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Burren izeneko lekua («leku harritsua» euskaraz) Irlandan dago, 
Clare konderriko ipar-mendebaldean, eta paisaia karstiko bitxiko 
eremua da. Atal txiki bat parke nazional izendatu dute: Burren 
National Park.

Bizkaiko Foru Aldundiak, kutsadura akustikoaren eta soinu-paisaien 
kudeaketaren arloan dituen eskumenen barruan, Lurralde osoan 
aplikatu beharreko jarduketak zehaztu ditu «Bizkaiko Soinu 
Estrategia» delakoan, toki administrazioei laguntzeko asmoz.

2013tik aurrera, saltzen edo alokatzen diren etxebizitza guztiek 
energia eraginkortasunaren ziurtagiria eduki behar dute. 
Ziurtagirian CO

2
 igorpenen maila zehazten da, eraikinaren 

dimentsioekin alderatuta, A letratik G letraraino doan eskala batean.

Bizkaiko soinu estrategia

Eraikin iraunkorrak

Burren (Irlanda)
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25 urtez garapenerako lankidetza-
ren arloan hainbat jarduketa eta 
programa bideratu ondoren, 

Bizkaiko Foru Aldundiak munduko herri-
rik pobretuenekiko elkartasun konpromi-
soari eusten dio, Hegoaldeko herrietako 
jende askok bizi duen muturreko po-
brezia arintzen lagunduz.

Urtero, BFAk helburu hauetara bide-
ratzen du lankidetzarako aurrekontua: 
(a) Bizkaiko GGKEk tokian tokiko eragi-
leekin elkarlanean egiten dituzten 
proiektuei diru-laguntzak ematea; (b) 
egoera ekonomiko edo politiko bereziak 
dituzten herrialde edo nazioak ordezka-
tzen dituzten erakundeak Bizkaian man-
tentzea; eta (c) BFAren Lankidetza 

Programa hobeto garatzeko zerbitzuak 
eman ahal dituzten Bizkaiko erakundee-
kin hitzarmenak sinatzea.

2009an, BFAk Lankidetzarako I. Plan 
Zuzentzailea (2009-2011) onartu zuen. 
Plan hori Euskal Autonomia Erkidegoko 
instituzio guztien arteko elkarlanaren 
emaitza izan zen, eta gizarte zibilaren parte 
hartzea ere izan zuen, bere elkarte eta 
erakundeen bidez. Horrela, babestutako 
ekintzen inpaktua hobetu zen eta kohe-
rentzia handiagoa eman zitzaien, tokiko 
garapenaren esparruan berdintasunaren 
alde lan eginez.

Arrazoi desberdinengatik, I. Plana bu-
rututakoan beste bi aldundiek berritzeko 

asmorik ez zutela adierazi zuten, baina 
BFAk aurrera jarraitzea erabaki zuen, 
emaitzak oso onak izan zirela ikusirik. 
Horrela sortu zen Bizkaiko Lankidetzaren 
II. Plan Zuzen tzailea (2013-2015), aurre-
tiko ebaluazio fasean GGKEn Koordina-
kundeak egindako ekarpenik garrantzi-
tsuenak jasoz.

Gaur egungo Garapen Agenda

Azken urteotan Bizkaian lankidetzaren 
arloan egindako lanak hiru ardatz nagusi 
ditu: (1) Tokiko giza garapena (pertsonen 
premiak eta interesak jarduera guztien az-
ken helburutzat jotzen dira); (2) Genero 
ikuspegia (emakumeen eta gizonen arte-
ko harremanak aldatu egin behar dira, eta 

Konpromisoak eta printzipioak, lanerako abiapuntua

GARAPENERAKO LANKIDETZA  
PLAN BERRIA

Trinidad L. Vicente

1989an Finantzen Euskal Kontseiluak Elkartasun Fondoa sortu zuen. Orduz geroztik, Bizkaiko Foru Aldundia 
lan handia egiten ari da komunitate behartsuen bizi baldintzak hobetzeko, hainbat bitarteko erabiliz. 
Jauzi kualitatiboa 1999. urtean etorri zen, kudeaketa aurrekontuaren % 0,7 (III. eta IX. kapituluak izan ezik) 
garapenerako lankidetza proiektuetarako bideratzea erabaki baitzuen.

LURRA 
IZENEKO 
PLANETAN
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aldaketaren ardura ezin da emakumeena 
soilik izan); eta (3) Garapenerako hezkun-
tza (txirotasuna eta desberdintasuna da-
kartzaten bidegabekerien aurrean kon-
tzientzia kritikoa sustatu behar da).

Hiru ardatz horiek era koordinatuan 
lantzen dira. Izan ere, azken biak lankidetza 
programen bidez lortu nahi den giza gara-
penerako ezinbesteko premisak dira. 
Aldizkari honetan bertan argitaratutako 
artikulu batean horri buruzko gogoeta egi-
ten zen (2011ko neguko BM). Artikulu hori 
berriz irakur daiteke www.bizkaia21.net 
atarian, eta zenbaki honen bertsio digita-
lean erantsita doa.

Hiru ardatz horiek honela zehazturik 
daude Garapen Agendan:

1.  Munduan mila milioitik gora pertso-
nak eta batez ere emakumeek jasaten 
dituzten muturreko pobrezia eta des-
nutrizioa gainditzea.

2.  Desberdintasunak ezabatzea, ager-
tzen diren eremua edozein izanda ere: 
gizonen eta emakumeen arteko harre-
manak, errentaren banaketa, kultura 
aniztasunaren defentsa, eta baita sexu 
identitateen errespetua ere.

3.  Ingurumena zaintzea, horren beharra 
baitago bai ikuspuntu praktikotik, bizi 
garen ekosistemetan ingurumenaren 
hondamenak sortzen dituen ondo-
rioengatik, eta bai kulturaren ikuspun-
tutik ere.

4.  Nazioarteko arau berriak ezartzea, 
beharrezkoak baitira biztanlerik zaur-
garrienen eskariak aintzat hartuko di-
tuen globalizazio soziala sustatzeko.

5.  Gaur egungo bidegabekeria eta po-
brezia egoerari buruzko kontzientzia 
kritikoa eraikitzea, fenomeno horiek 
eragiten dituzten kausei aurre egiteko 
balioko duena.

6.  Bakearen kultura eraikitzea, bakea ezin-
bestekoa baita pobrezia egoerei lotuta 
egon ohi diren bortxakeriaren eta giza 
eskubideen urratzeen esparruan.

Lan ildoen zehaztapena

Erronka horiei aurre egiteko, Planak as-
kotariko eragileak ditu oinarri. Izan ere, 
hainbat arlotako esperientzia erabiliz, era-
gile horiek pobrezia eta desberdintasunak 
gainditzeko helburuaren zerbitzura jar 

ditzakete euren gaitasunak. Hala, BFAk 
uste du Bizkaiko lankidetzaren eragile 
izan daitezkeela garapenerako gobernuz 
kanpoko erakundeak eta haien itunki-
deak, beraien esperientziagatik estrategi-
koak baitira. Haiekin batera, aintzat har-
tzen ditu garapenerako lankidetzan 
espezializaturik ez dauden gizarte zibile-
ko beste jardule batzuk ere; Iparraldeko 
eta Hegoaldeko administrazio publikoak; 
Euskal Fondoa eta zuzeneko lankidetza-
ren arloko ekimenak garatzen dituzten 
beste udalerri sare edo elkarte batzuk eta 
Hegoaldeko erakunde kidekoak; nazioar-
teko erakunde publikoak eta Hegoaldeko 

estatuek nahiz estaturik gabeko herriek 
Bizkaian dituzten ordezkariak.

Xede horrekin, aurten Bizkaiko Foru 
Aldundiak 5,3 milioi euro bereizi ditu herri-
tarren eskubideen eta garapenerako lanki-
detzaren arloko proiektuetarako. Eta hona-
ko tresna hauek ditu aurrekontu horren 
banaketari buruzko erabakiak hartzeko:

1.  Laguntza humanitarioaren eta la-
rrialdietarako laguntzaren deialdi 
iraunkorra, munduan gertatzen diren 
ezbehar natural eta gatazka armatu 
ugariek eragindako hondamendiei 
erantzuteko (gutxienez % 3).

www.bizkaia21.net
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GARAPENERAKO LANKIDETZA FORU PLANA

Lankidetzaren arloko eragileen arteko koordinazioa funtsezkoa eta beharrezkoa da 
helburuen eta baliabideen eraginkortasuna lortzeko. Horregatik, Planak «kalitatezko 
lankidetza deszentralizatua» aldezten du alde batetik, Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Kontseiluaren 2012ko adierazpen instituzionala bere eginez, baina horrekin ba-
tera ordezkaritza eta parte hartze organo bateratuak (Erakunde arteko Batzordea eta 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseilua) indartu egin behar direla dio.

Horren helburua Lankidetzari buruzko Euskal Legean (2007) jasotako lankidetza ere-
duarekin kontsekuente izatea da. Honako hauek dira eredu horren ezaugarriak:

1.  Errealitatea hobeto ezagutzea, zenbait herrialdetako historia gure gizarteko per-
tsonekin konpartituz, lankidetza eta elkartasuna estu-estu elkarri lotuz.

2.  GGKEen bidez eta dirua irabazteko asmorik gabeko beste erakunde batzuen bidez 
(herritarren lankidetza eragileak, adibidez) gizarte zibilari protagonismoa emate-
ko interesa.

3.  Hegoaldean gizarte ekimenak sendotzea, parte hartze prozesuak oso kontuan 
hartuz eta, horrela, gizarte zibila sendotzea.

4.  Garapenerako heziketaren aldeko apustua egitea, barne eta kanpo ezberdintasu-
nak murriztu ahal izateko Iparraldean behar den gizarte eraldaketari heltzeko 
modu bat denez gero.

5.  Hegoaldean tokiko administrazioetan trebeziak sortzea.

6.  Ezberdintasunen kausa estrukturalen gaineko jarduketak sendotzea, genero ikus-
pegia, denontzako banakako eta taldeko eskubide guztiak eta iraunkortasun 
ekologikoa txertatzean egin diren aurrerapenei eutsiz.

Orain arte lan handia egin den arren, Planak aitortzen du askoz handiagoa dela au-
rrerantzean egin beharrekoa. Horregatik, ekintzarako estrategia instituzionala izateaz 
gain, herritarrentzako deialdia ere bada, Bizkaiko lankidetza erakundeei laguntzeko 
gogoa piztera bideratua.

2.  Hegoaldeko herrietako toki garapene-
rako proiektuen deialdia (gutxienez 
% 60).

3.  Sentsibilizazioaren, prestakuntzaren, 
eragin politikoaren, ikerketaren eta ga-
rapenerako hezkuntzaren arloetan 
Bizkaian gauzatzen diren proiektueta-
rako deialdia (gutxienez % 10).

4.  Unean uneko ekimenen deialdia ga-
rapenerako lankidetzaren arloko era-
gile ezohikoentzat. Deialdi horren 
bidez, lankidetzan jarduteko aukera 
eman nahi zaie eragile gehiagori 
(gehienez % 5).

5.  Genero ikuspegiari eta zuzentasuna-
ren aldeko antolamendu aldaketari 
buruzko laguntza teknikoak kontra-
tatzeko deialdia (gehienez % 6). 

6.  Plan Zuzentzailean aipatzen diren ba-
lizko lankidetza eragileetako edozeine-
kin zuzenean lankidetzan jardutea eta 
hitzarmenak egitea (gehienez % 10).

Jarraipen programa bana egin da tres-
na horietako bakoitzerako, amaierako ba-
lorazioa egiteko lagungarriak izango di-
ren adierazle neurgarriekin. 
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Irlandako naturako leku erakargarri 
guztiak ez dira berdeak. Eskualde be-
rezi hau uharteko erdi-mendebal-

dean dago eta Clare konderriko iparral-
detik Galway hegoalderaino hedatzen 
da. Orain dela 340 milioi urte eratu zen, 
itsasoaren hondoan. Hango paisaia pare-
gabearen ezaugarri nagusia 300 kilome-
tro karratu hartzen dituzten kareharri 
geruzak dira eta, horrekin batera, erreka-
txo bihurgunetsuak, aintzirak eta haitzu-
lo labirintikoak. Burren eskualdean hon-
dakin historiko eta arkeologiko ugari 
daude, besteak beste 500 gotorleku bai-
no gehiago eta 90 hilobi neolitiko. 
Irlandako berezko flora guztiaren % 80 
harrizko itsaso horretan hazten da. 
Faunari dagokionez, hor bakarrik aurki 

daitezkeen espezie bakanak bizi dira 
uharteko bazter horretan. 

Naturako altxor interesgarri hori he-
rrialdeko paisaia harritsu bakarra da, eta 
Europako paisaia karstiko handienetako 
bat. Leku zoragarria da geologo eta bota-
nikarientzat, baina baita arkeologoentzat 
ere, antzinako zibilizazioen aztarna ga-
rrantzitsuak aurkitu baitira bertan. Bi dira 
Burrengo paisaiaren ezaugarririk deiga-
rrienak: eremu harritsuaren hedadura 
handia eta harrietako arrakaletan hazten 
diren landareen aniztasuna.

Burren National Park 

Ezaugarri klimatologiko eta geologi-
ko berezien ondorioz, lore artikoak, al-

petarrak eta mediterraneoak batera 
hazten diren Lurreko leku bakarra da. 26 
orkideo mota ere badaude. Gainera, 
Irlandako 33 tximeleta espezieetako 26 
Burrenen erregistratuta daude, haien ar-
tean «Burren berdea» tximeleta autok-
tonoa.

Eremuaren atal txiki bat parke nazional 
izendatu dute: Burren National Park. 
Irlandako Errepublikan dauden sei parke 
nazionaletako bat da, txikiena (15 km², lu-
rralde osoaren % 1 gutxi gorabehera). 
Burrengo hego-ekialdeko muturrean 
dago. Burren National Park bisitatzeko ga-
rairik onena uda da, landare gehienak ur-
teko sasoi horretan loratzen baitira harri 
arrakalatuen artean. Natur ikuskizun harri-

Burren izeneko lekua («leku harritsua» euskaraz) Irlandan dago, Clare konderriko ipar-mendebaldean, eta 
paisaia karstiko bitxiko eremua da. Atal txiki bat parke nazional izendatu dute: Burren National Park.

Biodibertsitatea, geologia eta historia

BURREN (IRLANDA)
Testua: Ibon Hormaeche. Argazkiak: Alberto Hurtado

web

LURRA 
IZENEKO 
PLANETAN
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garria da, parkeko ekosisteman bizi diren 
landareen aniztasunagatik.

Parkea uharteko eremu babesturik ga-
rrantzitsuenetako bat da. Gobernuak ero-
si egin zuen natura babesteko asmoz eta 

bisitariei bertaratzeko aukera emateko. 
Geoparke Nazionalen Nazioarteko Sarea 
(Global Geoparks Network – GGN) osatzen 
duten 27 herrialdeetako 90 parke geolo-
gikoetako bat da. Sare horrek Geoparkeen 
Europako Sarearekin (European Geoparks 
Network- EGN) batera lan egiten du onda-
rea babesteko, ezagutarazteko, inguru-
men hezkuntza sustatzeko eta eskualde 
garapen iraunkorra bult z at zeko, 
UNESCOren gidaritzapean eta babes-
pean.

