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Arartekoaren ebazpena, 2008ko abenduaren18koa. Horren bidez, Kultura Sailari 
gomendatzen zaio Praileaitzeko historiaurreko santutegiaren mugaketan aldaketa 
sustatzeko aukera azter dezala. Aldaketa horrek barne hartu beharko luke 
haitzuloaren inguruko mendi-mazela osoa. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.  Praileatzen lagunak elkarteak Arartekora jo zuen, Gipuzkoako Debako 

udalerrian dagoen Praileaitz I haitzuloaren historiaurreko santutegiaren 
egoeraren berri izan genezan. 

 
 Aztarnategi arkeologiko hori 1983. urtean aurkitu zuten izen bereko 

haitzuloaren barnean, Deba ibaiaren gainean meandroa osatzen duen mendi-
mazelaren ipar-ekialdeko aurpegian, Sasiola harrobiaren ustiapen 
perimetroaren barnean dagoena. 

 
 Indusketan aurkitutako aztarna arkeologikoak historiaurrekoak dira, Goi 

Paleolitoko Madeleine aldikoak, hain zuzen ere. Aurkikuntzarik 
garrantzitsuenen artean, zintzilikariak eta geletako batean paretetan dagoen 
arte ez figuratiboaren pintura multzoa aipa genitzake.  Haitzuloaren 
garrantziaren beste arrazoietako bat, gizakiaren jatorrizko erabilerarekin 
lotutako errituak dira. 

 
 Haitzulo barneko zuloetan labar-pinturak agertzean, haitzuloa 2006an 

Kultura Ondareko 7/1990 Legearen xedapen gehigarriaren arabera kultura 
ondasun gisa sailkatu zuten, eta kanpoko edozein jardueraren aurrean 
babestuko zela bermatu zuten. 

 
 Egindako arkeologia lan horiek historiaurreko santutegiaren garrantzia 

berrestu zuten, eta uztailaren 17ko 120/2007 Dekretuaren bidez kultura 
ondasun sailkatu zuten (2007ko uztailaren 26ko EHAA). Dekretu horrek 
haitzuloa eta bere ingurua babesteko erregimena ezarri zuen, haitzuloa 
Sasiola harrobiko lan eremuaren barnean zegoela oinarritik abiatuta. I. 
eranskinak haitzulorako babes eregimena zehazten du eta bost eremuetako 
zonifikazioa ezartzen du: I. eremua, barrunbeko barneko eremua (BBE), 2. 
eremua, berehala babesteko eremua (BBE), 3. eremua, eremu mugakideak 
babesteko eremua (EMBE), 4. eremua, bigarren mailako 1 babes eremua 
(BMBE1), 5. eremua, bigarren mailako 2 babes eremua (BMBE2). 
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 Lehenengoa kultura ondasuna da, haitzuloa, berez, bere galeriekin eta 

aztarnategi arkeologikoarekin. 2. eremua, haitzuloaren garapen ezagunetik 
50 metrora arteko perimetroa da, eta inguru horretako natura baldintzen 
mantentzea eta edozein jarduera antropiko mugatzea dagokio. 3. eremua: 
hegoaldean, kanpoko mendi-mazelaren ertza mugatzen duen espazioa da, 
eta mugakidea den ingurua ondasunaren naturarekin eta jatorriarekin bat 
datorren moduan eraldatzen edo aldatzen duen edozein jardueratik babestua 
dago.  

 
 Beste eremuak 4. eta 5. dira. Horietan, Kultura sailak, baimenari lotutako 

aterakuntzazko ustiapenarekin jarraitzeko baimena ematen du. 4. eremuan 
prozedura mekanikoaren eta ebaki-lerro leherketa tekniken bidez, eta 5.ean 
kontrolatutako lehergailuekin. Administrazioak uste du aterazkuntzako 
jarduera hori bateragarria dela haitzuloaren eta bere inguruaren babesarekin, 
beti ere pintura galerietako dardarek 4mm/s-ko baino handiagoak ez badira. 
Edonola ere, Zaintzeko Plana ezarri du, haitzuloaren eta bere pinturen 
jarraipena eta kontrola bermatzen duena, bai eta babes erregimenaren 
aldagaietan aldaketak proposatzea ere. 

 
2.  Elkartea haitzuloaren babes erregimenarekin ez dago ados. Haien ustez 

haitzulorako ezarritako mantentze erregimen zorrotzak, bai harrobiko 
lanetatik datozen leherketak zein mendigune karstikoaren murriztapenek 
eragiten dituzten kanpo eraginak ezabatzen ez ditu.  

 
 Era berean, haitzuloan dagoen iparraldeko mendi-mazela babesteko beharra 

proposatzen dute, Deba itsasadarretik sortzen duen meandroari jarraiki 
santutegiko balioespena bermatze aldera. 
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 Mendi-mazela Sasiola harrobiko ustiategiaren zati da, eta harrobi horren 

jarduerak, denboraren joan-etorriarekin, meandroak betetzen zuen 
mendigunearen gehiengoa hustu du. Mendi-mazelaren zatirik 
garrantzitsuena 5. eremuaren bigarren mailako babesaren barnean dago. 
Eremu horretarako dekretuak ezartzen duen erregimena santutegiarekin 
erasokorrak diren jarduerak kontrolatzea da, baina Deba itsasadarraren 
gaineko iparraldeko mendi-mazelako mendigunetik materialak ateratzen 
jarraitzea baimentzen du. 

