artean elkar elikatuz.

-

Lore usaintsuak. Hauen funtzioa nagusia eremuko polinizazio prozesuan
ezinbesteko papera jokatzen duten erleak erakartzea izango litzake, bertako
bioaniztasuna hobetzen lagunduko dutenak.

-

Egur-zuhaitzak. Ipar-ekialdetik sartzen den haize bolada handien aurrean
hesi natural bat sortzea.
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8.2.1.1 Fruta-arbolak
Landatuko den fruta-arbol mota, komenigarria da orain arte landaturik egon den
espeziea ez izatea, lurreko mikroorganismoek garaturiko gaixotasun posibleak saihestu
asmoz (Antoni e.g. 2008). Hori dela eta, hurritzen eta sagarrondo barietate konkretu
horiek albo batera utzi eta udare-sagarren esplotazioari bidea ematea proposatzen da.
Barietate hau, Arabar mendietan oso ohikoa izan den baina egun galzorian dagoen sagar
mota bat da. Iraganean kantitate handitan hazi den barietatea izaki lursailera egokitzeko
arazo handirik ez duela izango kontsideratu da, bertako elikagai bati bultzada emateaz
gainera. Barietate honek heltze luzea du, jasotzea abendu bukaeraraino iristen delarik
[6].
Zuhaitzak M-106 patroiaz landatuko dira. Patroi honek “pulgón” izurriteari erresistente
bihurtzen ditu, zaintza-lan handia ez eskatzeaz gainera. Zuhaitzen arteko distantzia 3
metrotakoa izango da ilaren arteko, berriz, 6 metrotakoa. Hauen hazkuntza egoki
baterako gomendagarria da lehenengo urtean gutxienez alanbre-hesi batez lotzea, 1,20
metrotako altuera izango duena [7].
Guztiak nola ez, keyline patroian oinarrituz landatuko dira

28_Irudia: Sagarrondoen kokapena
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8.2.1.2 Estaldura landaredia eta lore usaintsuak
Estaldura landaredi hau fruta-arbolen ilaren artean joango da, eta helburu ezberdinekin
ezarri ohi dira: lurraren emankortasuna eta uraren kalitatea hobetu, gaixotasun eta
izurriteak kontrolatu, eta lurrari ematen dioten egonkortasunarekin lur-higadurak
murriztu edota saihestu.
Landaredi hau konbinatua izatea ere komenigarria da. Modu honetara, landare baten
gabeziak beste landareak beteko ditu eta alderantziz; esaterako, lekadunak nitrogenoa
ezarriko dute lurrean, zerealarentzat benetan ongarria izango dena.
Lore usaintsuak bestalde, polinizazio prozesuan horren garrantzizkoak diren erleak
erakartzeko helburuarekin jarriko dira. Egokienak eta gomendatuenak bertako landareak
jartzea da. Hauek fruta-arbolen ilaren artean soilik ez ezik fruta-arbolen azpian ere
jarriko dira. Horrez gain, lursailaren perimetroan zehar masustondoak, ahabiak eta
bestelako sasiak jartzea ere oso gomendagarria da lore ugari ematen baititu, izurrien
aurka eraginkorrak diren intsektuak erakarri (mantangorria, liztor parasitoidea etab.) eta
hesi natural gisa jokatzearekin batera.
8.2.1.3 Egur-zuhaitzak
Egur-zuhaitz hauek hesi-natural bat sortzeko helburuarekin jarriko dira. Arestian aipatu
den bezala, zonalde honetan jotzen duen haizeak ipar-ekialdeko norabidea du. Haize
hau zuzenean iritsi ez dadin, gorputz sendoko zuhaitz gutxi batzuk jartzea ikusi da
egokien. Ikusirik eskualde horretan eta lursailaren atzean dagoen basoan haritza benetan
egoki hazten dela, espezie hau jartzea erabaki da. Hauen eta fruta-arbolen artean, hala
ere, distantzia bat mantentzea ezinbestekoa da, itzalak frutaren hazkuntzan eragotzi ez
dezan. Distantzia hau haritzak izango duen altueraren araberako izango da.
8.2.2