Geografia eta paisaiak

Fikziozko paisaia hori kareharriz osatu-
ta dago. Grikes izeneko arrakalek kareha-
rria pitzatzen dute, clints izeneko arroka 
bakartuak agerian utziz. Eskualde horre-
tan landare artikoak, mediterraneoak eta 

alpetarrak hazten dira, arroketako mikro-
klimek elikatuta. Horregatik, eskualdeko 
turismo agintariek ikur gisa erabiltzen 
dute gentzianaren lore urdina. Bestetik, 
kare-lurrak euriko ura drainatzea eragoz-
ten du, eta horrela turloughs izeneko ain-
tzirak agertzen dira noizean behin 
Burrengo larreetan.

Botanikari elkarteek ahaleginak egin 
dituzte eremu harritsu horretan hain bio-
dibertsitate handia egotearen arrazoia 
zein den jakiteko, baina orain arte inork ez 
du erabateko azalpenik aurkitu.

Burrengo geologia

Burren izenak Irlandako gaelikozko 
boireann terminoa du jatorri, eta euska-
razko itzulpena «leku harritsua» izan dai-
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teke. Antzina, Burren oso eremu emanko-
rra izan zen, baina iraganeko garai batean 
hor bizitzen jarri ziren gizakiek basorik 
gabe utzi zuten lurra.

Orain dela 360 milioi urte baino gehia-
go, Burren ozeano tropikal baten azpian 
zegoen. Geroago, mugimendu tektoni-
koen eraginez, gaur egun ikus dezakegun 
goi-ordoki ederra sortu zen. Izotz Aroan, 
berriz, buztin-harriak eratu ziren. 
Historiako garai batzuetan tundra nagusi-
tu zen paisaian eta, ziur aski, zuhaitzak ere 
egon ziren. Aztarna guztien arabera, 
lehen biztanleek basoak moztu zituzten 
eta, horren ondorioz, lurzorua higatu egin 
zen. Mende askotako higaduraren eragi-
nez oso paisaia berezia sortu zen: kareha-
rri pitzatuak eta grikes izeneko arrakala 
sakonak, aintzirak, terrazetan desager-
tzen diren mendiak eta lurpeko haitzu-
loak. Haitzulorik ospetsuena Aillwee ize-
nekoa da. 

TRIKUHARRIAK ETA HILOBI MEGALITIKOAK

Burren parekorik ez daukan lekua da. Irlanda osoan, bertan dago milaka urteko ha-
rrizko hilobien kontzentraziorik handiena. Inguru horretan harri asko daudela kontuan 
izanik, hori ez da gauza bitxia. Eremu harritsuegia da, bizitzeko oso desegokia. Izan ere, 
kareharri higatuak oso ugariak direnez, gizakiarentzat oso zaila da hor bizitzea. Hala ere, 
giza bizitzaren aztarna asko aurki daitezke, orain dela 6.000 urtekoak gutxienez. 
Ospetsuena Poulnabron trikuharria da.

Gizakia Harri Aroan hasi zen hor bizitzen, eta horrek aztarna historiko eta arkeologiko 
ugari utzi ditu. Eremu osoan 90 hilobi megalitiko baino gehiago eta hainbat trikuharri 
daude, eta gurutze zeltak Kilfenora herrian. Gotorleku zirkular asko ere badaude, hala 
nola Cahercommaun o Caherconnell izenekoak. Azken hori ezin hobeto kontserbaturik 
dago.
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Itxas Egurra Haizean kultur elkartea 
orain dela urte gutxi sortu zen, 
Getxon. Elkartearen helburu nagusia 

gure itsas ondarea babestea eta, bereziki, 
itsasontzi tradizional txikiak berreskura-
tzea da, horretan ari diren pertsonen aha-
leginak bilduz.

Itsasontzigintzari dagokionez, gaur 
egun zurezko txalupak dira gure kostal-
dean geratzen den ondare ia bakarra. Izan 
ere, arrantza tradizionala apurka-apurka 
desagertzen joan den neurrian, berari lo-
tutako ontziak eta kultura ere galdu egin 
dira. Txalupez gain, gasolino eta legatzon-
tzi banaka batzuk ere ikus daitezke orain-
dik gure portu eta itsasadarretan, baina 
desagertzeko zorian daude.

Arrantzarako eta aisiarako 
erabilera

Mendez mende, zurezko txalupak 
gure itsasoaren ezaugarrietara moldatzen 
joan dira, haien anaia nagusiak bezalaxe. 
Hala ere, itsasontzi handiek baino gehia-
go iraun dute, arrantzarako nahiz aisiara-
ko erabil daitezkeelako. Horregatik hain 
zuzen ere, gure inguruan horrelako ontzi 
gehienak itsasadarretan biltzen dira. Gaur 
egun, erriberako arotzek hirurogeita ha-
marreko urteetara arte egindako zurezko 
hogei arraun-ontzi inguru ikus daitezke 
Urdaibaiko itsasadarrean, Portuondo al-
dean amarraturik. Lekeition, ordea, bat 
ere ez dago, arrantzari dagokionez tradi-
zio luzeko eta garrantzi handiko portua 

izan arren. Hala gertatzen da beste portu 
eta itsasadar batzuetan ere. Euskal Herrian 
geratzen zaizkigun zurezko txalupa 
gehienak Aturri ibaiaren eta Bilboko 
Abraren arteko itsasadarretan daude.

Eraikuntza-teknikak

Komenigarria da txalupa horien �or-da txalupa horien �or-
mek eta eraikuntza-teknikek denboran 
zehar izan duten bilakaera aztertzea. 
Mendeak igaro ahala, leku jakin batean 
baldintza meteorologiko eta geo�isiko 
berberei behin eta berriro aurre egin 
behar izan dioten ontzien �orma aldatzen 
joan da, saio eta hutsegiteen bidezko 
egokitze prozesu etengabe batean. 
Adituen arabera, ez oso aspaldi gure kos-

GURE 
INGURUNEA

Itxas Egurra Haizean itsasontzi tradizionaletarako zaletasuna duten pertsonen arteko lotura izan nahi duen 
elkarte bat da. Besteak beste, arlo hauek lantzen ditu: Euskal Herriko itsas ondarearen berreskurapena, 
nabigazio tradizionala, erriberako zurgintza eta Euskal Herriko nahiz beste herrialde batzuetako historia, 
ohiturak eta itsasontziak. Elkarteak Getxon du egoitza, baina kideak eta ontziak ditu beste herri batzuetan ere, 
hala nola Portugaleten, Santurtzin, Plentzian, Barrikan, Marurin, Zeberion…

Euskal Herriko itsas ondarea berreskuratzen

ITXAS EGURRA HAIZEAN
Testua: Jesús Serrano – Itxas Egurra Haizean 

Argazkiak: Itxas Egurra Haizean

web
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ITSASONTZI TRADIZIONALAK BERRESKURATZEN

Itxas Egurra Haizean itsasontzi tradizionaletarako zaletasuna duten pertsonen arteko 
lotura izan nahi duen elkarte bat da. Besteak beste, arlo hauek lantzen ditu: Euskal Herriko 
itsas ondarearen berreskurapena, nabigazio tradizionala, erriberako zurgintza eta Euskal 
Herriko nahiz beste herrialde batzuetako historia, ohiturak eta itsasontziak. Elkarteak 
Getxon du egoitza, baina kideak eta ontziak ditu beste herri batzuetan ere, hala nola 
Portugaleten, Santurtzin, Plentzian, Barrikan, Marurin, Zeberion… Orain arte, hamabi 
txalupa eta batel inguru berreskuratu eta zaharberritu ditu.

taldea astintzen zuten enbata gogorrak 
izan dira Euskal Herriko arrantza-flotan 
gertatutako aldaketa handien eragileak.

Era ez hain traumatiko batean baina 
mendez mendeko iraunkortasunarekin, 
gure txalupak gaur egun oraindik aztertu 
eta gozatu ahal dugun hori izatera iritsi dira, 
gure ontzien formak eta erriberako zurgin-
tza gogoangarriaren eraikuntza-teknikak 
jasotzen dituen liburuko azken kapitulua.

Kontserbazioa eta erabilera

Itxas Egurra Haizean elkarteak oso hel-
buru xumeak ditu: Euskal Herrian eginda-
ko zurezko txalupak kontserbatzea eta 
erabiltzea, ahalik eta kopururik handiena. 
Elkarteko hogei bat kidek desagertzeko 
zorian dauden horrelako ontziak aurki-
tzen laguntzen dute, bakoitzak ahal duen 
neurrian. Halaber, elkarteak zurezko ontzi 
horiek kontserbatzeko eta erabiltzeko in-
teresa duten pertsonak bilatzen ditu, eta 
zaharberritzeko eta kontserbatzeko pro-
zesuan metatutako esperientzia eskain-
tzen die, laguntza gisa. Elkartearen ustez, 
txalupa zahar bati gertatu ahal zaion gau-
zarik onena jabe berri bat aurkitzea da, 
zaharberritze prozesua burutzeaz gain 
ontzia harrotasunez zaindu, mantendu 
eta erabiliko duen pertsona bat alegia. 
Orain arte, hamabi txalupa eta batel ingu-
ru berreskuratu eta zaharberritu ditugu.

Itxas Egurra Haizean elkarteak Bilboko 
Abran ditu bazkide gehienak, eta Algor tako 
Portu Zaharrean egiten du lanik handiena. 
Izan ere, Portu Zaharreko txalupak portutik 
bertatik sortu zen Algortako auzo horren 
ikurra dira. Gaur egun, erakunde publikoek 
turismoari begira daukan garrantziagatik 
balioesten dute ondare hori, eta kultur ar-
loa interesgarritzat jotzen dugunok aintzat 
hartzen dugu. Lehenago edo geroago, 
Algortako Portu Zaharrak gure itsasontzi 
tradizionalei eta haien inguruko ondareari 
buruzko zentro bat eduki behar du, kultu-
raren, hezkuntzaren nahiz turismoaren ar-
loko jarduerak antolatuko dituena. Gure 
ustez, horrelako zentro batek honako ele-
mentu hauek uztartu beharko lituzke: per-
tsona batzuek gure historiaren atal horri 
dioten maitasuna, balio horiek gazteenen 
artean zabaltzeko lan pedagogikoa, eta tu-
rismoaren arloko proiektu guztiek adminis-
trazioetan pizten duten interesa. Zentro 
hori laster sortzea espero dugu. 
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Euskal Herriko landa inguruneak 
hartzen duen lurraldea txikia da, 
komunikazio azpiegitura trinkoa 

du eta oso industrializatuta dago. Hori 
guztia dela eta, hiri ingurunearen antz 
handia du, oso landa ingurune berezia da. 
Gure udalerrien % 51 landakoak dira eta 
lurralde eremuaren % 59 hartzen dute, 
baina biztanleriaren % 5 soilik bizi da ber-
tan. Bestetik, landako biztanleen % 48 
emakumeak dira (% 51 landakoa ez den 
ingurunean).

«Emakumeak landa ingurunean» iker-
lanaren arabera –IKT 2011-, landa inguru-
nean bizi diren 45.000 emakumeek astean 
ia 63 ordu ematen dizkiote lanari, eta 12 
ordu beren buruari (aisialdia). Gizonek, or-
dea, 56 ordu ematen dizkiote lanari eta 17 

ordu beren buruari. Beraz, astean emaku-
meek beren denboraren % 81 erabiltzen 
dute lanerako, eta gizonek % 73. Horri da-
gokionez, lanaren kontzeptuan sartzen 
dira lan ordaindua, etxeko lana eta adin-
gabeak nahiz mendekotasunen bat duten 
pertsonak zaintzeko lana.

Ikusgai izatea eskatzen duen 
kolektibo bat

Emakumeek landa inguruneko gara-
penean eta ekonomian jokatzen duten 
papera ezkutatuta egon da beti, ez da 
ikusten. Badirudi gizonak izan direla gara-
pen horren eragile bakarrak (emakumeak 
etxearen eta ugalketaren eremura bazter-
tuta egon dira, plaza publikora irteteko 

aukerarik gabe). Hala ere, betidanik ema-
kumeek garrantzi handiko lekua bete 
dute –eta gaur egun ere betetzen dute- 
gure landa inguruneko herrien eta ekono-
miaren garapenean.

Arlo publikoari dagokionez, azken ur-
teotan gora egin du lan ordaindua egiten 
duten landa inguruneko emakumeen ko-
puruak. IKTk egindako ikerlanaren arabe-
ra, gaur egun emakumeen % 54k eta gizo-
nen % 64k egiten dute lan ordaindua 
(Espainiako estatuan aldea handiagoa da: 
% 49 eta % 72 hurrenez hurren, Ingurumen, 
Landa eta Itsas Ingurune Ministerioak 
emandako 2011ko datuen arabera).

Gainera, landa inguruneko ekonomia 
biziberritzeari dagokionez, emakumeak 

Landa inguruneko iraunkortasun 
sozioekonomikoa sustatzeko

LANDA INGURUNEKO EMAKUMEEN 
LAN GARRANTZITSUA
Trinidad L. Vicente

Euskal Autonomia Erkidegoan, 15.000 emakume baino gehiago aritzen dira lanean nekazaritzako eta 
abeltzaintzako ustiategietan. Hala ere, haien ekarpena ez da nabarmentzen, gizonek egiten duten lana soilik 
ikusi ohi baita. Gainera, aldi berean emakume, ama eta etxeko zaintzaile ere izateak haien ardurak areagotzen 
ditu eta, oraindik ere, etxeko eta etxetik kanpoko lanen banaketa desorekatuak generoagatiko diskriminazioa 
dakar.

vídeo

GURE 
INGURUNEA
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dira nagusi. Nekazaritzan eta abeltzain-
tzan joera aldaketa gertatu da azken ur-
teotan: (1) 2004an Gaztenek programa 
sortu zen, «gure landa ingurunean gerta-
tzen ari den zahartze joera alderantzika-
tzen saiatzeko formula gisa», eta progra-
man izena eman duten 500 pertsonen 
% 42 emakumeak dira; eta (2) orain 
arte gure landa ingurunean emakume 
ekintzaileen kopurua gizonena baino txi-
kiagoa izan da, baina 2007az geroztik 
emakumeek sustatutako proiektuek sen-
dotasun maila handiagoa lortu dute (en-
presa ekimen sendotuen % 52 emaku-
meei dagozkie, eta % 34 gizonei).

Kontuan hartu beharreko beste datu 
bat nekazaritzako ustiategien titulartasu-
nari dagokiona da. Izan ere, «titularra» iza-
teak sektoreko baliabideak eta onurak 
eskuratzeko aukera ematen du. Horri da-
gokionez, 10 urteko epean nekazaritzako 
ustiategien titularrak diren emakumeen 
kopurua % 27tik % 32ra igo da (Nekazaritza 
Errolda, 2009). Datu horrek bilakaera bai-
korra adierazten duen arren, bi sexuen 
presentzia orekatua urrun dago oraindik.