 
 Elkartearen beldurra mendi-mazelaren zati garrantzitsua fisikoki 

desagerraraziko duen aterakuntzazko jarduerarekin jarraitzea da, horrek 
haitzuloaren segurtasunean zein santutegiaren balioaren galtzean ekar 
ditzakeen ondorioekin. Bereziki salatzen dute paisai inguruneak jasango 
lukeen inpaktua mendi-mazelaren jatorrizko aurreko aldea desagertuko 
balitz. Hori gertatuko balitz, haitzuloaren sarrerak eta gertuko babes 
eremuak osatzen duten muinoa baino ez litzatekeelako geratuko. 

 
3.  Arartekoak, erreklamazioaren izapidetzea onartu ostean, gai horretan 

eskumena duten hainbat administrazioetara zuzentzea egoki jo zuen. 
 
 Lehenik eta behin, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailera zuzendu ginen, 

kultura ondasunen babes erregimena onartzeko eta arautzeko eskudun 
organoa. Sailari haitzuloa mugatzeko jarraitutako irizpidea, eta, zehazki, 
historiaurreko santutegiaren inguruak babesteko jarraitutako irizpideak zein 
izan ziren galdetu genion. 

 
Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura sailari informazioa eskatu 
genion, harrobiaren jarduerak haitzuloaren eta bere labar-pinturen gainean 
izan zitzakeen ondorioak kontrolatzeko eta jarraitzeko babes planari 
zegokionez. 

 
 Bestalde, erreklamazioak Sasiolan dagoen aterakuntzazko jardueraren eta 

haitzuloa eta bere ingurua babestearen artean dagoen bateragarritasun eza 
adierazten zuen. Eta gauza bera gertatzen da harrobiaren egokitzapenaren 
eta paisaiaren babesaren artean. Bai eta itsas lehorreko zonaldearen 
babeseko zortasun zonaldearekin, kontuan izanik Deba itsasadarreko puntu 
horretaraino iristen diren mareen eragina. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako 
Industria, Merkataritza eta Turismo sailari –natur baliabideen ustiapenaren 
baimena ematen duen organoa- eta Lurralde Antolamendu eta Ingurumen 
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sailari –jarduera horren ingurumen eragina aztertzen duena—eskatu genien, 
bere eskumenen barnean, kontu horien inguruko beren iritzia eman 
ziezaguten. 

 
-  Kultura sailak eskatutako informazioa bidali zigun. Sailak haitzuloaren 

babes erregimena ezartzeko jarraitutako irizpidea 120/2007 Dekretuan 
arrazoitzen du, kultura ondasun sailkapenaren espedientean zegoen 
informazio eta agiriekin batera.  

 
Espedientearen helburua Paleolitoko santutegiaren balorazioa egitea eta 
berau zaintzeko babes erregimena ezartzea zen. Horretarako, kasu 
honetan bat egiten duten ezaugarri berezietatik abiatu zen, aurretiaz 
aterakuntzazko jarduera egotea esaterako, harrobiaren lan eremuaren 
barnean haitzuloa hartzen zuena, eta sistema karstikoan sortutako 
higadura. Babes erregimenaren helburua, batez ere, haitzuloa, hurbil 
duen harrobitik, babestea da. Helburu hori betetzeko haitzuloaren 
eremua babesten du (1. eremua) eta babes eremu bat mugatzen du, 
harrobiaren eraginak haitzuloan ekiditzeko eta zaintze plana errazteko. 
Babes eremu horrek hainbat espazio mugatzen ditu. Lehena mugakidea 
dena (2. eta 3. eremuak), lurzoruaren eraldaketa morfologikoa galarazten 
duena, eta besteak (4. eta 5. eremuak) harrobiaren jarduerarekin 
jarraitzea eta lurzoruaren aldaketa baimentzen duena, baina beti ere 
haitzuloan duen eragina kontrolatuz.  

 
Inguruaren babesari dagokionez -ondasuna ulertzeko balio gisa-, aldez 
aurretik harrobia egoteak eta horrek mendi-mazelaren sistema karstikoan 
duen eragin garrantzitsuak haitzuloaren inguruko babes erregimena 
baldintzatu dutela uste du. 

 
 Edonola ere, sailak pasaia unitatea babesteko eta haitzuloa inguru 

naturalarekin inbrikatzeko beharrarekin bat dator. Horretarako, 
Dekretuak haitzuloaren inguruko hegoaldeko eremua babesteko 
betebeharra ezarri du, harrobiak gutxien kaltetzen duen espazioaren eta 
haitzuloaren arteko loturan duen bere kokapena dela eta. Iparralderantz 
dagoen mendi-mazelaren ahalik eta metraje handiena babestea egokia 
izango litzatekeela uste du. Nolanahi ere, ñabartu du “Aurrekoa esanda 
ere, ulertzen da eremu horretan zabalegia den babes lerroa ezartzeko 
zailtasuna. Izan ere, horrela egingo balitz, egiten ari diren ustiapenak 
bideraezinak izango lirateke": Izan ere, aurkeztutako alegazioetako bat 
ere ez zen ausartu eremu horretako babes lerroa marraztera. Kultura 
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ondarearen hautemate eta egiaztapen egokia baimenduko duen pasaia 
inguruaren babesak arrazoiketa teknikoa behar du mugapena egin ahal 
izateko, ordura arte egin ez dena”. Aranzadi Sozietatearen txostena ildo 
horretatik doa, inguruaren babesa bertan sartzeko aukera proposatzen 
zuen arren, nahiz eta izan zen kontuan izan babes erregimena egin zen 
bitartean, informazioaren izapidetzearen ostean izan baitzen. 