Infiltrazio kanalak

Euri uraren guztizko aprobetxamendu bat lortu asmoz, infiltrazio kanalak egitea ikusi
da. Kanal hauekin lur-higadurak kontrolatu daitezke grabitate indarrean oinarrituriko
lursailaren ureztatze natural bat lortzeaz gainera. Kanal hauek euri ura metatzen dute,
lurzoruarekin kontaktuan debora gehiago mantenduz eta, ondorioz, urak lurrean
infiltrazio handiagoa izatera bultzatuz. Horrek maila freatikoaren bustitze oparoagoa
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ekarriko luke, landare zein mikroorganismoentzako ur kantitatea handituz, eta beraz,
lurraren emankortasun eta ekoizpena areagotuz.
%2 eta %45eko malda duten mendi hegaletan kanalak sestra kurba bat jarraituz
eraikitzea gomendatzen da. Hauen arteko distantzia maldaren eta lur motaren
araberakoa izango da. Adibidez, % 2ko malda batean bi kanalen arteko distantzia
horizontala 30 metrotakoa izango da, % 16ko malda batean, aldiz, 16 metrotakoa. Lur
motak ere badu zerikusia distantzia honetan, ez baita berdina arezko lurra edo buztin
lurra izan. Azken honetan xurgapena txikiagoa izanik tarteak txikiagoak izango dira.
Jarraian esperientzia ezberdinetatik jasotako neurriak azaltzen dituen taula ageri da
[Tierramor 2009]:

MALDA

Infiltrazio kanalen
arteko distantzia

MALDA

Infiltrazio kanalen
arteko distantzia

%2

30 m

% 20

14 m

%5

28 m

% 25

12 m

%8

24 m

% 30

10 m

% 10

20 m

% 35

8m

% 14

18 m

% 40

6m

% 16

16 m

% 45

4m

10_Taula:

Infiltrazio kanalen arteko distantzia maldaren arabera

Diseinu honen kasuan hiru kanal eraiki dira: bat, 680 kotako sestra kurban; bestea, 675
kotako sestra kurban; eta azkena, 665 kotako sestra kurban. Lehenengoaren luzera 48.41
metrotakoa da, bigarrenarena 71.7 metrotakoa eta hirugarrenarena 72.32 metrotakoa.
Kanal hauetako bakoitzak eurite baten ondorioz dagoen gainazaleko labaintze
(“escurrimiento superficial”) totala mantentzeko ahalmena izan behari du (Millán 2000).
Prezipitazio efektiboa4 (Pe) da labaintze honen estimatzailea. Prezipitazio efektibo
honen kalkulurako FAO erakundeak proposaturiko ekuazio hauez baliatu da:

4

Prezipitazio efektiboa (Pe): Prezipitazio totaletik landareek aprobetxatzen duten frakzioa. Albo batera
geratzen dira gainazaleko labaintzea, ebapotranspirazioa eta infiltra sakona (FAP 2977).
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eta

Pt hilabete batean erortzen den prezipitazio totala izanik eta lursaila aurkitzen den
eremu geografikoan bataz beste pilaturiko prezipitazioa 69.91mm direla jakinik, eremu
horretako prezipitazio efektiboa hilabete batean 31.95mm dira.
Behin prezipitazio efektiboa ezagututa kanal hauen dimentsioak kalkulatu ahalko dira,
horretarako kanalren albokako sekzio honetan oinarrituz (Lemus eta Navarro 2003).

29_Irudia: Kanalen albokako sekzioa

non, D kanalen arteko distantzia den. Distantzia hau ezberdina
denez tarte bakoitzean kanal bakoitzak ere dimentsio propioak izango ditu.
Lehenengo eta bigarren kanal arteko malda maximoa %30ekoa izanik distantzia 10
metro izango dira. Bigarren eta hirugarren kanalen arteko malada maximoa %20 denez
distantzia 14 metro izango dira eta, azken kanaletik aurrera dagoen malda maximoa
%16izanik, D = 16m izango da. Beraz, kanal bakoitzaren goi partearen zabalera honako
hauek dira:

;

;

Oinarriaren eta ezponden Z parametroentzako balio estandarizatuak proposatzen dira
(MOP 1981):
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b = 0.3 metro

eta

Z=
Eremua

Ezponda

Arroka

Bertikala

Turba

0.25

Buztina eta hormigoi karga

0.5-1

Lurra

1

Lur aretsua

2

11_Taula:

Ezponden Z balio estandarizatuak

Kasu honetan Z parametroa 1 izango da eremuko materiala lurra delako.
Kanalen altuera (H) eta ezponden luzerari dagokionez, honako ekuazioak erabili dira:
(