Horrek erakusten duen bezala, orain-
dik asko falta da Euskal Herriko landa in-
gurunean berdintasunezko iraunkortasun 
sozioekonomikoa lortzeko. IKTren ikerla-
nean jasotako hausnarketa hau gehitu 
ahal diogu horri: «nekazaritzako ustiategi 
batean lan egitea erabakitzen duten ema-
kumeen % 44k etxetik kanpoko lanari 
denborarik ez ematea ere erabakitzen 
dute. Horren ondorioz, kasu askotan, 

etxeko lanak egiten ematen duten denbo-
ra gehitu behar zaie ustiategiko lan or-
duei. Hala gertatzen da diru sarrera gehie-

LANDA XXI, LANDA INGURUKO EMAKUME ELKARTEA 
http://www.landa21.com/eu/

Landa XXI elkarteak bi helburu nagusi ditu: landa eremuko emakumeen aukera ber-
dintasunaren alde lan egitea eta haien lanbide heziketa eta prestakuntza tekniko, sozial 
eta kulturala sustatzea. Elkartea 1999an sortu zen, Zornotzan du egoitza eta 1.000 ema-
kume baserritar inguru biltzen ditu. Elkarteko kideek lan handia egiten dute emakumeak 
landa eremuan jokatzen duen paperaren garrantzia nabarmentzeko, aukera berdinta-
suna erdiesteko eta gazteak landa eremuan geratzea lortzeko.

Bere helburuak lortzeari begira, Landa XXI elkarteak asoziazionismoa sustatzen du 
emakume baserritarren eskubideak aldezteko bide gisa. Landa eremuko emakumeak 
gero eta prestatuago daude, eta elkarteak guztien bilgunea izan nahi du. Prestakuntzari 
dagokionez, 55 urtetik beherakoen artean ia emakume guztiek ikasketak dituzte. Guztira, 
ikasketarik gabekoak % 13 besterik ez dira (% 95 baino gehiago 55 urtetik gorakoak). 
Lehen mailako ikasketak soilik dituzten emakumeak % 40 dira (% 85 baino gehiago 40 
urtetik gorakoak). Gazteen artean, 39 urtetik beherako emakumeen % 40 inguru uniber-
tsitateko ikasketak egiten ari dira edo bukatuak dituzte. Azkenik, landa eremuko ema-
kumeen % 1,5ek soilik egin dute nekazaritzako lanbide heziketa.

Emakumearen denboraren 
banaketa

Bikotekidearen denboraren 
banaketa

19,3 %

56,4 %

24,3 %
45,3 %

27,4 % 27,3 %

Etxeko lana Etxetik kanpoko lana Bestelakoak

nen jatorria jarduera hori duten 
ustiategietan, eta ez soilik autokontsumo-
rako ekoizten duten ustiategietan». 

Iturria: IKT 2011.
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egoera soziala edo beste faktore ba-
tzuk gorabehera. 

3.  Erabilera edo aprobetxamendu biolo-
gikoa, oinarri hauen gainean: osasuna, 
nutrizio hezkuntza, elikagaien kaltega-
betasuna, elikagaien prestaketa eta 
kontsumoa…

4.  Egonkortasuna, elikagaien hornidura 
eta eskuragarritasuna etengabeak eta 
egonkorrak izango direla ziurtatzeko.

5.  Elikaduraren arloko segurtasuna lor-
tzera bideratutako programa eta 
proiektuen izaera instituzionala, sekto-
re guztiak kontuan hartuko dituen 
ikuspegi integrala bermatzeko.

Herrialderik garatuenetan, kontzeptu 
hori elikagaien kaltegabetasunarekin lo-
tzen da nagusiki. Hala ere, azken urteotan 
zentzu zabalagoa eta konplexuagoa har-

tzen ari da, herritarren pertzepzioan, kon-
fiantzan eta itxaropenetan eragina duten 
beste esparru batzuk bilduz, hala nola ani-
malien osasuna eta ongizatea, landareen 
osasuna, nutrizioa, ingurumenaren kutsa-
dura, etiketatzea eta trazabilitatea, tekno-
logia berriak, osagai berriak, elikagai be-
rriak…

Europako erreforma berria

Europako Batzordeak hainbat neurri 
hartu ditu nekazaritzako elikagaien kate 
osoan osasun eta segurtasun arauak behar 
bezala bete daitezen, kontsumitzaileon 
konfiantza areagotzeko eta elikagai ekoiz-
penaren iraunkortasuna bermatzeko.

Neurri horiek 2016an sartuko dira inda-
rrean. Osasuna babesteko asmoz, garran-
tzi handiagoa ematen diete arriskuei eta 

Elikaduraren arloko segurtasunaren 
definizioa testuinguruaren arabe-
rakoa da, ez dago definizio bakar 

bat. 1996an honako definizio hau adostu 
zen Elikadurari buruzko Nazioarteko Goi 
Bileran: «Elikadura segurtasuna dago bal-
din eta pertsona guztiek, une oro, behar 
beste elikagai kaltegabe eta nutritibo 
aukeratzeko eta eskuratzeko aukera fisiko, 
sozial eta ekonomikoa badute, elikadura-
ren arloko beharrizanak asetzeko eta bizi-
modu aktibo eta osasungarria eraman 
ahal izateko».

Elikaduraren arloko segurtasunaren 
definizio horrek bost osagai nagusi ditu:

1.  Ekoizpenari dagokionez, behar beste 
elikagai egotea edo eskuragarri izatea.

2.  Pertsona guztiek elikagaiak eskuratze-
ko aukera edukitzea, diru sarrerak, 

INGURUMEN 
OSASUNA

Europako Batzordeak hainbat neurri hartu ditu nekazaritzako elikagaien kate osoan osasun eta segurtasun 
arauak behar bezala bete daitezen. Elikaduraren arloko segurtasuna funtsezkoa da kontsumitzaileen 
konfiantza lortzeko eta elikagai ekoizpenaren iraunkortasuna bermatzeko.

Legeak hobetu elikaduraren arloko  
segurtasuna handitzeko

IRAUNKORTASUNA ETA  
ELIKAGAI ONAK
ELIKA: Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa

web
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ikuspegi modernizatua eta sinplifikatua 
dute. Horrekin batera, kontrol tresna era-
ginkorragoak jasotzen dituzte, elika 
katean behar bezala aplikatuko direla ber-
matzeko. 

Erreformak bostera murriztuko du le-
gegintzako egintzen corpusa (gaur egun-
goak ia hirurogeita hamar jasotzen ditu). 
Halaber, prozesuen eta prozeduren buro-
krazia arinduko du nekazaritzan, abel-
tzaintzan eta elikagaien ekoizpenean, 
eraldaketan nahiz banaketan lan egiten 
dutenentzat.

Gainera, finantza marko bateratu bat 
sortuko da, arlo horretan aplikatzen diren 
tresna eta programa sektorialen funtzio-
namendua hobetzeko eta honako helbu-
ru hauekin: Europar Batasunak finantzatu-
tako neurrien aplikazioa babestea, 
ekintzen errentagarritasuna ziurtatzea, 
eta Batasuneko kideak diren estatuei pre-
miarik gabeko zama administratiboa ken-
tzea.

Sendatzea baino, prebenitzea hobe

Animalien osasunari dagokionez, pre-
bentzioaren printzipioan oinarritutako 
sistema bat planteatzen da, gaixotasunen 
detekzioa eta kontrola hobetzeko eta eli-
kagaiek nahiz pentsuek osasunarentzat 
eta segurtasunarentzat ekar ditzaketen 
arriskuei era koordinatuan aurre egiteko. 
Bestetik, azkar erreakzionatzeko gaitasu-
na eman nahi zaie gure elika-katea babes-
tu behar duten pertsonei (nekazariei eta 
albaitariei, besteak beste), gaixotasunen 
hedapena mugatzeko eta, horrela, abel-
tzaintzan eta kontsumoan duten eragina 
minimizatzeko.

Landareen osasunari dagokionez, 
merkataritzaren globalizazioaren eta kli-
ma aldaketaren ondorioz izurri espezie 
berriak gero eta ugariagoak direla kon-
tuan izanik, honako hauek dira helbu-
ruak: merkataritzarik arriskutsuena zorro-
tzago kontrolatzea, beste herrialde 
batzuk jatorri dituena batez ere; barne 
merkatuan ereite materialaren trazabili-
tatea hobetzea; izurri espezie berriak ga-
raiz antzematea eta desagerraraztea; eta 
kaltetutako ekoizleei diru konpentsa-
zioak ematea. Kontuan izan behar da 
Europar Batasunean laboreen balioa ur-
tean 205 bilioi euro ingurukoa dela. 

KONTROL HANDIAGOA ETA HOBEA

Azkenaldi honetan, elikagaiekin loturiko hainbat eskandalu azaleratu dira (zaldi oke-
laren iruzurra, adibidez). Horrek oso argi erakutsi du, berriro ere, agintari eskudunek 
eraginkortasun handiagoz jardun behar dutela kontsumitzaileak edota operadoreak 
elikagaien ekoizpenaren kateko arauak hausteak sor ditzakeen arriskuetatik babesteko 
(baita arlo ekonomikoari dagokionez ere).

Europako arau berriek garrantzi handiagoa ematen diete arriskuei. Horrela, arlo ga-
rrantzitsuenetan beren baliabideak egokitzeko atea irekitzen zaie agintari eskudunei. 
Halaber, kate osora hedatzen den sistema iraunkor baten barruan, oraingo kuota sistema 
zabaldu egingo da, gaur egun dirua biltzen ez duten kateko sektoreei dagokienez kon-
trolen aplikazio eraginkorra finantzatzeko.

Landare ugalketako materialei dagokienez, azpimarratu beharra dago munduko hazi 
esportazioen balioaren % 60k EB duela jatorri. Horregatik, erreforman proposatzen diren 
kontrolen eta betekizunen hobekuntzak ere balio handia du, biodibertsitatea babesten 
eta haziak hobetzen lagunduko baitu, sistema osoa nekazaritza iraunkorrago baterantz 
bideratuz.
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TXANGOAK

Atxuriagatik Gallartara

La Galdamesa bide berdea

Kulturaren nahiz naturaren aldetik balio 
handikoak diren hainbat ibilbide egin 
ditzakegu Bilbo Handitik hain hurbil 
dagoen Enkarterriko alderdi berezi 
hau ezagutzeko. Proposatzen dizuegun 
ibilbidea La Galdamesa meatzaritza-
trenaren plataformatik doa. Antzinako 
plataforma hori zaharberritu egin dute 
eta gaur egun oinez zein bizikletaz 
ibiltzeko prestatuta dago.

Ibon Hormaetxe

Ibilbide hau Galdamesen hasten da, Atxuriaga parkean, eta 
Olabarrieta (Los Castaños) auzoan amaitzen da, handik 
11,5 km-ra, Abanto Zierbena udalerrian. Hortik, beste 3 

km egin daitezke, Gallartako Renfeko geltokiraino.

Ibilbideak La Galdamesa meatzaritza-trenaren plataforma 
du oinarri. Trena La Benedictaraino iristen zen (Sestaon), eta 
han deskargatzen zuten minerala. Ibilbide atsegina da, lasaia 
eta adin guztietarako egokia. Izan ere, ez du aldaparik eta oi-
nez zein bizikletaz ibiltzeko prestatuta dago. Bidean natur 
balio handiko paisaiez gozatzeko aukera izango dugu, urkiak, 
haritzak eta sahatsak izango ditugu bidelagun, beste landare 
espezie askorekin batera, eta iraganeko meatzaritzaren aztar-
nak aurkituko ditugu (tunelak, garbitokiak, plano inklinatuak, 
deskargalekuak…).

Atxuriagako aisialdi eremua

Ibilbidea garai bateko Atxuriaga meatzari-auzoan dagoen 
aisialdi eremu horretan hasten da, Tardía eta Berango mea-
tzeen hondakinak eta urmaela dauden lekuan. Oso eremu 
zabala hartzen du, aintzira handi baten ondoan. Haritz gorria-
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ren, astigar zorrotzaren eta lizarraren ale ugari landatu dituz-
te inguru guztian. Parkearen alboan industrialde bat dago, La 
Galdamesa trenbidearen hasieran. Bertan Eztikidetzaren ins-
talazioak daude. Enpresa horrek inguruko erlezain gehienak 
biltzen ditu eta eztitik deribatutako produktuak egiten ditu, 
merkaturatzeko.

La Galdamesa trena

Atxuriaga parkeko aparka-
lekua amaitzen den lekuan, 
antzinako meatze-trenbidearen 
trazatua den lurrezko pista 
batera eramango gaituen 
bide bat hartuko dugu. Garai 
batean, meatzaritzarako tren 
horrek Sestaoraino garraiatzen 
zuen Galdamesko meatzeetako
burdin mea, La Benedictako deskargalekuraino. Gaur egun, 
trenbidearen plataformaren zati asko lehengoratu eta oinez 
zein bizikletaz ibiltzeko egokitu dituzte, Bizkaiko Bizikleta 
Plan Nagusian horrelako trenbide-plataformak berritzeko ja-
sotako programa zabalago baten barruan. Bilbao River 
Cantabrian Railway Company Limited enpresak egin zuen 
trenbidea, 1876an, eta bere garaiko luzeena izan zen (22,5 km). 
1968an, erabiltzeari utzi zioten, eta 1972an kendu egin zuten.

Enkarterriko bide berdeen eta, zehazki, antzinako trenbide 
honen interpretazio zentroaren eta museoaren ondoan ibilbi-
deko lehen tunela dago (Villegas). Tunel horretatik irtetean 
San Esteban eliza ikusiko dugu, El Moro haitzaren oinean. 
Aurrerago, bideak Malpeña tunelera eramango gaitu. Aurrekoa 
baino luzeagoa eta ilunagoa da, baina argiak ditu. Bertatik ir-
ten eta gutxira, antzinako meatze-trenbideko kargalekua iku-
siko dugu. Minutu batzuk ibili ondoren, ibarbide sakon batera 
helduko gara. Trenbidearen trazatua  maldara egokitzen da 
hor, U bat eginez. Apur bat aurrerago, bidea Peñas Negrasko 
ibilbideetako batekin gurutzatzen da (kolore laranjako balizak 
ditu eta El Pobalerantz jaisten da). 

El Pobal burdinola (XVI. mendea)

Nahi izanez gero, ibilbidearen zati osagarri hori ere egin 
dezakegu. Eukalipto eta pinu artean jaitsiko gara, El Pobaleko 
zubira iritsi arte. Zubia zeharkatu eta ezkerretarantz joango 
gara, El Pobal burdinolaraino. 

1833an, ehun burdinola baino gehiago egon ziren Bizkaian, 
eta El Pobal deritzona oraindik lanean jarraitzen duen bakarra 
da. Gaur egun, Enkarterriko multzorik adierazgarrienetako 
bat da, eta bisitatu ahal da. Olaundia eta Olazarra izenez ere 
ezagutu zen. Muskiz udalerrian dago, Sorginleku deritzon to-
kian, Lamiozingoerrekaren ertzean. Inguru horretan zurzu-
riak («poboak») zeudelako jarri zioten izen hori.

«La Cadenilla» plano  
inklinatuaren oina

El Pobalerako bidea  
hartzeko aukera ematen  
zigun gurutzagunetik  
aurrera jarraituz,  
El Sobaco tunela  
zeharkatu eta Abanto  
Zierbenako El Once  
auzora iritsiko gara. La Galdamesa trenbideko 11. kilome-
troan dagoelako jarri zioten izen hori. Auzo horren alboan, 
Bizkaiko luzeena eta garrantzitsuena izan zen plano inklina-
tuaren mineral-kargalekuaren hondakinak ikus daitezke 
oraindik. Plano inklinatu horretatik, haraino eramaten zuten 
Galdamesko El Sauco auzoko meatzeetako burdin mea. 
1866an egin zuten. Maceo iturrian hasten zen (Galdamesen), 
handik 3,7 km-ra, eta 454 metroko desnibela dago planoaren 
goialdearen eta behealdearen artean.