 
 Azken batean, sailak uste du kultura ondasun horren pasaia ingurua 

babestu beharreko balioa dela. Baina egindako indusketen ondorioz, 
mendi-mazelaren inguru horretako mugaketan arrazoitzea eta motibazioa 
egoteko beharra ikusten du.  

  
-  Gipuzkoako Foru Aldundiak haitzuloaren benetako hedadura, bere 

egonkortasuna, azterketa hidrogeologikoa, geologia eraketaren prozesua 
eta egon daitezkeen zulo berriak ezagutzeko egindako lanen berri eman 
digu. Aurretiazko txosten horiek beharrezkoak dira Zaintza Planaren 
bilera egiteko. Agiri horien arabera, aldundiak Zaintza Planaren bilera 
eskatuko du, indarreko babes erregimenean aldaketak proposatzeko. 

 
-  Industria, Merkataritza eta Turismo saileko Energia eta Meategien 

zuzendaritzak uste du Sasiolako meatze ustiategiko jarduerak 
beharrezkoa den administrazioaren emakida duela. Ustiapen proiektua 
sail horrek baimendu zuen, meategien legeriarekin bat, eta bere 
ingurumen eraginaren adierazpena egin ostean. Edonola ere, 120/2007 
Dekretua onartu ostean, babes erregimen horrek ustiapen proiektuan, 
eginkizun planetan eta leherketetan zenbait aldaketa ekar ditzake. 

 
-  Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailari dagokionez, Sasiola 

harrobiari buruzko ingurumen inpaktuaren aitorpenaren inguruko 
informazioa bidali digu -Ingurumen sailburuordetzaren 2000ko azaroaren 
23ko ebazpenaren bidez eta ingurumenaren zaintzaren planaren 
ingurukoa-. Uste du, kultura ondarea babesteko erregimenaren ondorioz 
harrobiaren ustiapen proiektua egokitu behar izango balitz, aldaketa hori 
ingurumen administrazioak aztertu beharko lukeela, ingurumenean izan 
dezakeen inpaktua ezagutze aldera. Ikusten den Deba ibaiaren arroa 
babesteko beharrari dagokionez, ingurumen inpaktuaren aitorpenak bete 
beharreko betekizunak jasotzen ditu harrobiaren inguruko lehengoratze 
planean. Deba ibaiko arroaren pasaia balioari dagokionez, EAEko pasaia 
berezi eta paregabeen katalogoaren aurreproiektua aipatzen dute, uste 
baitute bere balioa baxua dela aterakuntzazko jardueraren aldaketa eta 
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bertatik doazen komunikazio bideak direla eta. Hori dela eta, 
ondorioztatu du ez dela beharrezkoa, ingurumen inpaktuko aitorpenean 
jasotakoaz gain, neurri zuzentzaile gehigarriak ezartzea. 

 
Harrobia Kostei buruzko 22/1988 Legearen, uztailaren 28koa, araudira 
egokitzeari dagokionez, harrobiaren titularraren aurkako zehapen 
prozedura hasi duela jakinarazi digu, jabari publikoko itsas-lehortarreko 
babeseko zortasun zonaren barnean ustiapen lanak egiteagatik, Deba 
itsasadarreko bazterretik barnealderantz doan 100 metroko lerroa bere 
gain hartzen duena. 

 
4.  Aipatu beharra dago Kultura sailak, babes erregimenaren jarraipena egiteko, 

beren eginkizunen barnean, bi zientzialarik bi txosten egitea sustatu duela. 
Zientzialariak arkeologian adituak dira; Pettitt irakaslea, Sheffieldeko 
Unibertsitatekoa eta Clottes irakaslea, labar-artearen nazioarteko batzordeko 
presidentea (ICOMOS). 

  
-  Lehenengo txostenak, Pettitt irakasleak 2008ko otsailan egindakoa, 

haitzuloaren ondasun balio handia azpimarratzen du, aurkitutako 
aztarnak goi Paleolitokoak direlako, baina, bereziki, agertutako pareta-
pinturengatik, arte ez figuratiboan duten garrantziagatik. Barrunbera eta 
bestelako aretoak zaintzeko moduaren inguruko hainbat gomendioen 
berri ematen du, eta horretarako bisitarien bisiten gehienezko muga 
planteatzen du. 

 
 Haitzuloaren inguruari dagokionez, haitzuloaren gainean harrobira 

joateko errepidearen kontrako balorazioa egiten du, eta itxi dezatela eta 
landaretza lehengoratu dadila eskatzen du. Txostenaren barnean 
egokitzat jotzen ditu haitzuloaren inguruan egiten diren leherketen 
mugak eta kontrolak. Bere ustez, kontrolatutako leherketek haitzuloaren 
barnealdeari eragiten ez dieten dardara txikiak sortzen dituzte. 

 
- Clottes arkeologoak, bestalde, 2008ko maiatzeko bere txostenean 

haitzuloak duen garrantzia azpimarratzen du, bai duen labar-artea bai eta 
Madeleine aldiko aurkitutako aztarnategiengatik. 