√

)(

(

)

)

√

(

√

(

)
)

Hortaz, hauek dira kanala bakoitzaren dimentsioak:
KANALA

As

H

Lbehe

Lgoi

1 kanala

0.32m

0.48m

0.67m

0.67m

2 kanala

0.43m

0.55m

0.77m

0.77m

3 kanala

0.50m

0.60m

0.80m

0.80m

12_Taula:

Kanalen dimentsioak

Kentzen den lur gutzia kanalaren ertz batean jartzen da, maldan behera 20 zentimetro
ingurura [Roberto e.g. 2008].
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30_Irudia: Infiltrazio kanalen tamaina

Infiltrazio kanal hauetako bakoitzari desbiderapen kanal bat egokituko zaio eurite
handien ostean xurgatzen ez den ura hurrengo infiltrazio kanalera bideratzeko.
Desbiderapen kanal hau infiltrazio kanalaren maila baino apur bat beherago geratuko
da, urak bertatik alde egiteko, gainezka egin eta lur-higadura bat eragin aurretik [ikus
XXX erankina]. Desbiderapen kanal hauek harri eta arrokaz hornituko dira lurra babestu
eta uraren abiadura moteltzeko.

31_Irudia: Infiltrazio eta desbiderapen kanalen irudikapena.
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9

Aurrekontua

Aurrekontuari dagokionez, metodo bakoitzak suposatzen duen kostu totalak kalkulatu
dira, geora egin litezkeen antzerako lanetan metodo baten edo bestearen aukeraketan
lagungarria izan daitekeelakoan.
Aurrekontu hauek hiru gastu ezberdinetan oinarrituz kalkulatu dira:
-

Gastu zuzenak. Proiektuaren egikaritzan ezinbestekoak diren ekintzen
kostuak dira, proiektuarekin erlazio zuzena dutenak.

-

Iraganeko gastuak. Aurrekontua egiteko harturiko denboraren kostua.

-

Zeharkako gastuak. Proiektua garatzeko ekintzetan parte hartzen dutenak,
urte osoan finko mantentzen dira.

-

Gastu orokorrak. %10a.

Zuzeneko Gastuak
a. Eskulana: Geomatikan eta Topografian Graduatu den langilearen eguneko
soldata kalkulatzeko Ingeniaritza enpresen eta Ikerketa Teknikoko Bulegoen
XVII.Hitzarmen Nazionalean oinarritu da. Hitzarmen honen arabera lehen
mailako ingeniari baten urteko soldata 23.618,02 €-takoa da (33.art.), urtean egin
beharreko ordu kopuruak 1800 ordu izanik (22.art.). Oinarrizko soldata honi,
hitzarmeneko 38.artikuluak adierazten duen hitzarmen plusa, bi mila eta
laurogeita hamabi euro eta laurogeita hamabost zentimo (2.092,95 euro), eta
gizarte segurantzak zehazturiko gertakizun arrunten kotizazio portzentajea batu
zaizkio.
b. Materiala: Hemen sartzen dira tresna topografiko, ordenagailu mugikor eta landa
materiala, kasu honetan, flexometroa, txalekoa eta mugikorra. Material honen
eguneko kostua kalkulatzeko hauen amortizazio bat egin da. Amortizazio hau
1777/2004 Errege Dekretuaz onarturiko Sozietateen Gaineko Zergak zehazturiko
urteko amortizazio koefizienteen taula ofizialean oinarrituz kalkulatu da.
Koefiziente maximoa erabili da, era horretan, urtero balio maximoa ematen
baitzaio. Bezeroak gutxiago ordainduko balu periodoa luzatuko litzateke, baina
ez horrenbeste. Urtero ordainketa homogeneo bat egin eta eragozpenak ekiditea
lortzen da (beste metodoekin urtero ezberdin ordaintzen da).
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c. Dietak eta desplazamenduak: Hemen lursailetara desplazamenduak eta bertan
egindako bazkariak hartu dira kontutan. XVII.Hitzarmen Nazionalaren
37.artikuluaren arabera, eginiko kilometro bakoitzeko 0.19€ jasoko da eta
bazkari edota afari bakoitzeko 10€.
Zeharkako gastuak
a. Gai administratiboen inguruko kontsultak egiteko kanpo kontsultora bat
kontratatuko da. Urteko 1500€ balio ditu.
b. Materiala. Material ez zuzen bezala eraikinaren alokairua (930 €/hileko),
erabilitako softwareak eta bulegoko materiala hartu dira kontutan. Hauen
amortizazioa ere koefiziente maximoa kontsideratuz kalkulatu dira. Material
suntsikorrak ez du amortizaziorik.
Gastu orokorrak
FOM/1824/2013 legediaren arabera, proiektuaren exekuzioaren kostu totalari
(zeharkako eta zuzeneko gastuen kostu totala) %10ko portzentajea batu behar
zaio besteak beste, gerta litezkeen ezbeharrei aurre egiteko, bai eta jasotako
ikastarora ordaintzeko ere. Horrez gain, 1098/2001 Errege Dekretuaz onarturiko
industria mozkina (% 10) batu behar zaizkio.
Kostu finala
Azkenik, proiektuak sosotara balio duena kalkulatzeko 1624/1992 Errege Dekretuaz
onarturiko Balio Erantsiko Zergak suposatzen duen %21eko portzentajea batu
zaizkio kostu finalari.
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9.1 Metodo bakoitzarentzat aurrekontua
Bi metodoen aurrekontuak aterata lehenengo metodoarentzat bi mila era bat euro eta
berrogeita hamar zentimoko kostua ateratzen da BEZik gabe. BEZarekin, bi mila
laurehun eta hogeita bat euro eta laurogeita bat zentimoko kostua totala du.
Bigarren metodoarentzat kostua BEZik gabe hiru mila bostehun eta hemeretzi euro eta
hogeita bost zentimotakoa da. BEZa batuz gero, aldiz, lau mila berrehun eta berrogeita
hemezortzi eruo eta hogeita bederatzi zeintomokoa.
1.METODOA
Egunak
Iraupena
Zuzeneko gastuak
Zeharkako gastuak (proiektu honi)
Industria mozkina (%10)
Gastu Orokorrak (%10)
GUZTIRA BEZ GABE
BEZ (%21)
KOSTU FINALA
13_Taula:

Orduak
6

Kostua Guztira
48
1.278,53 €
389,39 €
166,79 €
166,79 €
2.001,50 €
420,31 €
2.421,81 €

1.metodoarentzat aurrekontu laburtua.

3.METODOA
Egunak
Iraupena
Zuzeneko gastuak
Zeharkako gastuak (proiektu honi)
Industria mozkina (%10)
Gastu Orokorrak (%10)
GUZTIRA BEZ GABE
BEZ (%21)
KOSTU FINALA
14_Taula:

Orduak
10

Kostua Guztira
80
2.261,01 €
671,70 €
293,27 €
293,27 €
3.519,25 €
739,04 €
4.258,29 €

3.metodoarentzat aurrekontu laburtua.

83

Keyline Diseinu Hidrologikoaren aplikazioa

10 Ondorio orokorrak
Proiektuaren puntu honetara ailegaturik ezinbestekoa da, prozesu osoaren ikuspegi
orokor batetik, lorturiko emaitzen analisi eta ondorio nagusiak ateratzea.
Batetik, azpimarratu beharra dago teknika geomatiko zein topografikoek diseinu
hidrologiko batean jokatzen duten papera. Lurra, uraren ibilbidea baldintzatzen duen
faktore nagusiena izanik, honen azterketa osatu bat egitea ezinbestekoa da. Gaur egun
hamaika dira garatu diren prozesu eta metodoak lurzoruaren egoera aztertu, egitura
ezberdinak irakurri eta gertaturiko eta gerta