Meatzaritzaren Museoa

Ibilbidea Abanto Zierbenako Olabarrieta auzoan bukatzen 
da. Hor, Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa bisitatu ahal 
dugu. Garai batean Gallartako udal-hiltegia egon zen eraiki-
nean dago eta Meatzaritzaren Museoa Kultur Elkarteak egin-
dako lan handiaren emaitza da. Elkartea 1986an sortu zen, 
Bizkaiko meatzaldeko oroimen historikoa gordetzeko eta ber-
tako meatzaritza-ondarea zaintzeko eta ezagutarazteko.

Inguru horretan La Concha aire zabaleko meategi ikus-
garria ere aurkituko dugu. Gaur egun kultura ondare izen-
datuta dago, eta Gallarta herrixka eremu horren gainean 
egon zen garai batean. 

DISTANTZIA / DENBORA

Datu orokorrak:  14.000 m - 2:30 h (oinez) –  
1:15 h inguru (bizikletaz)

Datu partzialak:

•   Atxuriaga – El Pobalekiko lotura (trenbideko 4. km-a)  
4.500 m / 60 min (oinez) – 20 min (bizikletaz).

•   Trenbideko 4. km-a (El Pobalekiko lotura) – El Sobaco 
tunela 3.500 m / 50 min (oinez) – 17 min (bizikletaz).

•   El Sobaco tunela – El Once 1.700 m / 25 min (oinez) –  
8 min (bizikletaz)

•   El Once – Olabarrieta 470 m / 7 min (oinez) –  
3 min (bizikletaz)

•   Olabarrieta – RENFEko geltokia (Gallarta) 3.850 m / 55 min 
(oinez) – 20 min (bizikletaz)

•   Ibilbide osagarria (oinez bakarrik) 
Trenbideko 4. km-a – El Pobal 1.650 m / 25 min
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beste urrats bat egin du Munitibarren 
kokatutako instalazioak museo bihur-
tzeko proiektuan.

Bengolako Energia Berriztagarrien 
Parkean energia hidraulikoari, fotovoltai-
koari nahiz eolikoari buruzko eta euri- 
uraren aprobetxamenduari buruzko mun-
taiak eta aparatuak daude, horrelako 
energia eta aprobetxamendu iraunkorrak 
ezagutarazteko eta herritarrak haien 
garrantziaz sentsibilizatzeko. Halaber, tai-
ler bat, ikasgela didaktiko bat eta ikus- 
entzunezkoen areto bat daude. Eraikina 
erabat zaharberrituta dago, hiru solairu-
koa da eta 800 metro karratu ditu.

Parkea Oiz mendiaren magalean dago, 
Lea Ibilbidea hasten den lekutik gertu, 
Gerrikaitz auzoko gune historikoan, eta 
aisialdirako eremu bat dauka. Leku pribi-
legiatu batean kokatuta dago, kalitatezko 
landa ingurune batean, eta, horri esker, 
baserrietako ohiko jarduerak ezagutuz 
osa dezakegu Zentroaren proposamen 
didaktikoa. 

Bengola Lea Artibaiko energia be-
rriztagarrien lehen interpretazio 
zentroa da, eta horrelako bakarra 

Bizkaian. Hiru solairuko eraikin batez eta 
45.000 m2 berdegunez osatuta dago. 
Eraikina burdinola izan zen hasieran (XIV. 
mendekoa), eta geroago errota eta base-
rria. Eraikina eraitsi eta indusketa arkeolo-
gikoak egiten hasi zirenean, bi burdinola-
ren hondakinak aurkitu zituzten.

Sei urteko lanaren ondoren, ekipa-
mendu berri hori bisitarientzat zabalik 
dago jadanik .  Lea Ibarrako Udal 
Mankomunazgoak 1,5 milioi euroko in-
bertsioa egin du, udalerriaz gaindiko 
diru laguntzen bidez nagusiki (diru la-
guntzen % 75 Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ingurumen Sailak eman ditu). Horrela, 

Lea Ibarrako Udal Mankomunazgoa / 
Elexalde, 1
48289 Gizaburuaga (Bizkaia)
Tel.: 946 842 982
E-mail: leaibarra@bizkaia.org
Web: www.leaibarra.com

EKIPAMENDUAK BENGOLA, ENERGIA 
BERRIZTAGARRIEN PARKEA

Aitziber Amas

vídeo
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GAURKOAactual

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

CIBERAMBIENTE

AKTIBATU + 2013-2014 KANPAINA 
ARRATIAN ETA NERBIOI-IBAIZABALEN

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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SANTURTZI

Santurtziko Udala kaleak garbitzeko eta hondakinak jasotzeko sistema berregitu-

ratzen ari da, zerbitzua hobetzeko eta urtean 240.000 euro aurrezteko asmoz. Plan 

horren barruan, lurpeko 40 edukiontziak kenduko dira eta, horrela, aurrerantzean 

edukiontzi guztiak albotik kargatzekoak izango dira.

SOPELA

Sopelan kaleko argiak aldatzen ari dira, oraingoen ordez eraginkorragoak eta 

iraunkorragoak diren beste batzuk jarriz. Horri esker, diru asko aurrezteaz gain, 

berotegi efektuko gasen igorpenak gutxituko dira. Ekimen horretarako egindako 

inbertsioaren % 75 EVEk finantzatu du. Lehenik eta behin, dendarik gehien dagoen 

eremuan jarri dituzte farola berriak.

BARAKALDO

Mespelerrekako errepidea herri barruko bide bihurtu denetik, Bara kaldoko biz-

tanleek aisialdirako eremu berri bat daukate, seguruagoa, bertako arriskugarri-

tasuna minimizatu egin baita. Pasealekuak lau kilometrotik gorako zurezko es-

paloia dauka, zingiraren gaineko hegal moduan eraikia. Ibilbidearen erdialdean 

atsedengune bat dago, mahai eta aulkiekin, eta zahartze aktiborako zirkuitu bat. 

Uda lak egin dituen berritze-lanen kostua 6,5 milioi eurokoa izan da.

GURE  
UDALERRIETAKO  
ALBISTEAK
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ARRIGORRIAGA

Arrigorriagako udaltzaingoak auto hibrido bat izango du hemendik aurrera. 

Oraingo ibilgailuak baino ekologikoagoa da, motor elektrikoa erabiltzen baitu 50 

km/h-tik beherako abiaduran doanean (hau da, herrigune osoan). Autoak bi motor 

erabiltzen dituenez (elektrikoa eta eztandakoa), askoz ere erregai gutxiago kon-

tsumitzen du. Horri esker, dirua aurrezteaz gain, berotegi efektuko gasen igorpe-

nak eta zarata gutxituko dira.

MUNGIA

Mungiak Energia Iraunkorraren Ekintza Plana diseinatzen bukatu du, klima alda-

ketaren aurkako borrokaren arloan Europako Batzordeak tokiko agintariei ezarri-

tako helburuak betetzeko asmoz. Zehazki, hauek dira Plan Integralaren bidez 

lortu nahi diren helburuetako bi: batetik, 2020. urtea baino lehen CO
2
 igorpenak 

% 20 gutxitzea, energia eraginkortasuna handitzearen ondorioz; bestetik, udale-

rriko energia eskariaren % 20 energia berriztagarrien bidez asetzea.

ZARATAMO

Zaratamoko udaletxea udalerriko baso publikoetako biomasarekin berotuko da 

hemendik aurrera, egokitze lan handiak eginda. Besteak beste, fatxadaren kan-

poaldeko isolamenduan zeuden arazo larriak konpondu dira, barruko beroa ihesik 

gabe gorde ahal izateko. Gainera, bertako materialak erabili dira eta barruan nahiz 

kanpoan kontsumo gutxiko argiak jarriko dira oraingoen ordez. Bizkaiko Foru 

Aldundiak eta Energiaren Euskal Erakundeak finantzatu dituzte lan horiek.

GURE  
UDALERRIETAKO  

ALBISTEAK
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Aire zabaleko ibilbideak

Wikiloc komunitate gisa 
funtzionatzen duen web
gune bat da. Erabil
tzaileek aire zabaleko 
ibilbideak eta GPS inte
resguneak partekatzen 
dituzte. Ezin egokiagoa da oinez zein bizikletaz egin dai
tezkeen ibilbideak ezagutzeko. Beste mota askotako jar
duerak ere agertzen dira: mendiibilgailuetarako ibilbi
deak, alpinismoa, kayaka, mendiko eskia, zaldi gaineko 
txangoak, bela…

Geoparkeen Mundu Sarea

Geoparkeek gero eta 
arrakasta handiagoa dute, 
hainbat faktore biltzen 
dituztelako, hala nola 
kontserbazioa, garapen 
iraunkorra eta tokian tokiko 
komunitateen inplikazioa. 
UNESCOren web orri honetan Geoparke Nazionalen 
Mundu Sarea (GGN – Global Geoparks Network) osatzen 
duten herrialde eta geoparkeen zerrenda aurkituko duzue.

Landa-garapena

Eusko Jaurlaritzaren 
menpeko ITSASMEN
DIKOI Euskal Autonomia 
Erkidegoko Landako eta 
Itsasertzeko Eremuen 
Prestakuntza, Sustapen 
eta Garapenerako Zentro Integralaren web orria. Euskadiko 
lehen sektoreari, landainguruneari eta itsasertzari buruz
ko informazio oparoa aurkituko duzu bertan.

Elikagaien segurtasuna

Eusko Jaurlaritzaren 
menpeko ELIKA 
Nekazaritzako Elikagaien 
Segurtasunerako Euskal 
Fundazioaren web orria. 
Elikagaien arloko osa
sunari eta segurtasunari 
buruzko informazio oparoa eta azken albisteak aurkituko 
dituzue. Gainera, garrantzi handiko baliabide didaktikoak 
biltzen ditu. 

Itsasontzi modelismoa

Itsasontzien eskalazko 
maketak egiteko artearen 
inguruko albisteak, 
baliabideak eta foroak 
jasotzen dira Interneteko 
atari honetan, zaletasun 
hori sustatzeko asmoz. Itsas komunikazioaren historiari 
buruzko informazio oparoa ere aurkituko duzue. On line 
aldizkari bat ere badago, gaurkotasun handikoa eta oso 
mamitsua.

Garapenerako 
lankidetza

Garapenerako Lankidetza 
Ikergunea (CECOD) hel
buru hau duen ikerketa 
zentro bat da: garapene
rako lankidetzaren ingu
ruko eztabaida, ezagutza eta ikerkuntza sustatzea, gizarte
ko jarduera eremu desberdinen arteko elkarlanaren 
bidezko jakintzaalor anitzeko eredu batean oinarritua. 
GGKEak eta enpresaren mundua uztartzen ditu zeregin 
horretan.

http://es.wikiloc.com

www.itsasmendikoi.net www.modelismonaval.com

www.cecod.org

www.elika.net

                     Aldizkariko atal honetarako 

                       interesgarria izan  

    daitekeen Interneteko helbideren 

          bat ezagutzen baduzu,  

                       bidal iezaguzu,  

                            mesedez.

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

Beren edukiagatik gure inguruneko 
iraunkortasunaren alderdi berriak eza-
gutzen eta sakonago aztertzen lagun-
duko diguten Interneteko helbide inte-
resgarriak jasoko ditugu aldizkariko atal 
honetan, «Gaurkoa» sailaren barruan. 
Ciber@mbiente leiho birtual bat da, be-
rria, entretenigarria eta familia osoari 
irekia.

ZIBERINGURUMENA

www.unesco.org
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JARDUERAKBizkaiko ingurumen-iraunkortasunerako programa berria

Aktibatu + 2013-2014 kanpaina Arratian  
eta Nerbioi-Ibaizabalen1

Ingurumenaren arloko iraunkortasunaren alde herritarren par-
te-hartzea sustatzeko asmoz, Bizkaiko Foru Aldundiak abian jarri 
du Aktibatu + programaren beste edizio bat, Garbiker Sozietate 
Publikoarekin, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin, Bizkaiko 
Garraio Partzuergoarekin, Energiaren Euskal Erakundearekin eta 
Eroski taldearekin elkarlanean. Global Action Plan (GAP) nazioar-
teko programaren barnean kokatzen den ekimena da.

Aktibatu + programak ekimenarekin bat egiten duten ikas-
tetxeetako ikasleen eta udalerrietako familien parte-hartze 
aktiboa sustatzen du. Helburua eguneroko ekintza txikien bi-
dez planeta hobetzea da.

Edizio honetan 15 ikastetxe parte hartzen ari dira progra-
man. Horietako 7 Nerbioi-Ibaizabal eta Arratia eskualdeeta-
koak dira2. Lehenik eta behin, energiaren gaia abiapuntutzat 
harturik, ikastetxe bakoitzak bere energia kontsumoa ikuskatu 
du. Bigarren fase batean, ikasleak arduratuko dira eskola-ko-
munitate osoa ohitura txarrez kontzientziatzeaz. Azkenik, egin-
dako aldaketen emaitzak ebaluatuko dituzte. 

Beste 8 ikastetxeak Amorebieta-Etxano, Durangaldea, Ermua 
eta Mallabikoak dira3. Eskualde horietan sistema bera jarraitzen 
da bertako ikastetxeetako erosketa-irizpideak eta, horren ondo-
rioz, sortutako hondakinak sakontasunez aztertzeko. Behin in-
formazio hori eskuratuta, eskola-komunitate osora bideratutako 
sentsibilizazio-kanpaina bat burutuko dute eta, azkenik, alderdi 
horietan lortutako hobekuntzak ebaluatuko dira. 

2012-2013ko edizioan energia-programan parte hartu zuten 
Amorebieta-Etxano, Durangaldea, Ermua eta Mallabiko ikaste-
txeek oso emaitza onak lortu zituzten, eta hala erakusten du 
lortutako murrizketak: parte hartu zuten 9 ikastetxeetan, batez 
beste energiaren kontsumoa % 11,7 jaitsi zen (eta hasieran eza-
rritako helburua % 5 jaistea zen).

Bestetik, web orri espezifiko bat dago programan parte 
hartu nahi duten etxebizitza edo familientzat, honako gai 
hauek jorratzeko lanabes erraz eta eraginkorrez osatua: eros-
ketak/hondakinak, ura, energia eta mugikortasuna. 

Informazio gehiago www.bizkaia21.net atarian Aktibatu + ata-
laren bidez, parte hartzen duten udaletxeetan, Arratiako Udalen 
Mankomunitatean edo Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalen. 

1  Parte hartzen duten udalerriak: Arratia (Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, 
Dima, Igorre, Lemoa, Ubide eta Zeanuri) eta Nerbioi-Ibaizabal (Arakaldo, 
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña-Orduña, 
Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo eta Zeberio).

2  Arrigorriaga BHI, Soloarte IPI, Dima Ugarana Herri Ikastetxea, Etxebarri BHI, 
Bengoetxe BHI, Eguzkibegi Ikastola eta Urduña HLHI.