 
Santutegiaren kontserbazioari dagokionez, Clottesek haitzuloaren eta 
bertan dauden paretetako pinturen hauskortasuna azpimarratu du, 
bereziki harrobiaren jarduerak sortutako lurreko aldaketen eraginagatik. 
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Era berean, hainbat arrazoi direla eta, haitzuloaren ingurua babesteko 
beharra azaltzen du: zuloaren mikroklima zaintzeko, aurkitu gabe egon 
daitezkeen galeriak direla eta, pinturengan harrobiko lanek dituzten 
ondorioek eta ipar-ekialdeko aldean mendi-mazela desagertzeak ekarriko 
luketen begi-inpaktua dela eta. Hori guztia dela eta, ondorioztatu du, 
desiragarria litzatekeela, pinturak babestu ahal izateko muinoaren alpe 
guztia mantentzea, arretaren printzipioarekin bat, eta historiaurreko 
santutegi horren ingurua babesteko helburuarekin. 

 
5.  Informazio hori jaso ondoren, Sasiola harrobiaren kontrako zehapen 

espedientearen ebazpena jaso dugu. Uraren Euskal Agentzia/URAk zigorra 
jarri dio ustiapen jarduera itsas lehorreko jabari publikoaren babes 
zortasuneko zona barnean garatzeagatik eta harrobiak kaltetutako eremua 
lehengoratu dadila agindu du.  

 
Erreklamazio hau ikusita, kexan eta bidalitako informazioan esandakoa aztertu 
ondoren, egokia iruditu zaigu zuri honako gogoeta hauek helaraztea: 
 
 

Gogoetak 
 
1.  Beste edozein gogoeta egin aurretik, gure esku-hartzearen helburua mugatu 

behar dugu kontu honekiko. Praileaitzen Lagunak elkarteak erakunde 
honetara jo du I Praileaitz Haitzulorako aurreikusitako babes erregimenarekin 
ados ez dagoelako. Babes erregimen hori Eusko Jaurlaritzako Kultura sailak 
sustatu du, uztailaren 7ko 120/2007 Dekretuaren bidez, Deban dagoen 
Praileaitz I haitzuloa (Gipuzkoa) monumentu mailako Kultura Ondasun gisa 
izendatzen duena. 

 
 Elkarteak uste du haitzuloa eta bere paretan dauden pinturak zaintzeko 

ezarritako kontrol mekanismoak nahikoak ez direla Sasiola harrobiaren 
jarduerak sortzen duen eraginaren aurrean. Bestalde, argudiatu dute 
haitzuloaren babestutako inguruaren mugaketak oraindik ere Deba ibaiaren 
gainean dagoen Praileaitzeko mendi-mazela barne hartu beharko lukeela. 
Horretarako, Dekretuak zaintza erregimen zorrotza ezarri zuen, harrobiaren 
lanak direla eta mendi-mazelaren desagerpena edo aldaketa galaraziko 
lukeena. 

 
 Argitu beharra dago Arartekoaren esku-hartze esparrua euskal administrazio 

publikoen jarduera ordenamendu juridikora egokitzen dela zaintzea dela, 
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antzematen diren erabaki arbitrarioak zuzentzen saiatzea, eta, hala 
balegokio, administrazio horiei beren ahalmen publikoak erabiltzera 
bultzatzea. Aldiz, gure esku-hartzetik kanpo dago administrazio publikoak 
har ditzaketen, beren ahalmenak erabiliz, aukerako erabakiak kontrolatzea. 

 
 Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzako Kultura saila eskudun organoa da 

garrantzitsuak deritzon euskal kultura ondarearen edota legeak ezarritako 
horien kultura ondasunak babesteko erregimena eratzeko, ordenamendu 
juridikoan ezarritako prozedurari jarraiki. 

 
Administrazio eskumen horretatik abiatuta, eta bere eskumen horren 
baliatzearen azpian dagoen zuhurtzia alde batera utzita, komenigarria 
litzateke erabaki horren onarpen prozesua eta bestelako inguruabar eta egite 
garrantzitsuak aztertzea, elkartearen asmoaren balorazio zehatza egin ahal 
izateko. 

 
 Ingurumen, hirigintza edo meategietan baliabide naturalak ateratzeko 

sektorea arautzen duen izaera duten beste kontu batzuk ere badira, eta gai 
honetan garrantzia izan arren, ebazpen honetan jasotzen ditugun gogoetatik 
kanpo daude, kultura ondarea babesteko Kultura sailaren eskumenen 
esparruen barnean dagoelako. 

 
2.  Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzak Praileaitzeko haitzuloa dela eta onartutako 

euskal kultura ondasunaren babes erregimenetik abiatu behar gara, 
indarreko lege esparruarekin bat datorrena, hau da, Euskal Kultura Ondarea 
arautzen duen uztailaren 3ko 7/1990 Legearekin, sailkatutako kultura 
ondasunen ahalmena eta edukia ezartzen duen araua. 

 
 Kultura ondasunen lege esparru horrek, eta berau onartzeko prozedura, 

interes orokorrak edo hirugarrengoenak aztertzeko balio du, edozein erabaki 
publikoan beharrezkoak direnak, oinarritzat hartuz gero legeak 
eraginkortasun handiagoa ematen diola kultura ondasunaren babesari, 
kultura ondasun gisako kalifikazioarekin, hirigintzako edo ingurumen arloko 
beste erabakiei dagokienez.  

 
 Santutegi arkeologikoei dagokienez, labar-artea dutenek, kultura 

ondasunaren aitorpena dute legeak horrela ezarritako lehenengo xedapen 
gehigarrian. Xedapen horren aginduz: “labar-artea duten haitzuloak, harpeak 
edo tokiak eta sailkatutako ondasunak direnak lege honetan ezarritako 
erregimenaren pean egongo dira". 
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 Nolanahi ere, kultura ondasun baten sailkapen aitorpenerako Kultura 

Ondasunaren Legean definitutako prozedura jarraitu behar da (12.1. 
artikulua), eta hainbat elementu ezartzea aurreikusten du: 

 
-  Ondasunaren deskribapen argia, edo berau osatzen duten ondasunena, 

eranskinekin edo osagarriekin.  
 