litezkeen bilakaera ezberdinei

arrazonamendu bat emateko. Ikerketa proiektu honen kasuan, hiru metodo izan dira
nekazaritza lursail bat aztertzeko erabili direnak, eta informazio ugari erabili den arren
datu altimetrikoetan zentratu da batik bat ikerketa.
Metodo guztiekin eskuratu nahi izan den helburua berdina izan arren, horra heltzeko
jarraituriko pausoak berezkoak izan dira. Keyline patroia aurkitzeko abiapuntu datuak
datu altimetrikoen rasterra izanik, 1.metodoak suposatu du lan gutxien. Izan ere, metodo
honetan datu gordinak eusko jaurlaritzak eskainiriko 1x1 metrotako Lur Eredu
Digitalarenak izan dira, zeinak 0.2 metrotako zehaztasun altimetrikoa ematen duen.
Honekin, azterketa topografiko eta hidrologikoa egin da zuzenean Geografia
Informazioko Sistemen bitartez. Bigarren metodoarekin, aldiz, datu gordinak 5
metrotako sestra kurbak izan dira, beraz, interpolazio bat egin behar izan da MDTa
eskuratzeko. 3.metodoko datu gordinak GPS-RTK altxaketa datuak izan dira, hau da,
landa lan bat egin behar izan da MDTa eskuratzeko, baita AutoCADen hauek prozesatu
ere. Gainera, datu altimetrikoen konprobaketa egiteko altxaketa estatiko bat ere burutu
da, denboran gehiago luzatuz. Hortaz, argi ikus daiteke Lidar datu bidezko prozesuan
inbertitu behar dela denbora gutxien.
Kartografia datuak, gainera, ez dira baliagarriak izan azken helburua eskuratzeko.
Arestian aipatu bezala, MDTa eskuratzeko interpolazioa egiten informazio ugari galdu
egin da, azterketa topografiko eta hidrologikoan bere ondorioak edukiz. 1/5000
kartografia datuak, beraz, egokiagoak dira eremu ertain/handietarako eremu txikietarako
(0.6 ha) baino.
GPS-RTK datu bidezko prozesuak, bestalde, zehaztasun handia eman arren informazio
mugatua ematen du. Izan ere, ikertu den gisako eremu batean zaila da altxaketa osatu
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bat egitea, puntu askotara ezin baita iritsi, aurkitzen den egoeran aurkitzen delako
(sasiak, zuhaixkak, adar eroriak…). Ondorioz, lursailaren irudikapen ez osatu bat
lortzen da. Hala ere, landa lan honi esker (GPS-RTK altxaketa eta estatikoa) datu
altimetrikoen konprobaketa bat egitea lortu da. Eta honen bitartez frogatu ahal izan da
Araba lurralde historikoko eremu batean datu altimetrikoekin lan egin behar denean ez
dela beharrezkoa neurketa estatiko bat egitea, nahikoa litzatekeela berezko geoide
eredua erabiltzea, hau da, EGM08_REDNAP eredua. Honek ematen duen zehaztasuna
milimetrotakoa dela konprobatu baita.
Beraz, konplexutasunari dagokionean, Lidar datu bidezko prozesuaren abantaila
azpimarratu beharra dago. Batetik, ez delako inongo aurreprozesurik egin behar MDTa
eskuratzeko (ikertu den eremuaren kasuan, beti ere), eta bestetik, eskaintzen dituen datu
bolumenekin informazio ugari, eta zehaztasunekoa, deribatu ahal izan delako.
Burutu den ikerketaren kasu konkreturako Lidar datuen erabilera azpimarratu behar da.
Lortutako emaitzek eta metodo honek suposatzen duen inbertsio ekonomiko eta
tenporalak beste metodoekiko duen errentagarritasuna erakutsi dute.
Azterketa topografiko eta hidrologikoaren prozesuan, bestalde, Geografia Informazioko
Sistemak erakutsi duten potentzialtasuna agerrikoa da. Hauei esker, errealitate
geografikoaren errepresentazio espazialarekin modu interaktibo batean egin da lan.
Informazio anitzekin momentu berean lan egin ahal izateak prozesu bera era
ezberdinetara garatzeko aukera ematen du emaitza egokiena lortze bidean. Datu
ugariren bitartez informazio berri bat lortu daiteken bezala, datu bakar batetik
informazio berri ugari eskuratu daiteke. Gainera, informazio guzti hau iturri eta eskala
ezberdinetako izan daiteke. Lortzen diren errepresentazio kartografikoak detaile eta
aniztasun handikoak dira, erakusten duten argitasunak bestelako mapetatik bereizten
dituelarik.
Azkenik, aipatu proiektu hau garatzeko topatu diren zailtasunak. Keyline diseinu
hidrologikoaren aplikazioaz mintzo diren esperientziak topatu arren, gutxi dira
ikuspuntu geomatiko topografiko landu batetik jarduten dutenak. Horrek zenbait erabaki
hartzerako unean buruhauste ugari eman ditu, metodo enpiriko-analitikoez baliatu behar
izan delarik momentu askotan aurrera egina ahal izateko. Zentzu horretan goraipatu
beharra dago, dena den, beste hainbaten artean, Darren Doherty nekazari australiarrak,
Eugenio Gras permakultore mexikarrak edota Jesus Ruiz keyline diseinuan aditua den
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topografo valentziarrak utzitako argibide anitz eta osatuak, zeinak, karrera osoan zehar
bildutako ezagutza ezberdinekin uztartuaz, oso baliagarriak suertatu diren proiektu
honen egikaritzan.
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11 Etorkizuneko eginkizunak
Azkenik, eta honekin aurkeztu berri den proiektuari amaiera emanez, lan honetan burutu
ezin izan diren baina benetan garrantzitsuak eta nekazariarentzat ezinbestekoak diren
hainbat kalkulu azpimarratu nahi dira, besteak beste: desbidaratze eta infiltrazio kanalak
sortzeko egin behar diren lur mugimenduen kalkulua, kanal hauek bildu dezaketen ur
kantitatea, bildutako ur kantitatetik zenbat ur xurgatuko duen lurrak eta zenbat iritsiko
zaien landareei eta traktoreak jarraitu behar duen bide optimo eta seguruena zein den.
Hauek, etorkizunean egin daitezken antzerako lanetan edota proiektu honen
jarraipenean sartzea berezko garrantzia duela azpimarratu beharra dago, zeinak ildo
honetako lanen hobekuntza etengabean lagunduko duten.
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PLANOAK
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Eranskinak
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Eranskina I
URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