3  Andra Mari Ikastola, Urritxe Institutua, Landako Eskola, Durangoko Institutua 
(Fray Juan de Zumarraga), Elorrioko Institutua, Anaitasuna Ikastola HLH, 
Anaitasuna Ikastola BHI eta Juan Orobiogoitia BHI.

Sari berezia San Antonio  
Santa Rita ikastetxearentzat

Durangoko San Antonio Santa Rita ikastetxea sa-
ritua izan da Aktibatu + programaren 2012-2013 edi-
zioan lortutako emaitza bikainengatik eta egin duen 
komunikazio-kanpainaren originaltasuna eta kalita-
teagatik. Ikastetxe horrek jasotako sarien artean, ai-
patzekoak dira Energiaren Euskal Erakundeak 
Mutrikun kudeatzen duen olatuen aprobetxamen-
durako planta ikusteko bisita zoragarria eta Eroskiren 
«Plan Berdea» liburu sorta. 

Berdeago, Ingurumen  
Iraunkortasunaren Azoka 

Aktibatu + programak urtarrilean egin zen 
Berdeago azokan parte hartu zuen. CDak eta DVDak 
berrerabiliz saguak eta diskoteka-bola ikusgarriak 
egiteko bi tailer antolatu zituen. Halaber, 2012-2013 
edizioan Aktibatu + programa burutu zuten familia 
guztien artean zozkatutako sariak banatu ziren 
Ingurumen Iraunkortasunaren Azokan. 

E S K O L A
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INGURUMENAREN 
GESTIOA

Eraikuntza, garraioarekin eta elikadu-
rarekin batera, ingurumen inpaktu-
rik handiena duen sektoreetako bat 

da, hala Europan nola Euskal Herrian.

Azken urteotan, etxegintzaren eta erai-
kuntzaren arloko araudia eguneratzen ari 
da, ingurumenari dagokionez eraikinak 
egokiagoak izan daitezen. Hauek dira bide 
horretan egiten ari diren urratsetako ba-
tzuk: eraikuntzako eta eraispeneko hon-
dakinak tratatzea eta kudeatzea; energia 
eskaria mugatzea; instalazioen errendi-
mendua handitzea; kanpoko argiztape-
nean energia eraginkortasuna lortzea; 
energia berriztagarriak erabiltzea…

Hala ere, eraikuntzaren sektoreak 
arauek ezarritako baldintzak betetzetik 

harago joan behar du, eta gero eta ga-
rrantzi handiagoa eman behar dio ingu-
rumen bikaintasuna lortzeari. Horri dago-
kionez, barneratu egin behar da erronka 
lorgarria dela eraikuntza prozesuan parte 
hartzen duten guztientzat: proiektugi-
leentzat, sustatzaileentzat, erabiltzaileen-
tzat…

Konpromisoen ildo horretan, Oñatiko 
Eroski Center aurkeztu nahi dizuegu, ere-
dugarria baita merkataritzarako eraikun-
tza iraunkorraren arloan.

Konpromiso estrategiko 
korporatiboa

Oñatiko Zero Emisio Dendak oso argi 
erakusten du nola arindu ahal diren mer-

kataritza jarduerek beren ingurunean era-
gin ditzaketen ondorioak, ingurumen in-
paktua minimizatuz. Gainera, erronka 
horri aurre egiteko, Oñatiko supermerka-
tuak laguntzaile bihurtu ditu bere interes 
talde nagusiak: langileak, kontsumitzai-
leak, bezeroak eta hornitzaileak.

Ekimen hori Eroski Taldearen inguru-
men politika estrategikoaren barnean ko-
katzen da. Zalantzarik gabe, Eroski Taldea 
erreferentea da Estatu osoan, garapen 
iraunkorraren alde hartu duen konpromi-
so sozial korporatiboagatik. Iraunkorta-
sunaren aldeko apustu horretan, eta bes-
te proiektu askoren artean, orain dela 
hamabi urtetik hona Eroski Taldea elkarla-
nean aritzen da Bizkaia Maitearekin eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak aurrera daraman 

Oñatiko Eroski Center, eredu berriko denda ekoeraginkorra

INGURUMENARI DAGOKIONEZ IRAUNKORRAK  
DIREN MERKATARITZA ERAIKINAK
Gotzone Artabe (Eroski Taldeko Ingurumen zuzendaria)

Baliabide naturalen agorpenak eta ingurumen inpaktuek gero eta kezka handiagoa sortzen dute. Horregatik, 
natura eta habitata era orokorrean babesteko aurrerapausoak ematen hasiak gara, eta gure hiriak eta herriak 
garatzeko beste era bat bilatzen ari gara, eraikuntzari eta garraioari garrantzi berezia emanez.

web
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Iraunkortasunean oinarritutako Hezkun-
tzarako Ekintza Egitasmoarekin. Gaur 
egun «Aktibatu+» ekimena garatzen ari 
da lankidetza horren baitan, Foru 
Aldundiak sustaturik. Aldizkariaren zen-
baki honetan ekimen horri buruzko infor-
mazioa duzue.

Zero Emisio Denda

Oñatiko Eroski Center CO
2
 emisioen ba-

lantze neutroa daukan lehen supermerka-
tua da Estatu osoan. Hori 2008an 
IHOBErekin batera hasitako lanaren emai-
tza da. Lan ildo horretan kokatzen dira 
merkataritzarako eraikuntza iraunkorraren 
gida eta Energia Berriztagarrien Espainiako 
Zentroarekin batera egindako ikerlana. 
Eroskiren supermerkatu berrietan eta bir-
gaituetan bere jardueren ingurumen in-
paktua gutxitzeko egin litezkeen 200 jar-
duketa baino gehiago identifikatu dira.

Beste supermerkatu batzuetan egin 
diren egokitze lanetan hainbat neurri as-
matu eta testatu dira, besteak beste ener-
gia kontsumoan % 65 aurreztea lortzeko. 
Oñatin eraiki berria den Eroski supermer-
katuan neurri horietako gehienak aplikatu 
dira. Gainera, Estatu osoan eraikuntza 
iraunkorraren BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment 
Methodology) ziurtagiria daukan lehen 
supermerkatua da, eta Europa osoan 
energia kudeaketaren ISO 50001 ziurtagi-
ria lortu duen lehena.

Emaitza horiek lortzeko, hiru alderdi 
nagusi landu dira:

•   Eraikuntza iraunkorra. Estalkian eta 
kanpoaldeko hormetan isolamendua 
erabili da galera termikoak eragozteko; 
ura aurrezteko sistema bat jarri da (sa-
kagailu bikoitzak, egurasbideak txorro-
tetan eta pixatoki lehorrak); ahal den 
argi guztia biltzen duten eta estalkiko 
argizuloetan eta aurrealdeko fatxadako 
beiran haren difusioa optimizatzen du-
ten leiar prismatikoak erabili dira… 
Gainera, bizikletentzako aparkaleku 
berde bat eta ibilgailu elektrikoak kar-
gatzeko guneak daude.

•   Energiaren erabilera adimentsua. 
Barrualdeko ekipamenduak hiru mul-
tzotan antolatu dira: Hotz-sistema (CO

2
 

bidezko hotz-zentrala; ateak produktu 
hotzen muraletan eta estalkiak produk-

tu izoztuen irletan, lurrunaren kontrako 
erresistentziekin eta eraginkortasun 
handiko haizagailuekin); Klimatizazioa 
(hotz-zentraletako hondar-beroa ura 
eta supermerkatuko korridoreak bero-
tzeko baliatzen da); eta Argiztapena (az-
ken belaunaldiko LED teknologia eta 
argia kontrolatzeko sistema automati-
koa). Gainera, Monitorizazio sistema bat 
dago, abian jarritako neurrien eragin-
kortasuna neurtzeko. Halaber, energia 
berriztagarriko instalazio bat jarriko da 
laster, supermerkatuko energia eskaria-
ren parte bat asetzeko.

•   Hondakinen kudeaketa. Hondakinen 
kopurua gutxitzeko neurriak hartu dira 
(Elikagaien Bankuarekiko elkarlana, esa-
terako), eta sortzen direnen birziklape-
na eta balorizazioa sustatzen dira (hon-
dakin organikoen % 100 berrerabiltzeko 
konpostaje proiektuak; pilak, bonbillak, 
mugikorrak eta fluoreszenteak jasotze-
ko guneak…). Gainera, erosketetarako 
orga guztiak % 100 birziklatutako mate-
rialez eginda daude. 

INGURUMEN HEZKUNTZAKO DENDA LABORATEGIA

Oñatiko Eroski Center supermerkatua leku ezin egokiagoa da ingurumen hezkuntzaren 
eta sentsibilizazioaren arloko jarduerak egiteko, iraunkortasunari dagokionez ekipamendu 
eredugarria baita. Hala, esaterako, supermerkatuko sarreran panel digital batek denbora 
errealean neurtzen ditu adierazle batzuk, eta denda ispilu bateko datuekin alderatzen ditu. 
Horrela, bezeroek energia aurrezpenari buruzko benetako datuak ikus ditzakete.

Hezkuntza laborategi gisa, Eroskik Oñatin daukan Zero Emisio Dendak bisita gidatuen 
programa bat dauka, eta bezeroei, hornitzaileei nahiz ikasleei zuzendutako prestakuntza 
saioak antolatzen ditu hilean behin. Saio horiek bi helburu nagusi dituzte: eraikuntza 
iraunkorra zer den ikastea eta iraunkortasunarekin nahiz ingurumena zaintzearekin ze-
rikusia duten beste alderdi batzuetara hurbiltzea, praktikaren bidez.
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Gizakiak komunikatzeko duen fun-ko duen fun-
tsezko modua da soinua, ingu-
ruarekin harremanetan izatea 

ahalbidetzen diguna eta bertan jazotzen 
diren gertaerei eta jarduerei buruzko in-
formazioa ematen diguna. Egoera horre-
tan, zaindu beharreko balioa izan daitezke 
soinuak.

Zarata, aldiz, soinu kutsagarritzat har-
tuta, giza jardueraren azpiproduktutzat jo 
daiteke:

•   Soinu maila handia jasotzen duenak ez 
du beti soinu hori kutsadura akustiko 

gisa hautematen. Hala ere, Munduko 
Osasun Erakundeak berriki plazaratu di-
tuen argitalpenetan agerian gelditu de-
nez, zaratak eragin txarra du osasunean, 
gehienbat garraio azpiegiturek eta in-
dustri instalazioek eragindakoa.

•   Herritarrok ez gara agente pasiboak, 
hartzaile gisa funtzionatzen dugu, bai-
na agente aktibo gisa ere bai. Izan ere, 
gure bizitzako ohiturek gure inguruko 
soinu-giroan dute eragina.

•   Lurralde kudeaketaren ereduarekin zu-
zenean lotutako kutsadura da, eta era-

gina du, besteak beste, honako haue-
tan: mugikortasuna, lurraren erabilera, 
osasuna eta bizi-kalitatea, espazio pu-
blikoa, jarduera ekonomikoak, aisialdia, 
etab.

Erronk a da Bizk aiko Lurralde 
Historikoko kutsadura akustikoaren eta 
soinu-paisaien kudeaketa, Lurralde 
Historikoan elkarrekin baitaude biztanle 
dentsitate handiko eta industria ugariko 
eskualdeak, landa eremuak, natura-gu-
neak, garraio azpiegitura handiak eta 
itsasbazterreko eremuak. Aniztasun ho-
rrek biderkatu egiten ditu Bizkaiko 

INGURUMENAREN 
GESTIOA
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Bizkaiko Foru Aldundiak, kutsadura akustikoaren 
eta soinu-paisaien kudeaketaren arloan dituen 

eskumenen barruan, Lurralde osoan aplikatu 
beharreko jarduketak zehaztu ditu «Bizkaiko 

Soinu Estrategia» delakoan, toki administrazioei 
laguntzeko asmoz.

Zarataren arloko Foru Ekintza Plana

BIZKAIKO SOINU ESTRATEGIA
Eva Benito 

Lurralde Historikoak eskariei aurre egite-
ko dituen gaitasunak, baina erronka da 
dinamika ekonomikoaren eta mugikorta-
sunaren kudeaketan, baita erabilera eta 
jarduera bakoitzak baliabideen eta kalita-
te-estandarren aldetik dituen eskakizu-
nak betetzean ere.

Legegintza

Legegintzaren arloan, Zaratari buruzko 
37/2007 Legea dugu Estatuan zarata ku-
deatzeko dinamika berria markatu duen 
mugarria. Giroko zarataren ebaluazioari 
eta kudeaketari buruzko 2002/49/2002 
Europako Zuzentaraua gure ordenamen-
dura ekartzeko helburuarekin onetsi zen, 
eta, gainera, kutsadura akustikoa prebeni-
tu, zaindu eta murrizteko beste alderdi 
gehigarri batzuk garatu eta horiek giza 
osasunean, ondasunetan edo ingurume-
nean izan ditzaketen kalteak murrizten 
ditu.

Euskadiri dagokionez, kutsadura akus-
tikoari buruzko urriaren 16ko 213/2012 
Dekretua izan da gertaera nagusia. 
Dekretu horren ezaugarri berritzaileene-
tako bat honako hau da: hiriko bizitegi
-lurzoruko jarduera berrietan aplikatu 
beharreko gutxieneko eskakizun akusti-
koak zehaztea, zarata alboko lokaletara 
transmititzen den kasuetarako.

Gainera, dekretuak aireko zarataren 
eta eraginen isolamendu-balio batzuk 
zehazten ditu, eta horien kontrola eta 
egiaztapena jardueraren proiektu fasean 
egon behar dira. Horrela, lege-eremua 
ematen zaie toki administrazioek eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak kutsadura akus-
tikoaren kudeaketaren arloan azken ha-
markadetan egin duten lanari. Foru 
Aldundiko hainbat sail aritu dira horretan, 
baina batez ere Herri Lan eta Garraio Saila 
eta Ingurumen Saila.

Bizkairako Plan bat

Bizkaia 21 Egitasmoaren edo Garapen 
Iraunkorrerako Foru Estrategiaren baitan 
kokatzen den «Bizkaiko soinu kalitatea 
hobetzeko 2013-2017 estrategia»ren bi-
dez, datozen urteetan Bizkaiko soinu-ka-
litatea hobetzeko garatu behar diren jar-
duketak zehaztu ditu Foru Aldundiak, hiru 
helburu argirekin: (1) Bizkaia soinu-bikain-
tasunerako lurralde bihurtzea, herritarrak 
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eta administrazioak kontzientziatuz; (2) 
soinua Foru Aldundiaren politika guztiak 
baldintzatzen dituen aldagaia izatea; eta 
(3) Bizkaian kutsadura akustikoa kudea-
tzeko kultura komun bat eta «egiteko era» 
bat sortzea.

Besteak beste, honako neurri hauek ja-
sotzen ditu planak, 6 jarduketa ildotan 
multzokatuta:

•   foroak,  lan-mahaiak… eta segimendu 
batzorde bat sortzea instituzioen arteko 
koordinazioa eta ezagutza sustatzeko.

•   teknologia  berriak  erabiltzea  datuak 
trukatzeko, kutsadura akustikoaren ku-
deaketarako euskarri gisa, toki adminis-
trazioei laguntzeko eta prozesu guztiei 
koherentzia emateko.