-  Ondasunaren eta bere inguruaren mugaketa zuzena, helburu bikoitz 
batekin “behar duten babeserako eta balioa emateko”. Elementu hori 
bereziki garrantzitsua da, izan ere, Lege horren ondorioetarako, 
sailkatutako ondarearen zatitzat jotzen duelako. Hori dela eta, ondasuna 
eta ingurua mugaketa eragin duten arrazoiek, behar bezalako 
justifikazioa behar dute. 

 
-  Era berean, ebazpenak sailkatutako ondasunaren babes erregimena 

definitu behar du, eta zehaztu beharko ditu zein jarduera egin daitezkeen 
eta zein dauden galarazita. 

 
 Praileaitz I haitzuloari dagokionez, berau aurkitu eta ustezko arkeologia 

eremuaren lehenengo aitorpenaren ostean, sailkatutako kultura ondare gisa 
ex legem izendapena izatea 2006ko abuztuan labar-artea aurkitzeak eragin 
zuen.  

 
 Babes erregimen egokia ezartzeko helburuarekin, Kultura sailak, 2006ko 

azaroaren 3ko ebazpenaren bidez, Euskal Kultura Ondareari buruzko 
Legearen terminoetan, kultura ondare aitorpenaren espedientea hasi zuen. 
Ebazpen horretan, kultura administrazioak haitzuloarentzako behin-behineko 
babes erregimena ezarri du eta bere inguruan bi eremu mugatu ditu. Bata 
ehun metrokoa haitzuloaren kanpoko ahotik hasita. Bertan leherketak eta 
tresna mekanikoen bidez harria ateratzea debekatzen da. Praileaitzeko 
mendi-mazela osoa hartzen duen babes zehatzeko beste eremuan, harrobiko 
leherketak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura sailaren kontrolera lotuta 
daude.  

 
 Sailkapen espedientea 120/2007 Dekretuarekin amaitzen da. Horren bidez, 

kultura ondasunaren aitorpena eta babes inguru baten mugaketa ebatzi dira. 
Aurrekarietan adierazi dugun bezala, Euskal Kultura Ondareari buruzko 
Legean ezarritako terminoak jasotzen ditu. II. eranskinak santutegia 
deskribatzen du. I. eranskinean haitzuloaren eta lau eremutako zonifikazioa 
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mugatzen ditu eta III. eranskinean babes erregimena arautzen du. 
Haitzuloaren eta bere inguruaren babes erregimenak zehazten duen helburua 
haitzuloari babesa eta balioa ematea bermatzea da.  

 
 Paleolitoko santutegiaren balorazioaren memorian, sailkatutako kultura 

ondarearen espedientea irekitze aldera, kultura ondarearen zentroko 
arkeologiako zerbitzu teknikoek bi gai azpimarratu dituzte: Batetik, 
aztarnategia, aurkitutako aztarnak eta pinturak, puntuen eta marren multzoa 
osatzen dutelako eta paretako paleolitoko arte ez figuratiboaren erakusgai 
dira. Bestalde, haitzuloaren eta bere kokapenaren garrantzia ”errituen edo 
bestelako espiritu-espezializazio toki gisa, behar fisikoak asetzeko, babesa 
emateko, janaria, etab. gordetzeko erabilitako beste zuloetatik urrun eta 
isolaturik”. 

 
 Memoriak jasotzen duen haitzuloaren babesaren testuingurua kultura 

ondasunaren kanpo dagoen elementu batetik abiatzen da, harrobia kasu 
honetan. Izan ere, harrobi horretan egiten diren lanek, pinturak agertu 
aurretik jada zeudenak, ia bere osotasunean sistema karstikoa hustu dute. 
Harrobiaren jarduera haitzuloaren bertikalean kokatu da eta bere 
barnealdean eraginak sortzen ari ditu (dardarak eta erregimen hidrikoaren 
aldaketa). Haitzuloan sortzen duen arrisku horrek arrazoitu zuen inguruaren 
mugaketa eta babes erregimen zehatza finkatzea. 

 
 Hain zuzen ere, harrobitik datorren arriskua da erreklamatzaileak 

erreklamazioa bi kontuen inguruan egiteko arrazoia. Lehena, 
haitzuloarentzako nahikoa ez den babesaren esparruari dagokio, bigarren 
mailako inguruan aterakuntzazko jarduera baimentzean. Bestetik, mugakidea 
den inguruan babes erregimena ezartzeko beharra proposatzen dute, 
meandroa inguratzen duen mendi-mazela osoa hartuko duena, soilik 3. 
eremuak hartzen duen hegoaldeko aldea. 

 
3.  Lehenengo kontuari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak dio 

haitzuloaren eta bere pinturen babes esparrua nahikoa dela. Argudio nagusia 
Gipuzkoako Foru Aldunditik lortutako ondorioak dira, Dekretua indarrean 
jarri denetik harrobiaren jarduerak haitzuloan izandako eragin ezaren 
ingurukoak. 