Pilatutako prezipitazioa (l/m2)

107,50

91,68

89,12

65,41

67,60

58,51

23,22

29,82

41,77

58,87

119,36

86,06

Prezipitazio maximoa, egun batean (l/m2)

62,71

53,16

51,85

40,03

40,84

34,22

14,97

19,20

25,71

35,83

68,00

50,46

Prezipitazio egunak

17,93

14,64

14,57

14,64

14,07

9,93

6,71

8,57

9,64

12,79

16,64

14,86

Izozte egunak

12,57

11,79

8,07

2,50

0,57

0,00

0,00

0,00

0,15

1,21

4,93

12,36
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Eranskina II
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Eranskina III
NAP_57 erpinaren azalpen orria
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Eranskina IV

.

Postprozesuaren ezaugarriak

Red Ajuste
www.MOVE3.com
(c) 1993-2012 Grontmij
con licencia para Leica Geosystems AG
Creado: 07/14/2016 11:42:43

Información del proyecto
Nombre del proyecto:
Fecha de creación:
Huso horario:
Sistema de coordenadas:
Programa de aplicación:
Kernel de procesamiento:

OKARIZ
07/14/2016 11:15:40
2h 00'
ETRS89_UTM30
LEICA Geo Office 8.3
MOVE3 4.1

Información general
Ajuste
Tipo:
Dimensión:
Sistema de coordenadas:
Tipo de altura:
Número de iteraciones:
Corrección máxima de coordenadas en la última iteración:
Estaciones
Número de estaciones (parcialmente) conocidas:
Número de estaciones desconocidas:
Total:
Observaciones
Diferencias de coordenadas GPS:
Coordenadas conocidas:
Total:
Incógnitas
Coordenadas:
Total:
Grados de libertad:
Pruebas
Alfa (multi dimensional):
Alfa 0 (una dimensión):
Beta:
Sigma a-priori (GPS):
Valor crítico de prueba W:
Valor crítico de la prueba T (2 dimensiones):
Valor crítico de la prueba T (3 dimensiones):
Valor crítico de prueba F:

Forzado
3D
WGS 1984
Elipsoidal
1
0.0000 m

(tolerancia alcanzada)

3
1
4
9 (3 líneas base)
9
18
12
12
6
0.2222
5.0 %
80.0 %
10.0
1.96
2.42
1.89
1.37
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Prueba F:

201.23

(rechazado)

Resultados del ajuste
Coordenadas
Estación
ALDA

LAZK

VITO

nap57

Coordenada
554669.7161 m
4733758.4137 m
881.8251 m
566235.7440 m
4764973.1198 m
226.4780 m
526750.0361 m
4743105.1716 m
600.4822 m
550621.1261 m
4743938.3664 m
655.7971 m

X local
Y local
Altura
X local
Y local
Altura
X local
Y local
Altura
X local
Y local
Altura