•   gida teknikoak eta prozedurazkoak ga-
ratzea kutsadura akustikoaren alderdiak 
kudeatzeko eta ingurumenaren gaine-
ko eraginaren ebaluazioan integratze-
ko; eta Bizkaiko administrazioetako tek-
nikarien eta beste profesional batzuen 
prestakuntza hobetzeko beste neurri 
batzuk.

•   herritarren  informazioa eta kontzien-
tziazioa hobetzeko dibulgazio neurriak, 
kutsadura akustikoaren kudeaketa pro-
zesuan integratzeko bide gisa.

•   balio naturala edo kulturala duten soi-
nu-paisaiak zaintzeko ekimenak gara-
tzea (zarataren kontrako babes berezia 
behar duten natura-guneak eta jatorri 
naturaleko soinuen erreserbak identifi-
katzea, Bizkaian zaindu eta balioetsi 
beharreko soinuen inbentarioa egi-
tea…).

•   eremu sentikorrak kutsadura akustikotik 
babestea foru eskumeneko garraio az-
piegituren inguruan eta horretarako 
teknikarik onenak bilatzea.

•   foru eskumeneko garraio azpiegiturek 
sortzen duten kutsadura akustikoaren se-
gimendua egitea, Bizkaiko Azpiegituren 
Soinua Aztertzeko Tresna garatuz eta 
eguneratuz. 

KUTSADURA AKUSTIKOAREN KUDEAKETARI BURUZKO  
PLAN ESTRATEGIKOA

Bizkaiko Foru Aldundiak «Bizkaiko soinu kalitatea hobetzeko 2013-2017 estrategia» 
onetsi du. Agiri horretan Bizkaiko Foru Aldundiak garatuko dituen jarduketa zehatzak 
jasotzen dira, betiere kutsadura akustikoa kudeatzeko eta balio soinuak zaintzeko hel-
buruarekin.

Bizkaiko Foru Aldundiak arlo honetan dituen eskumenen markoak berekin dakar al-
dundiaren zenbait sailek gai honi buruzko jarduketa zehatzak garatu beharra, bereziki 
Ingurumen Sailak eta Herri Lan eta Garraio Sailak, dimentsio akustikoa zeharkako izaera 
duen ingurumen aldagaia delako.

Planifikazio estrategiko hori Bizkaia 21 Programaren barruan txertatzen da, Lurralde 
Historikoaren eta haren udalerrien garapen iraunkorreko foru estrategiaren barruan, hain 
zuzen ere. Estrategia horren xedea da Lurralde Historikoko jarduketen eta politiken gara-
pena koordinatzea eta sustatzea, Bizkaiko kalitate akustikoa hobetzeko, betiere Bizkaiko 
Foru Aldundiak dituen eskumenen markoan. Horrela bada, foru erakundea erreferentziaz-
ko agente bihurtuko da Bizkaiko bestelako administrazioei eta agenteei begira.

Bizkaiko Lurralde Historikoaren kutsadura akustikoa eta soinu paisaiak kudeatzeko 
zeregina erronka bat da, nahiko eremu txikian askotariko erabilerak eta jarduketak egon 
behar baitira. Izan ere, Lurralde Historikoan elkartzen eta biltzen dira biztanle eta indus-
tria aldetik oso trinkoak diren eremuak, landa guneak, natur eremuak, garraio azpiegi-
tura handiak eta itsasertz zabala. Dibertsitate horrek Bizkaiko Lurralde Historikoak eska-
ri desberdinei erantzuteko dituen gaitasunak biderkatzen ditu, baina erronka bat da 
dinamika ekonomikoa eta mugikortasunaren arlokoa kudeatzeko orduan, bai eta erabi-
lera eta jarduera desberdin horietako bakoitzak behar dituen baliabideak eta kalitate 
estandarrak bermatzeko orduan ere.
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BA AL 
ZENEKIEN…?

INTEGRAZIOA
Martin Luther King giza eskubideen aldeko ekintzaileak ehunka mila 
pertsona bildu zituen Washingtongo martxan (1963ko abuztuan), 
arraza berdintasunaren eta afroamerikarren eskubideen aldeko bo-
rroka baketsuen erdian. 50 urte baino gehiago igaro dira, baina «ame-
tsa oraindik ez da bete»: afroamerikarren langabezia zuriena baino bi 
aldiz handiagoa da, eta diskriminazio egoera horrek hispanoei ere 
eragiten die.

GENERO BERDINTASUNA
Gaur egun, 2001eko udal hauteskundeen ondoren, Euskal Autonomia 
Erkidegoan 1.018 emakume zinegotzi eta alkatesa daude (udal kargu 
guztien % 38,8). Dena dela, estatu osoan alkatesarik gehien daukan 
erkidegoa izan arren, 251 udaletatik 55 bakarrik daude emakume 
baten agindupean (udal guztien % 22). Eudelek eta Emakundek abian 
jarritako «Basqueskola» proiektuak Euskadiko alkatesa eta emakume 
zinegotzien sare bat sortu eta sendotu nahi du, udal politikan ema-
kumeen lidergoa indartzeko eta Euskadiko udal guztietako agenda 
bateratuan berdintasun politikak finkatzeko.

KONTSUMO ARDURATSUA
Elikagai ekologikoen kontsumoa gainditu gabeko ikasgaia da. 
Espainiako estatuko biztanleen % 85 inguruk ura eta argia aurrezten 
dute, % 70ek birziklatzen dute, eta ia % 67k kontsumo gutxiko etxe-
tresna elektrikoak erosten dituzte. Hala ere, ez dute inolako ahaleginik 
egiten pestizida eta ongarri artifizialik gabe hazitako frutak eta ba-
razkiak erosteko (% 15ek soilik egiten dute hori) edo okela ez jateko 
(% 4,4k soilik egiten diote uko). BBVA fundazioaren «Values and 
Worldview» ikerlanetik ateratzen diren ondorioetako batzuk dira. 
Europako biztanleriak ingurumenaz duen kontzientzia ebaluatzen du 
ikerlan horrek.

INGURUNEA
2011. urteko lurrikarak sortutako tsunamiak hondamendi ikaragarria 
eragin zuen Fukushimako zentral nuklearrean. Iazko udan, zentrala 
kudeatzen duen Tepco enpresa elektrikoak aitortu zuen istripuaren 
ondorioz oso kutsatuta geratu zen ura biltzen zuen tangetako batek 
300 tona isuri dituela itsasora. Horrelako bosgarren gertaera izan da, 
eta larriena. Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziak salatu due-
nez, enpresa horrek nazioarteko arazo larria eragin du, tangak behar 
bezala ez zaintzeagatik. 

HONDAKINAK
Birziklatzen dugun bi tona plastiko bakoitzeko, tona bat petrolio 
erauzteari uzten diogu. Botiletako plastikoa lo zakuen betegarri gisa 
edo lurzoru sintetikoak egiteko erabil daiteke, besteak beste. Eta dro-
geriako produktuek daukaten polietilenoa baliatuz ureztatzeko ho-
diak, hiriko altzariak edo zarama poltsak egin daitezke.

ENERGIA
Ezkutuko kontsumoa denbora guztian sarera konektatuta dauden 
aparatu elektronikoen elektrizitate kontsumoa da. Izan ere, aparatu 
elektronikoek energia kontsumitzen dute «stand by» egoeran dau-
denean, edozein unetan urrutiko kontrolagailuaren bidez edo botoi 
bat sakatuz erabiliak izateko prest. Egindako kalkuluen arabera, ez-
kutuko kontsumoa etxeko kontsumo elektrikoaren % 7 eta % 11 
bitartekoa da, eta hori ez da huskeria. Izan ere, IDAEren arabera, 
Espainiako etxe bakoitzak 3.000 kWh kontsumitzen ditu urtean, eta 
kWh-aren prezioa 0,13 eta 0,15 euro bitartekoa da. Beraz, ezkutuko 
kontsumoaren kostua urtean 32 eta 58 euro bitartekoa da.

BIODIBERTSITATEA
Jirafen populazioa ia erdira jaitsi da eta espeziea galzorian dago. 
2000ko erregistroekin alderatuta, gaur egun populazioaren erdia 
soilik gelditzen da. Zehazki, 14 urte hauetan populazioa % 43 murriz-
tu da, eta 100.000 jirafa inguru soilik geratzen dira. Munduko anima-
liarik garaienaren populazioa urritzearen arrazoi nagusiak honako 
hauek dira: nekazaritza, biziguneak eta landaren suntsipena artzain-
tzaren ondorioz.

ESKURAGARRITASUN UNIBERTSALA
«Integrazioaren alfabetoa». Horrela deitu ahal zaio Down sindromea 
daukan Anna Vives ekintzaile gazteak sortu duen «anna beta» lengoaia 
berriari. Lengoaia hori bateragarria da edozein programa informatiko-
rekin. Ezgaitasunen bat duten pertsonen garapenerako baliabideak 
sustatzeko eta eskuragarritasun unibertsala errazteko asmoz sortu da. 
Lortzen den dirua teknologia berriak ezgaitasunen zerbitzura erabil-
tzen dituzten proiektuak finantzatzeko erabiltzen da, Itinerarium fun-
dazioaren bidez. Annaren lengoaia bost kontinenteetatik deskargatzen 
ari da, helburu sozialekin beti. Hona hemen adibide batzuk: Barçaren 
uniformea, Jorge Lorenzoren kaskoa, Bartzelonan jokatutako mundu-
ko igeriketa txapelketa, elastikoak, ur minerala, agendak… Bizkaia 
Maiteak ere helburu sozial horrekin bat egin du, aldizkariaren zenbaki 
honetako atal honetan tipografia hori erabiliz, ezagut dezazuen.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Krisia hasi zenetik, haurren pobrezia % 26 igo da Euskadin. 2008tik 
hona, krisiak 6.000 adingabe gehiago eraman ditu pobrezian erortze-
ko arrisku egoerara. Gaur egun, 14 urtetik beherako 33.000 haur baino 
gehiago (adin tarte horretako % 12 inguru) gizartean bazterturik ge-
ratzeko arriskuan daude, baliabiderik gabeko familietan bizi direlako. 

GARRAIOA
Ibilgailu batek 30 km/h-ko abiaduran harrapatutako oinezko batek 
bizirik irteteko dituen aukerak % 90 dira. Ibilgailua 60 km/h-ko abia-
duran badoa, ordea, aukerak % 5 dira. Eta 45 km/h-ko abiaduran 
ondorioak konponezinak izan daitezke.

«Eskuragarritasun unibertsala» artikuluan aipatzen den 
«anna beta» tipografia erabili dugu atal honetan
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ARGAZKIEN IRUZKINA K
R
U
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KARDU

Kardua, sendoa  
eta bizikorra

Kardua arantza zorrotzengatik erraz 
identifikatzen dugun landare ezagun baten 
izen arrunta da. Nork ez du haurtzaroan ikasi 
karduek errespetua merezi dutela eta ezin dela 
beraiekin jolastu? Norbaiti karduaren arantza 
sartu bazaio, ez du aise ahaztuko. Hain zuzen 
ere, horixe nahi du landareak.

Milaka urteko eboluzioan zehar, karduek 
arantzak garatu dituzte defentsa metodo 
gisa. Landareak energia asko inbertitzen 
du arantzak sortzeko, baina haiei esker 
landare bizikorra da eta oso ondo babestuta 
dago harraparien erasoetatik. Espeziearen 
arabera, arantzak hostoetan, zurtoinean edota 
loreetako brakteetan hazten dira.

Karduaren arantzak zorrotzak eta gogorrak 
dira; loreak, aldiz, leunak eta ederrak. Oro har, 
kolore deigarriak dituzte, hala nola purpura, 
horia edo urdina. Kolore biziek erakarrita, 
intsektu polinizatzaileak zuzen joaten dira 
loreetara, arantzetan ziztaturik geratzeko 
arriskurik gabe.

Karduen multzoan landare espezie asko 
sartzen dira, Konposatuen familiakoak batez 
ere (Asteraceae). Kardu batzuek hiru metrotik 
gorako garaiera har dezakete, baina landare 
belarkarak dira, hau da, zurtoina ez da 
zurezkoa (zuhaitz edo zuhaixkena ez bezala).

Alberto HurtadoAK | udazkena 2013 | Bizkaia Maitea | 31



32 | Bizkaia Maitea | udazkena 2013 |



ARDUAK K
| udazkena 2013 | Bizkaia Maitea | 33



Bizkaia Maitea: «Malaspina» aurrekaririk 
gabeko itsas ikerketa baten izena da. 
Zein dira helburuak?

Carlos Duarte: Malaspina 2010 espedizioak 
errusiar panpina baten antzera antolatu-
tako hainbat helburu zituen. Lehenik, 
gure jakintza handitzera bideratutako 
hiru helburu: (1) ozeanoko biodibertsita-
tea esploratzea, batez ere ozeano sakone-
koa, planetako ekosistemarik handiena 
eta ezezagunena baita; (2) aldaketa glo-
balak itsasoan duen inpaktua ebaluatzea; 
eta (3) Alejandro Malaspinak XVIII. men-
dearen bukaeran gidatutako espedizioak 
bisitatu zituen gizarteetan izandako era-
gina aztertzea. Helburu horien azpian 
izaera estrukturaleko beste batzuk daude: 

batetik, itsas zientzien arloan lankidetza-
ren kultura sustatzea, lehiaren kulturaren 
ordez, masa kritikoa eta nazioarteko lider-
goa sortzeko; bestetik, gazteen artean 
bokazioa sustatzea eta gure gizartean 
zientziaren alderako interesa piztea.

BM: Nola doa ikerketa? Eta zein dira 
etorkizunerako aurreikuspenak?

C.D.: Plangintza egiteko eta laginak har-
tzeko fasea –zirkumnabigazioa- burutu-
ta, orain laginak eta datuak aztertzen ari 
gara, eta bukatuta dauden azterlanen 
emaitzak argitaratzeko lana aurreratzen. 
Dena ondo badoa, 2014an datu garran-
tzitsuak argitaratuko ditugu espedizioak 
ikertutako arlo guztietan. Baina hori 

bide luze baten hasiera besterik ez da 
izango. Hamarkada bat edo denbora 
gehiago beharko dugu emaitza guztiak 
azaltzeko.

BM: Zer baliabide eta laguntza dituzue 
eta nola eta noiz sortu zen proiektua? 
Etorkizuneko bideragarritasuna ber-
matuta dago gaur egungo krisi egoe-
ran? Izan ere, CSICen aurrekontuaren 
bideragarritasuna zalantzan jartzen 
duten albisteak irakurri ditugu hedabi-
de batzuetan.

C.D.: I+G Plan Nazionalak 4,2 milioi euro 
jarri zituen proiektua finantzatzeko, eta ez 
dugu inolako murrizketarik izan. 
Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak 

Gene berriak XXI. mendeko erronka zientifikoei aurre egiteko

Carlos Duarte historiako itsas ikerketarik handiena egiten ari den Malaspina espedizioaren koordinatzaile 
zientifikoa eta Ikerlan Aurreratuen Institutu Mediterraneoko (IMEDEA, CSIC-UIB) ikertzailea da. Gainera, 
Amerikako Limnologia eta Ozeanografia Elkarteko lehendakaria eta Aldaketa Globalari buruzko Nazioarteko 
Ikerkuntza Laborategiko zuzendari zientifikoa izan da. Halaber, Europako Ikerketa Kontseiluko Batzorde 
Zientifikoko kidea eta Oceans Institute of the Univertsity of Western Australia institutuko zuzendaria da.