 
 Orain arte, zaintza plana haitzuloan sortutako dardaren kontrolean eta 

haitzuloaren eta bere inguruaren egoerari buruzko zenbait txosten egitean 
oinarritu da. 
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 Gipuzkoako Foru Aldundiak bidalitako txostenek ondorioztatzen dute 4. 

eremuaren barnean egindako leherketa kontrolatuek ez dutela Dekretuak 
ezartzen dituen gehienezko mugak gainditzen. Aurretiazko lan batzuk ere 
egin dira, haitzuloaren benetako azalera ezagutzeko edo inguruan beste 
haitzulorik dagoen ikusteko. Eta, egun, azterketa hidrogeologikoa egiten ari 
da. 2. eta 3. eremuei dagokienez, neurriak hartu dira aterakuntzazko 
jarduerak direla eta dauden pistak lehengoratzeko. 

 
 Aldundiaren planteamendua haitzuloaren benetako egoera ezagutzeko 

aurretiazko dokumentazio lanak egitea da, bai eta babes inguruan Dekretuak 
baimendutako jarduerak sortzen duen eraginaren berri izatea ere.  Txosten 
horiek bukatutakoan, Zaintza Planaren jarraipen mahaia osatuko da, eta 
bertan, emaitzen arabera, eremuen mugaketen inguruan zenbait aldaketa 
proposa daitezke. 

 
 Ondorioz, pentsa dezakegu Dekretuan ezarritako haitzulorako babes 

erregimenak bere zaintza kontrolatzen duela, bai eta harrobiaren leherketek 
sortzen dituzten dardaren eragin zuzena ere. Dardara horiek ez dituzte 
Dekretuan aurreikusitako parametroak gainditu, eta ez da ageri haitzuloan 
edo bere pinturetan inolako eraginik sortu dutenik. Edonola ere, Dekretuak 
jarraipen mekanismoak barne hartzen ditu, zaintza plana kasu, bere lanak 
bukatzerakoan babes eremuen erregimenaren edo horietako batzuen 
erabilera erregimenaren mugaketan aldaketak proposa ditzakeena.  

 
4.  Beste kontua berehala babesteko eremua zabaltzeko beharra da, Deba 

ibaiaren gainetik doan mendi-mazela barne hartzeko.  
 
 Sailkatutako kultura ondaretik gertu dagoen inguruaren mugaketa Euskal 

Kultura Ondareari buruzko Legeak bere 12.1 c) artikuluan jasotzen duen 
teknika da, eta helburu bikoitza du: ondarea behar bezala babestea eta 
ondareari balioa ematea. 

 
 Indarreko arauak ondasunaren eta bere inguruaren mugaketa egiteko 

betebeharra ezartzen du, bai eta erabaki horri eragin dioten arrazoien 
justifikazioa ere. Nolanahi ere, arauak ordura arte aurrera eraman ez diren 
ondasunaren sailkapena osatzen duten elementuen arauzko garapena 
ezartzen du. 
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-  Mugaketa egiteko erreferentziazko zenbait elementu daude, kultura 
ondarearen inguruaren mugen, oro har, eta historiaurreko santutegien, 
zehazki, definizio egokia egiteko baliagarriak direnak. 

 
 Lehenik, Lurralde Antolamendurako Arteizpideek, beren 4.3.5 atalean, 

haitzuloetan dauden historiaurreko santutegiak babesteko mailak ezartzen 
dituzte. 

 
 “I eremua. Erabilera guztietatik baztertuta, soilik izaera zientifikoa 

duten jarduerak baimenduko dira. 
 
 II. eremua. Santutegia hondatzen ez dituzten esku-hartzeak 

baimenduko dira (nekazaritza lanak, larreak, etab). 
 
 III. eremua. Ez da bateraezina ez den inolako erabilerarik ezartzen, 

aterakuntzazko jardueren kontrola izan ezik.” 
 

 Lurralde Antolamendurako Arteizpideek Euskal Kultura Ondarearen 
Lurraldeko Plan Sektoriala (LPP) egitea ezartzen dute, kultura ondasunaren 
gaineko irizpide, helburu eta zehaztapen orokorrak garatzeko. Lurralde 
antolamendurako tresna hori aurrerapen fasean dago, onartu gabe eta ez du 
inolako arau-lerrunik.  

 
 Edonola ere, ondorio adierazgarriei dagokienez, azpimarra dezakegu LPParen 

garapenak, arau arloan, ondare arkeologikoa babesteko erregimena jasotzen 
duela.  Haitzuloan dauden historiaurreko santutegien mugaketari 
dagokionez, ondarearen babes esparrua gaindi daiteke, berau 
kontserbatzeko beharraren arrazoiak direla eta. Inguruaren mugaketek ere, 
xehetasunezko azterlanekin eta era arrazoituan, aipatutako beste irizpide 
jaso ditzakete, beti ere babes maila handiagoa bermatzen badute. 

 
 Zehazki, arauak ondarearen eta bere inguruaren mugaketa definituko 

dituzten hiru zaintza azpi-zonalde garatzen ditu. Horrela, 8.2. epigrafean, 
ondorengoa aipatzen du: 

 
 “I eremua (babes osoko eremua) 
 
 Azalera karstikoaren eremua, haitzuloa bera osatzen duten barrunbeen 

eta bideen multzoa osatzen duena, bai eta kanpoko eta barruko eremua 
ere, iragazten diren ur meteorikoek zuzenean aldatu dezaketena. Bertan, 
soilik izaera zientifikoko erabilerak edo jarduerak baimentzen dira. 
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 “Paleotikoko labar-artea zaintzeko eta kontserbatzeko” Espainia eta 
Frantziako mahai-inguruak izendatutakoa izango da, 1991eko ekainan 
Columbresen (Austria) egindako bileran, babes osoko eremu gisa. Eremu 
horretan, jarduera antropikoak zein haitzulora iris daitezkeen gainazaleko 
uren iragaztea haitzuloaren baldintza naturalak aldatu ditzake. Eta hori ez 
litzateke, inolaz ere, onargarria izango. 