Corr
0.0000 m
0.0000 m
0.0000 m
0.0000 m
0.0000 m
0.0000 m
0.0000 m
0.0000 m
0.0000 m
-0.0026 m
0.0014 m
0.0001 m

Desv. Est.
0.0095 m
0.0112 m
0.0226 m

fijo
fijo
fijo
fijo
fijo
fijo
fijo
fijo
fijo

Observaciones y residuales
Estación
DX ALDA
DY
DZ
DX VITO
DY
DZ
DX LAZK
DY
DZ

Pto visado
nap57

nap57

nap57

Obs. ajus.
-7264.0640 m
-3677.1527 m
7341.8241 m
618.3967 m
23882.7857 m
550.4202 m
13917.7491 m
-16367.5286 m
-15014.8969 m

Resid
0.0024 m
0.0009 m
0.0076 m
-0.0036 m
0.0060 m
-0.0216 m
-0.0677 m
-0.1370 m
0.0275 m

Resid (ENA)
0.0010 m
0.0040 m
0.0069 m
0.0058 m
-0.0133 m
-0.0175 m
-0.1395 m
0.0627 m
-0.0269 m

Desv. Est.
0.0186 m
0.0096 m
0.0170 m
0.0186 m
0.0096 m
0.0170 m
0.0186 m
0.0096 m
0.0170 m

Residuales del vector de línea base GPS

DV
DV
DV

Estación
ALDA
VITO
LAZK

Pto visado
nap57
nap57
nap57

Vector ajus. [m]
10963.1409
23897.1302
26211.5787

Resid [m]
0.0080
0.0227
0.1553

Resid [ppm]
0.7
1.0
5.9

Elipses de error absoluto (2D - 39.4% 1D - 68.3%)
Estación
ALDA
LAZK
VITO
nap57

A [m]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0113

B [m]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0092

A/B
1.0
1.0
1.0
1.2

Phi
90°
0°
0°
17°

Desv. Est. Alt [m]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0226
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Eranskina V

Postprozesutik lortutako ondulaziorekin kalukulatu diren altitude orotmetrikoen eta GPS-RTK
altxaketrekin lortutako altitude ortometrikoen arteko alderaketa.

Puntua

X

Y

Z

sigma

h (alt. Elip)

H (alt. Ortom)

Z-H

GPS0095

552803,676 4742037,707

673,592

0,024

724,223

673,5889

-0,0031

GPS0096

552807,093 4742036,363

673,712

0,022

724,344

673,7099

-0,0021

GPS0097

552810,269 4742034,523

674,095

0,02

724,727

674,0929

-0,0021

GPS0098

552813,818 4742032,836

674,351

0,019

724,982

674,3479

-0,0031

GPS0099

552816,917 4742031,245

674,602

0,018

725,234

674,5999

-0,0021

GPS0100

552820,262 4742029,648

674,886

0,017

725,518

674,8839

-0,0021

GPS0101

552823,067 4742028,034

675,254

0,018

725,885

675,2509

-0,0031

GPS0102

552825,896 4742026,335

675,662

0,021

726,293

675,6589

-0,0031

GPS0103

552828,989 4742025,071

675,9

0,017

726,532

675,8979

-0,0021

GPS0104

552832,376 4742023,627

676,185

0,023

726,817

676,1829

-0,0021

GPS0105

552835,443 4742022,178

676,403

0,017

727,035

676,4009

-0,0021

GPS0106

552838,714 4742020,872

676,548

0,028

727,18

676,5459

-0,0021

GPS0107

552841,666 4742018,867

677,035

0,02

727,667

677,0329

-0,0021

GPS0108

552845,556

4742017,44

677,195

0,016

727,827

677,1929

-0,0021

GPS0109

552849,641 4742015,881

677,426

0,03

728,058

677,4239

-0,0021

GPS0110

552853,004 4742014,256

677,41

0,017

728,042

677,4079

-0,0021

GPS0111

552856,124 4742013,074

677,274

0,029

727,906

677,2719

-0,0021

GPS0112

552857,36

4742016,521

676,045

0,019

726,677

676,0429

-0,0021

GPS0113

552853,866 4742017,822

676,291

0,023

726,923

676,2889

-0,0021

GPS0114

552850,528 4742019,081

676,303

0,026

726,935

676,3009

-0,0021

GPS0115

552846,982 4742020,834

676,021

0,016

726,653

676,0189

-0,0021
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Eranskina VI
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