ELKARRIZKETA

ITSASOKO
SEKRETUEN BILA

Carlos M. Duarte

pdf
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350.000 euro gehitu zizkion kopuru horri, 
ozeanoko genomaren sekuentziazioa 
(«Malaspinomics» programa) egiten has-
teko, lan hori ez baitzegoen hasierako au-
rrekontuan jasota. Gainera, bagenituen 
ekarpen pribatuak (BBVA fundazioa) eta 
publikoak (CSCI, IEO, Euskal Herriko eta 
Granadako Unibertsitateak, AZTI funda-
zioa…), baina baten bat bertan behera 
geratu da. Zehazki, CSCIk ez digu eman 
2011, 2012 eta 2013 urteetarako hitzartu-
tako diru-laguntza, aurrekontu egoera 
zailean baitago. Horren ondorioz, zailta-
sun handiak sortzen ari zaizkigu. Gainera, 
funtsezko lanak egiten dituzten ikertzaile 
batzuek zail ikusten dute proiektuan ja-
rraitzea, haien kontratuak bukatzear dau-
delako eta ez dagoelako berritzeko auke-
rarik. Halaber, doktorego kontratuak 
izugarri urritu direnez, oso ikasle gutxi 
etortzen dira beren tesiak egitera proiek-
tuaren fase honetan. Une zaila da, eta 
proiektuaren etorkizuna arriskuan jartzen 
duen faktore nagusia I+Gren finantzake-
taren murrizketa dramatikoa da.

BM: Zer paper jokatzen dute ozeanoe-
tako amildegiek etorkizuneko jakin-
tzari dagokionez? Zure ustez, hor egon 
daiteke gaur egun gure gizartea kez-
katzen duten arazoetako askoren kon-
ponbidea?

C.D.: Ozeano sakonak gure planetaren 
azaleraren erdia hartzen du, eta garrantzi 
handiko baliabide ezagunak gordetzen 
ditu, baita ustekabe handiak ere. Baliabide 
ezagunen artean, mineral, gas eta hidro-
karburoen hobi oparoak daude, eta haien 
ustiapena laster hasiko da (arduraz eta in-
gurumenari kalterik egin gabe ustiatuko 
direla espero dut). Baina baliabiderik ga-
rrantzitsuenak biologikoak dira, ozeano 
sakoneko dibertsitate genomiko izugarria 
hain zuzen ere. XXI. mende honetan, ho-
rrek interes industriala du, eta aplikazioak 
arlo askotan, hala nola elikaduran, ener-
gian, farmazian, medikuntzan, kosmeti-
kan eta ingurumenean. Baliabide horien 
ustiapena orain dela 8 urte inguru hasi 
zen, baina dagoeneko 9 bilioi euro ema-
ten ditu urtean, eta kopuru hori % 12 haz-
ten da urtero.

BM: Itsasoko biodibertsitatearen zer 
ehuneko ezagutzen dugu gaur egun eta 
zenbat gehiago ezagutu ahalko dugu 
ikerketa burutzen duzuenean?

C.D.: Egindako kalkuluen arabera, itsasoko 
biodibertsitatearen % 10 soilik ezagutzen 

dugu. Gaur egun, 2.000 espe-
zie berri inguru aurkitzen 

dira urtean. Erritmo ho-
rretan jarraituz gero, ia 

500 urte beharko ditugu inbentario osoa 
egiteko. Genomikaren arloko teknika be-
rriek aurkikuntzak azkarrago egiteko au-
kera emango digute, eta gure laginetan 
milaka espezie berri aurkitzea espero 
dugu. Hala ere, hor daudela jakingo dugu, 
baina, genomagatik soilik identifikatuko 
ditugunez, ez ditugu behatuko eta ezi-
nezkoa izango zaigu haien ezaugarri guz-
tiak aztertzea.

BM: Zein izan dira lehen aurkikuntzak 
eta noiz hasiko zarete emaitzak lor-
tzen?

C.D.: Lehen emaitzak kontuan izanik, badi-
rudi hamarnaka milioi gene eta hamarna-
ka mila espezie berri aurkituko ditugula, 
edo agian gehiago. Gainera, konturatzen 
ari gara ozeano sakona ez dela ekosistema 
ia bizigabea, uste zen bezala, baizik eta 
aktibitate biologiko oso handia duela.

BM: Lehen azaldu diguzunez, gaur egun 
ozeanoko baliabide ezagunetatik lor-
tzen dena oso garrantzitsua da, eta 
oraindik ezagutzen ez dena are garran-
tzitsuagoa izango da. Nolako eragina 
dute horretan gaur egungo krisi egoe-
rak eta aipatu dituzun aurrekontu ara-
zoek? Ez litzateke logikoa izango pen-
tsatzea irtenbidea, neurri handi batean, 
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oinarri zientifikoa duten ikerkuntza 
eta garapen proiektuak aurrera erama-
tea izan daitekeela, Malaspina bezala-
ko proiektuak hain zuzen ere?

C.D.: Zientzialari arduratsu gisa, uste dut 
zientzia ezin dela izan krisiaren irtenbi-
dea, jende askok hori planteatzen duen 
arren. Zientzia ez da alde batetik dirua sar-
tu eta beste aldetik enplegua, etekin eko-
nomikoak eta aberastasuna ateratzen den 
makina bat. Zientzia gizarte aurreratu ba-
teko ekosistema baten parte bat da, baina 
Espainian ez daukagu ekosistema hori: 
gure gizarteak zientzia balioesten du, bai-
na ez du ulertzen. Enpresaburuek, adibi-

dez, ez diote garrantzirik ematen zientzia-
ri, eta batzuetan gutxietsi ere egiten dute. 
Zailtasunak agertu bezain laster, buruzagi 
politikoek bizkarra eman diote zientziari, 
duela 20 urteko egoerara itzularaziz, orain 
dela bi urte geneukan maila lortzea oso 
zaila izan zen arren.

BM: Planetako klimaren eboluzioari 
buruzko ondorioren bat atera daiteke 
orain arte itsasoan bildu dituzuen da-
tuetatik? Arazo hori konpontzeari da-

gokionez, datu itxaropentsurik edo 
mezu baikorrik eman dezakezue?

C.D.: Datu gehienak kezkagarriak dira: ku-
tsatzaile kopuru ikaragarri handia ozeano 
osoan, berotzea eta uraren azidotzea. 
Berriz ere, gauza positibo bakarra ozeano 
sakona izan daiteke. Kutsatzaileak degra-
datzeko gai diren gene asko aurkitu ditu-
gu, espero genuen baino askoz gehiago. 
Gene horiek garrantzi handiko papera 
joka dezakete ingurumen teknologien 
belaunaldi berri batean.

pdf
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BM: Bukatzeko, Bizkaia Maitearen ira-
kurleentzat interesgarria izan daite-
keen zerbait azpimarratu nahi duzu?

C.D.: Laster argitaratuko ditugun datuen 
arabera, ozeanoko arrain stocka orain arte 
uste zen baino askoz handiagoa da, 10 al-
diz handiagoa gutxi gorabehera. Horren 
azalpena argia da: ozeano zabaleko arrain 
mesopelagikoen komunitateak oraindik 
ez du ustiapenik jasan. 

ITSASOKO BIODIBERTSITATEA, ZIENTZIAREN MISTERIO HANDIA

Ozeanoetako amildegiak jakintzaren azken muga dira, zientziaren misteriorik han-
dienetako bat. Misterio sakon hori argitu nahirik, orain dela hiru urte abian jarri zen 
Malaspina espedizioa, itsasoan historiako ikerketarik handiena egiteko asmoz. Itzultzean, 
espedizioak balio handiko altxorra ekarri zuen: 6.000 gigabyte datu inguru eta bidaian 
bildutako 120.000 lagin. Lagin horien artean, ozeanoko planktonaren genomikaren eta 
biodibertsitatearen lehen bilduma globala eta atmosferak garraiatutako organismoen 
lehen inbentario globala zeuden. Orain, ikertzaileak material hori guztia aztertzen ari 
dira eta gene berri asko aurkitzea espero dute. Gene horiei esker, hobeto ulertuko dugu 
ozeanoko biodibertsitatea eta energiaren, elikaduraren nahiz biomedikuntzaren arloan 
oso baliagarriak izango diren aplikazio bioteknologikoak garatu ahal izango dira. Orain, 
urte askotako lan gogorra egin beharko da laborategian, laginak aztertzen. Gero, egin-
dako aurkikuntzak ezagutarazteari eta aplikatzeari ekingo zaio. Zalantzarik gabe, fun-
tsezkoak izango dira gizartearen garapenerako.

web
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PARTE HARTU
Orrialde honetan, parte hartzeko espazio 
bat eskaini nahi dizuegu Bizkaia Maitearen 
irakurle guztioi. Bidali zure eskutitzak, 
argazkiak, olerkiak edo iruzkinak helbide 
honetara: Bizkaia Maitea, Errekalde 
zumarkalea, 30. 48009 Bilbo.

AGUR SEMAFOROEI, BAINA «LASAITASUNEZ»
Bizkaia Maitea aldizkariko lagun kuttunak:

Durangon eta Zornotzan semaforoak kendu dituztela irakurri dut 
aldizkarian, eta oso albiste interesgarria iruditu zait. Zalantzarik gabe, 
erreferentzia izan daiteke beste udalerri askorentzat.

Albistean gogorarazten digutenez, ez da egun batetik bestera hartu-
tako erabakia izan. Oso denbora luzean apurka-apurka egindako aldake-
ta sakon eta etengabeen emaitza izan da. Azken hamabi urteotan sarri-
tan joan naiz bi udalerri horietara, lan arrazoiengatik, eta aldaketa 
prozesuaren lekukoa izan naiz. Egindako aldaketen helburu nagusia 
herri barruko trafikoa gutxitzea eta lasaitzea zen, eta askotariko neurriak 
hartu dira horretarako: espaloiak zabaldu, ibilgailuen abiadura 20 eta 30 
km/h-ra mugatu, oinezkoei lehentasuna eman eta errepidea gainetik 
zehartzako pasabideak egin, bidegurutzeak laburtu…). Laburbildurik, 
bizikidetzazko hirigintza bat bultzatu da, autoz mugitzen ez direnei le-
hentasuna emanez.

Horregatik, zorionak eman nahi dizkiet erabaki horiek hartu dituzten arduradunei eta bi udalerri horietako biztanle guztiei, 
eguneroko bizitzan neurri horiek barneratzen, errespetatzen eta babesten jakin dutelako. Erabakiak publizitate handirik gabe 

hartu dira, errealitatea ekintzen bidez aldatuz eta hala oinezkoei nola 
ibilgailu motordunen gidariei nahiz txirrindulariei beren ohiturak al-
daketa horietara egokitzen joateko aukera emanez. Zalantzarik gabe, 
bide luzea egin behar da oraindik, eta hainbat kasutan neurri hertsatzai-
leak ere hartu beharko dira (guztiok nahiko genukeen baino gehiagotan, 
ziur aski). Hala ere, nire ustez, espazio publikoa beste era batera ulert-
zeko oinarriak jartzen ari dira, iraunkortasun irizpideen arabera hain 
zuzen ere.

Bukatzeko, proposamen bat egin nahi diot Bizkaia Maiteari: eskutitz 
honetan azaldutako errealitateari buruzko artikuluren bat argitaratzea. 
Aldizkariaren irakurle leial hau prest dago horretan laguntzeko.

Zorionak eta aurrera segi!

Raúl González Atxirika

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
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Hiri hondakinen transferentziagune berria Igorren

Urtarrilean lanean hasi zen Igorreko hiri hondakinen transferentziagu-
nea. Instalazio berri horretan eskualdeko hondakinak jasotzen dira, 
prentsatzeko eta tratatuko diren lekura garraiatzeko. Garbiker 
Sozietate Publikoaren bidez garatu den proiektu horrek Igorreko hiri 
hondakinen zabortegia ordeztu du. Transferentziagunea haren alda-
menean dago, eta horrek oraingo baliabideak optimizatzea ahalbide-
tzen du, zabortegiko azpiegitura batzuk erabili ahal baitira (baskula 
eta kontrol eraikina).

Ingurumen Sailak 800.000 euro «bosgarren edukiontzia» 
instalatzeko 

Ingurumen Sailak 800.000 euro erabiliko ditu bi urteko epean Bizkaiko 
udalerri eta mankomunitateek etxean sortutako hondakin organikoak 
gaika biltzeko «bosgarren edukiontzia» edo «edukiontzi marroia» instala 
dezaten. Eskaerak egiteko epea 2014ko urriaren 30era arte egongo da 
zabalik. Jarduketa horiek Bizkaiko Hiri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan 
Integrala 2004-2016 delakoaren barruan sartuta daude, eta plan horren 
helburu estrategikoa «zero isuria» lortzea da.

Energiaren arloko laguntzak toki  
administrazioarentzat eta familientzat
Iazko abenduan, Bizkaiko Foru Aldundiak foru dekretu bi onartu zituen, 
2014an energia eraginkortasunaren, aurrezpenaren eta energia berrizta-
garrien arloan emango diren laguntzak arautzeko. Laguntzak, alde batetik, 
toki administrazioei emango zaizkie, Tokiko Agenda 21etako planetan es-
presuki jasota dauden eta lehentasunezkoak diren energia eraginkortasu-
naren arloko inbertsio proiektuetarako, eta beste alde batetik bizilagunen 
komunitateei eta etxebizitza kooperatibei. Guztira 3,5 milioi euroren la-
guntzak emango dira, Bizkairako Energia Estrategia Iraunkorra (BEEI 2020) 
planaren barruan.

Bizkaiko konposta San Mames Barrian
Bizkaian bertan sortutako 300 
tona konpost erabili dira San 
Mames Barria futbol zelaian. 
Konpost horren jatorria honako 
hau izan da: lorezaintzako honda-
kinak, elikagai biltegi handietako 
hondakin biologikoak eta bosga-
rren edukiontzi pertsonalizatua-
ren bidez bereizita bildutako hiri 
hondakinen frakzio organikoa. 
Konposta Europako araudiak jaso-
tzen dituen parametroen arabera fabrikatu da, lau hilabetez, Arraiz men-
diko Ekoparkean dagoen konposta egiteko instalazioan (Tratamendu 
Mekaniko Biologikorako Plantaren eta Zabalgarbi Balorizazio 
Energetikorako Plantaren alboan).

Foru Aldundiak eta Aranzadik Urdaibain ingurumen 
hezkuntza sustatzen jarraitzea hitzartu dute
Bizkaiko Foru Aldundiko Inguru-
men Sailak ingurumen hezkuntza-
ko jarduerak babestu eta finantza-
tuko ditu Urdaibai Bird Center-en 
(Gautegiz Arteaga) 2016. urtera 
arte. Guztira 800.000 euro jarriko 
ditu horretarako, 200.000 urtean. 
Aranzadi Zientzia Elkarteak kudeatzen du Urdaibai Bird Center, eta gaur 
egun hegaztien migrazioari buruzko ikerketa zentro garrantzitsuenetako 
bat da Europa osoan. Teknologia berriak erabiliz, ikerkuntza eta dibulga-
zioa lantzen ditu.