 
 II eremua (Gertuko babes eremua) 
 

Haitzuloa babesteko azpi-eremua aldakorra izango da eta garatuko den 
jarduera antropikoaren arabera kalkulatzen da, egoera bakoitzerako 
mugak zehaztuz. 
 
Aireak eragindako kutsaduratik haitzuloa babestea, keaz, suspentsioan 
dauden produktu lurrunkor eta solidoez, orokorrean industria jatorria 
duten horietatik babestea, haizeak garraiatzen dituenak, haitzulora iris 
daitezkeenak eta erasokorrak izan daitezkeenak. Hori, beraz, jarduera 
antropikorik baimenduta ez dagoen eremua izango da, haitzuloaren 
baldintza naturalak aldatu eta keak edo produktu lurrunkorrak sortuko 
lituzkeelako. 
 
III eremua (Dardarei aurka egiteko babes eremua) 
 
Herri lanetan eta meatzaritzan erabilitako lehergailuek sortutako 
dardaren aurkako haitzuloaren babes eremua, eta ez dago bateragarria 
ez den inolako erabilerarik, aterakuntzazko jarduera izan ezik. 
 

 Pinturak dituzten eta dardarak jasaten dituzten haitzuloen teoriazko 
mugaketa, haitzuloko pinturen santutegia erdian dagoen 1700 metroko 
erradioaren zirkuluko eremua izango da.” 

 
 LAAk eta LPPk definitzen duten planteamendua santutegiaren inguruan 

mantentzeko eta zaintzeko. Aipatu beharra dago babes osoko eremua 
haitzuloaren barrunbeak eta bideak hartzen dituela, bai eta euri urek 
eragiten dieten kanpoko eta barruko eremuak ere. Gertuko babes eremuak, 
inguru gisa defini genezakeen horiek, pertsonek egindako jarduerak 
mugatzen dituzte, santutegiari eragin diezaieketelako eta. Azkenik, 
leherketak direla eta dardaren aurkako babes eremua. Administrazioak 
aterakuntzazko jarduera guztiak kontrolatzen ditu 1700 metroko eremuaren 
barnean. 
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-  Behin babes eremuen definizioa ezarri ostean, zehaztu behar dira kultura 

ondarearen eremuaren mugaketa justifikatzen duten arrazoiak. Gertuko 
babes eremuari dagokionez, gutxienez, bi arrazoi daude: Alde batetik 
ondarearen zaintza eta kontserbazio egokia bermatzea, kasu honetan 
haitzuloarena, eta, bestetik, eremu mugakidearena, bere testuinguruaren 
ondarea historikoaren esanahia azaltzeko beharrezkoa den bide gisa 
definitutakoa. 

 
Azpimarra dezakegu, kontu horri dagokionez, gobernuz kanpoko 
nazioarteko erakundearen Monumentu eta Leku Historiko-Artistikoen 
Nazioarteko Kontseiluaren (ICOMOS) irizpidea, kultura ondarearen 
kontserbazioa eta babesa sustatzea helburu duena. Xi’ango beren 
adierazpenean, 2005eko urriaren 22koa, ondare inguruen egituraren, 
lekuen eta eremuen kontserbazioari buruzkoa, hainbat printzipioren 
artean, ondorengoak azpimarratu zituzten: 

 
“Ondare egitura, leku edo eremu baten ingurua inguru bereizgarri 
gisa definitzen da,bai izaera mugatukoa zein zabalekoa izan, -edo 
bere izaera eta esanahia bereizgarriari laguntzen diona-. 
 
Ondare egiturak, lekuak eta eremuak kontserbatzeko, babesteko eta 
kudeatzeko legeria, arauak eta zuzentarauek beren ingurua babesten 
eta errespetatzen duen eremuaren mugaketa aurreikusi behar dute, 
inguruaren izaera eta esanahi bereizlea mantentzea islatze eta 
mantentze horri lagundu behar diona." 

 
Ondorioz, adierazpen horrek dio, Euskal Kultura Ondareari buruzko 
Legeak bezalaxe, kultura ondasunaren inguruak babestu behar dituen 
balio zehatza eta independenteak bi izan behar direla: behar duen babesa 
eta bere esanahi eta izaera bereizlea balioestea. 

 
Egia da “balioa ematea " bezalako kontzeptuen ziurtasun faltak kultura 
administrazioa objektibazio errazagoa duten alderdiak azpimarratzera 
eraman duela, eremu mugakidearen babesa kasu, kultura ondasun 
horren babes fisikora bideratutakoa. 

 
Horrek ez du salbuetsi behar ondasunari balioa emateko kontzeptu 
horiek definitzeko beharra azpimarratzeko, irismen juridikoko 
kontzeptuak baitira, kultura ondasunaren babes arauan barne daudenak, 
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eta kultura ondasun horien babes inguruaren mugaketaren garrantzia 
dutelako. 
 
Hori dela eta, elementu horren zehaztasun faltagatik sortzen diren 
zailtasunak direla eta -kultura ondasunen mugaketa zuzena egiteko 
funtsezkoa den zehaztasuna-, uste dugu beharrezkoa dela Kultura sailak 
Euskal Kultura Ondareari buruzko Legearen 12. artikuluaren araudiaren 
garapena egitea, barne hartuko duena kultura intereseko ondasunen 
inguruko edukia. 

 
5.  Kasu honetan, Elkarteak adierazitako lehenengo gaia Praileaitz I haitzuloaren 

ingurua babesteko beharra da, mendi-mazela osoa mantentzen eta 
ezagutzen baimenduko duena, santutegiari balioa emateko.  

 
 Kultura sailak, bere txostenean, natura ingurunea eta bere paisaia ingurunea 

babesteko garrantzia azpimarratzen du. Helburua, espazioa garai horietan 
zegoen moduan mantentzea da. Hala ere, justifikazio horri jarraiki, 
inguruaren mugaketa egiteko zailtasuna adierazi du. Horretarako, kasu 
zehatz bakoitza arrazoitze tekniko batek bermatzea eskatzen du. Izan ere, 
sail horrek uste du, haitzuloaren sailkapen espedientearen izapidetzean 
zehar horrelako txostenik ez dela eman. 

 
 Planteamendu horren arrazoitze teknikoari dagokionez, aipaturiko 

aurrekarietan hainbat agiri eta txosten daude. Horiek haitzuloaren paisaia 
inguruaren eta Deba ibaitik ikusmen osoaren babesa proposatzen dute 
ikuspuntu horretatik.  

 
 Aranzadi Zientzia Elkarteak txostena aurkeztu du, eta ondorioztatu du 

haitzuloaren natura ingurunea mantentzea beharrezkoa dela “haitzuloa 
dagoen mendi-mazela eta ibaiarekin paraleloan doana mantendu behar da, 
Debako zelai zaharretik, autobidetik gertu, harrobiaren sarrera dagoen 
muturreraino”. 

 
 Era berean, Kultura sailak haitzuloari eta bere babes erregimenari buruzko bi 

adituen iritzia eskatu du.  Pettit irakasleari dagokionez, haitzuloari eta bere 
pinturei emandako babes egokiaren inguruan arreta jartzen du, bigarren 
alderdi hori sakondu gabe. Aldiz, Clottes irakaslearen txostenak kontuan 
hartzen du ipar-ekialdeko mendi-mazela mantentzeko beharra, historiaurreko 
santutegi horren ingurua babestu ahal izateko. 
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6.  Bestalde, Kultura sailak azpimarratu du aldez aurretik harrobia han zegoela 
eta aterakuntzazko jarduerak direla eta mendi-mazelaren zati garrantzitsua 
husteak haitzuloari balioa emateko helburuarekin inguru mugakidearen 
mugaketa baldintzatu duela. Kasu honetan, 2. eta 3. eremuetara mugatu da, 
eta ez iparralderantz doan mendi-mazelaren besteari. 

 
Horren ildotik, aipatu behar da aurretiaz harrobia egoteak suposatzen duen 
eragozpena, eremu horren egungo egoerak kontuan izan beharreko 
errealitatea. 
 
Aurrekarietan adierazi dugun bezala, Estatuko Administrazioak itsasoko eta 
lurreko jabari publikoa zedarritzeko espedientea onartu zuen, Praileaitzeko 
iparraldeko mendi-mazela barne hartzen zuena, itsas lehorreko zonaldearen 
babeseko zortasun zona gisa. Erabaki horrek harrobiak bere jarduera zerrenda 
horren mugetara mugatu behar izatea dakar, estatuko administrazioak 
hartutako erabakiekin bat, zedarritzearekin edo aurretik aipaturiko Eusko 
Jaurlaritzako Uraren Agentziaren ebazpenarekin. 
 
Ebazpen hau dela eta, beste administrazio batzuei ukituko liekeen 
elementuak izan arren, Kultura sailak alboratu ezin ditzakeen edo kontuan 
hartu beharreko aldagarriak dira horiek, bere garaian ingurua mugatzeko 
jarraitutako irizpidea berrikusteko aukera baloratzen denean. 

 
Egoera horiek guztiek, eta adituen txostenekin bat, gure ustez arrazoitze 
tekniko nahiko dago bere garaian ingurua mugatzeko jarraitutako irizpidea 
berrikusteko. 

 
Jarraitu beharreko prozedurari dagokionez, aurretik aipatu dugu Dekretuak 
berak haitzuloaren eta bere pinturen jarraipenerako eta kontrolerako 
mekanismoa ezartzen duela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura sailarekin 
elkarlanean, zaintza plana. 
 
Horiek ikusita, Kultura sailak Praileaitzeko historiaurreko santutegiko 
inguruko mendi-mazela osoa mugakide babes eremuan sartzeko aukera 
kontuan izan beharko luke, bere esanahia eta ondarea behar bezala 
ulertzeko.  
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Hori guztia dela-eta, erakunde hau sortzen eta arautzen duen otsailaren 27ko 
3/1985 Legearen 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako gomendio hau 
egiten da: 
 
 

31/2008 GOMENDIOA, abenduaren 18koa, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari 
egina 
 
 
Kultura sail horrek azter dezala –120/2007 Dekretuak ezarritako zaintza 
planaren bidez– Praileaitzeko historiaurreko santutegiko mugaketaren 
aldaketa sustatzeko aukera, berau balioesteko helburuarekin. Aldaketa horrek 
barne hartu beharko luke haitzuloaren inguruko mendi-mazela osoa, babes 
eremu mugakide gisa. 

 
   