Bizkaia, berrerabilpenaren gizarterantz aurrera
Koopera Reusing Center berrerabil-
penaren arloko lehen instalazio auto-
matizatua da estatu osoan. Mota 
guztietako gauzak jasotzen ditu, hala 
nola arropa, osagarriak, oinetakoak, 
liburuak, jostailuak, aparatu elektro-
nikoak eta etxetresna elektriko txi-
kiak, besteak beste. Orain dela urte 
bat hasi zen lanean eta dagoeneko 
ondo finkatuta dago. Azpiegitura berri hori administrazio publikoen eta be-
rrikuntza sozialeko erakundeen arteko koordinazioaren adibide argia da, 
BFAren laguntzarekin egin baitzen. Gainera, horrelako ekimenek ekonomia 
solidarioa sustatzen dute, dirua aurreztea ahalbidetzen baitiete administrazio 
publikoei eta herritar guztiei. Koopera Reusing Center abian jarri zenetik 
igaro den urte honetan, Bizkaian 2.014 tona produktu berrerabiltzea lortu du.

LABURRAK

AIAF-2014 ARGAZKI LEHIAKETA
Famili nekazaritzak funtsezko eginkizuna betetzen du munduko eli-
kagaien % 70en ekoizpen iraunkorrean eta ekosistemen nahiz biodi-
bertsitatearen kontserbazioan. AIAF-2014 Famili Nekazaritzaren 
Nazioarteko Urteak hori nabarmentzea du helburu. AIAF-2014 
Nazioarteko Argazki Lehiaketak, berriz, ikus adierazpenaren erabile-
ra sustatu nahi du famili nekazaritzarentzat aitorpen eta babes han-
diagoa lortzeko.

Kanpainaren goiburua honako hau da: Famili Nekazaritza: mundua 
elikatu, planeta zaindu. Lehiaketara aurkezten diren irudiek famili 
nekazaritza iraunkor eta multifuntzionalaren indarra, ahalmena eta 
erronkak islatu behar dituzte, haren aniztasun osoa eta testuinguru 
guztiak barnebilduz. Nazioarteko argazki lehiaketa hau pertsona 
guztiei irekita dago, batez ere nekazariei, emakumeei eta gazteei. 
Irudiak jasotzeko epea 2014ko maiatzaren 1ean bukatzen da.

Informazio gehiago: 
http://www.agriculturesnetwork.org/photocompetition
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Auto bat edo etxetresna elektriko 
bat erosteko orduan, oso ohikoa 
da zenbat kontsumitzen duen 

galdetzea. Higiezinen sektorean, ordea, ez 
da hori gertatzen, bezeroak etxe agentzie-
tara joaten direnean oso gutxitan hitz egi-
ten da horretaz. Egoera hori aldatu egingo 
da aurrerantzean, apirilaren 5ean 253/2013 
Errege Dekretua onartu baitzen, Europako 
Parlamentuaren 2010/31/UE Zuzentaraua 
garatuz. Dekretuak Eraikinen Energia 
Iraunkortasunaren Ziurtapenerako 
Oinarrizko Prozedura finkatzen du. Horren 
ondorioz, orain arte eraikin iraunkorren 
ezaugarriei buruz geneukan ikusmoldea 
aldatu egingo da. 

Energiaren eta klimaren arloan mundu 
zabalean dagoen egoerak energia eragin-

kortasuna nabarmenki areagotzera 
behartuko gaitu, eta etorkizuneko ikuspe-
giz begiratuko diogu joan den mendeko 
70eko hamarkadako petrolio krisiari. 
Bestetik, ezin dugu ahaztu Espainiako es-
tatuan guztizko energia kontsumoaren 
heren bat inguru hirugarren sektoreari 
dagokiola eta kopuru horren % 50 baino 
gehiago bulego eraikinek kontsumitzen 
dutela, honela banatuta: % 28 argiztape-
nean, % 30 hozte sistemetan eta % 28 be-
rokuntzan.

Gaur egun, eraikinen energia eragin-
kortasuna kalkulatzeko sistemak eta erai-
kinaren bizi ziklo osoa simulatzeko proze-
durak daude. Horren bidez, eraikina 
parametro zehatz batzuen arabera mode-
latu eta beharrezkoak diren ekipamen-

IRAUNKORTASUNA

2013tik aurrera, saltzen edo alokatzen diren etxebizitza guztiek energia eraginkortasunaren ziurtagiria eduki 
behar dute. Ziurtagirian CO

2
 igorpenen maila zehazten da, eraikinaren dimentsioekin alderatuta, A letratik G 

letraraino doan eskala batean.

Eraikinen energia eraginkortasunaren ziurtapena

ERAIKIN IRAUNKORRAK
Jaione Pagazaurtundua
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duak zehaztu ahal dira. Energia eraginkor-
tasunari dagokionez eraikinek bete behar 
dituzten baldintza gehienak Eraikuntzako 
Kode Teknikoan jasota daude, eta ziurta-
pen prozeduren oinarria dira.

Energia eraginkortasunaren 
ziurtapena

2013ko ekainaren 1ean indarrean sartu 
zen 253/2013 Errege Dekretua (geroago, 
hainbat zuzenketa egin zitzaizkion birgai-
kuntza erreformatzeko lege proiektuan). 
Egun horretatik aurrera, energia eragin-
kortasunaren ziurtagiria eman behar zaie 
eraikin osoak edo eraikin zatiak erosi edo 
lau hilabeterako baino gehiagorako alo-
katzen dituzten pertsonei. Ziurtagirian 
CO

2
 igorpenen maila zehazten da, eraiki-

naren dimentsioekin alderatuta, A letratik 
G letraraino doan eskala batean. Horri es-
ker, erosteko edo alokatzeko erabakia har-
tzerakoan energia eraginkortasuna balo-
ratu eta alderatu ahal da.

Energia eraginkortasuna kalkulatzeko, 
erabilera eta okupazio baldintza norma-
letan urte guztietan kontsumitutako 
energia neurtzen da. Horretarako, kon-
tuan hartzen dira eraikinetan erabili ohi 
diren zerbitzu guztiak, hala nola berokun-
tza, hozte sistema, aireztapena, ur beroa 
eta argiztapena, etxe barruko konfort ter-
mikoa, argitasun egokia, ur beroa eta ka-
litatezko airea bermatzeko.

Zehazki, adierazleak urtean igorritako 
CO

2
 kilogramoak jasotzen ditu, etxebizi-

tzako metro karratuez zatituta. Urtean 6,8 
kg/m2-tik beherako igorpen ratioa dute-
nei A letra ematen zaie (kalifikaziorik one-
na). Notarik txarrena (G) urtean 70,9 kg/
m2-tik gorako igorpen ratioa duten higie-
zinei ematen zaie.

Higiezin bat saldu edo alokatu nahi 
duten pertsona guztiek ziurtagiria eska-
tzera behartuta daude. Horretarako, ziur-
tagiria egiteko akreditatuta dauden pro-
fesional tituludunengana jo behar dute. 
Legeak honako zigor hauek jasotzen ditu 
ezarritako ziurtapen eskakizunak bete-
tzen ez dituztenentzat: 300 eta 600 euro 
bitarteko isunak arau hauste arinengatik, 
601 eta 1.000 euro bitarteko isunak arau 
hauste larriengatik, eta 1.001 eta 6.000 
euro bitarteko isunak arau hauste oso la-
rriengatik. 

BIRGAITZE ENERGETIKOA: BEHARRA ETA AUKERA

Eraikuntzaren sektorea berrantolatu egin behar da, gure ekonomiaren sektore dina-
mizatzaileetako bat izan dadin. Horretarako, energia eraginkortasuna hobetzea izan 
behar da ardatz nagusietako bat. Gogoan izan behar dugu Espainiako estatuan eraikinen 
% 17 soilik birgaitzen direla (beste herrialde batzuetan % 40).

Araudi egoki batekin, etxebizitzak birgaitzeari eta gaurkotzeari ekin behar zaio, lan 
egingarria, iraunkorra eta ekonomikoki bideragarria delako.

Bultzada berri horrek administrazioko maila guztien eta sektoreko gainerako eragi-
leen arteko koordinazio handia eskatzen du. Horrela soilik lortu ahalko dira Estatuak 
2050erako ezarritako helburuak: energetikoki birgaitutako 10 milioi etxebizitza eduki-
tzea, berokuntzaren arloko kontsumoa % 82 gutxitzea eta etxeko ur berorako energia 
komertzialaren eskaria % 60 murriztea. Horrekin batera, EBrekin 2020rako hitzartutako 
tarteko helburuak ere erdietsi behar dira, hau da, energia kontsumoa eta emisioen ko-
purua murriztea.

Zalantzarik gabe, birgaitze energetikoak inbertsioak, hazkundea eta enplegua bul-
tzatuko ditu. Izan ere, horretarako baldintza egokiak sortzen badira, bestelako negozio 
eredu bat definitu ahalko dugu eraikuntzaren sektorerako, birgaitzean oinarritua eta 
iraunkortasunaren arloan ditugun erronken araberakoa.

pdf
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BRIKOLAJE 
EKOLOGIKOA

Gaur egun, kontsumitzaileoi egune-
roko bizitzan ekologikoagoak iza-
ten lagunduko diguten hainbat 

aplikazio (app) instalatu ahal ditugu gure 
telefono mugikor adimendunetan eta ta-
bletetan. Alex Fernandezek Eroski aldizka-
rian argitaratutako artikuluak aplikazio ho-
rietako batzuen berri ematen digu:

Era ekologikoagoan eta 
solidarioagoan jateko

1. Sasoian sasoiko elikagaiak: apli-
kazio honek elikagai bakoitza urteko zein 
sasoitan biltzen den azaltzen du. Horri es-
ker, elikagai merkeagoak, freskoagoak, 
osasuntsuagoak eta ekologikoak lortu 
ahal ditugu. Googleren Android sistema 
eragilean eskuragarri.

2. AppliFish: 
arraina era 
iraunkorrean 
kontsumitzeko informazioa. Itsasoko 550 
arrain espezieri baino gehiagori buruzko 
datuak daude. iOS (Appleren iPhone, iPad 
edo iPod euskarrien sistema eragilea) eta 
Android sistemetarako. Seafood Watch 
aplikazioa antzekoa da, baina Estatu 
Batuetan arrain iraunkorra kontsumitzeko 
informazioa soilik ematen du.

3. GoodGuide: 170.000 produktu osa-
suntsu, ekologiko eta solidario baino 
gehiago gomendatzen ditu, eta non lor 
daitezkeen azaltzen du. Hala ere, orain-
goz, bilaketak Estatu Batuetan soilik egin 
daitezke. iOS eta Android sistemetan es-
kuragarri.

Ingurumena zaintzeko 18 aplikazio

APPS BERDEAK
Alex Fernández Muerza (Eroski Consumer)

Telefono mugikor adimendunek eta tabletek komunikatzeko, informatzeko, jolasteko eta  
ondo pasatzeko balio dute. Horrez gain, eguneroko bizitzan ekologikoak izaten lagundu  
ahal diete kontsumitzaileei. Artikulu honek aplikazio «berde» onenetako batzuk  
aurkezten dizkigu.
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Gure inguruneko kutsadurari 
buruzko informazioa jasotzeko

4. AIRNow: app honetan, Ingurumena 
Babesteko Estatu Batuetako Agentziak 
(EPA) tokian tokiko airearen kalitateari bu-
ruzko informazioa ematen du, denbora 
errealean eta semaforoak erabiliz (berdea, 
kalitate ona; horia, hala-holakoa; gorria, txa-
rra). Android eta iOS sistemetan erabil dai-
teke. Gainera, EPAk ingurumenarekin zeri-
kusia duten beste 230 app eskaintzen 
dizkigu bere web orrian, mota guztietakoak.

5. NoiseWatch: Europako Ingurumen 
Agentziak (EEA) garatutako aplikazio 
honek kutsadura akustikoa neurtzen du 
telefono mugikorrarekin. Dezibeliotan 
erregistratzen du zarata, telefonoko mikro-
fonoaren bidez, eta EPAren «Eye on Earth» 
izeneko ingurumen datu eta mapen web 
orrira bidaltzen du informazioa. iOS, 
Android eta Windows Phone (Microsoften 
sistema eragilea telefonoetarako).

6. Pollution: mundu osoko 1.380 hiri-
tako kutsadurari buruzko datuak ematen 
ditu. Airearen kalitateari buruzko inguru-
men arau nagusien inguruko informazioa 
ere ematen du. iOSrako bakarrik.

Klima aldaketaren aurka 
borrokatzeko

7. Air Emissions: berotegi efektuko 
gasen emisioak erregistratzen ditu, en-
presa edo industria bakoitzak bere ingu-
rumen inpaktua zein den jakin dezan. iOS 
eta Android sistemetan eskuragarri.

8. CarbonTrack: jarduerarik ohikoe-
nen, hala nola autoz ibiltzearen edo elek-
trizitatea erabiltzearen, karbono aztarna 
kalkulatzen du, eta gutxitzeko aholkuak 
ematen ditu. iOSrako.

9. ecoFootprint: WWFren datuak era-
biliz, app honek erabiltzaileen karbono 
aztarna kalkulatzen du. iOS eta Android 
sistemetan eskuragarri.

10. Piensa en clima: Ecodes funda-
zioak klima aldaketaren aurrean jokabide-
rik egokiena daukaten enpresen sailkape-
na eskaintzen du aplikazio honetan. 
Androiderako bakarrik.

Naturaz eta gure inguruneaz 
gehiago jakiteko

11. Atlas de Naturaleza: Naturatlas.
com web orriko puntu interesgarri guztiak 
Google Maps gainean bistaratzeko eta 
errealitate handituan ikusteko aukera 
ematen du. Androiden eskuragarri.

BIZITZA BERDEA SMARTPHONEENTZAT

Ingurumena zaintzeari dagokionez, gailu elektronikoek ez daukate irudi onik, eta 
ospe txar hori ez da funsgabea. Izan ere, telefono mugikorren bateriek oso toxikoak diren 
elementuak dituzte, hala nola kadmioa, litioa eta hidruro metalikoa. Bateria bakar batek 
600.000 litro ur kutsatu ahal ditu. Gainera, kopuru txikian gaixotasun neurologikoetan 
edo minbizian eragin handia duten beste metal toxiko batzuk ere badituzte (artsenikoa, 
antimonioa, berilioa, kadmioa, beruna, nikela eta zinka).

Mugikor baten osagaien % 90 baino gehiago berrerabilgarriak dira. Zehazki, % 58 
plastikoa da, % 17 beira eta % 25 metalak (burdina, kobrea, zilarra eta, batzuetan, urrea). 
Egindako kalkuluen arabera, gaur egun 3.000 milioi mugikor inguru daude munduan. 
Mugikor horiek guztiak birziklatuko balira, 240.000 tona lehengai aurreztuko lirateke. 
Arlo horretan aurrerapenak egin badira ere, emaitzak oraindik ez dira esanguratsuak. 
Espainian, esaterako, gordeta edo matxuratuta dauden telefono mugikorren kopurua 
25 eta 30 milioi artekoa da, baina, Eurekamovil enpresak emandako datuen arabera, 5etik 
1 bakarrik birziklatzen da.

Horregatik, birziklapenaren kultura sustatzea funtsezkoa bada ere, ez da beharrezkoa 
smartphone baten bizitza baliagarria bukatu arte itxarotea ingurumenarekin konpro-
metitutako erabilera bat emateko. Aplikazio «berde» ugariek natura era aktiboan babes-
teko aukera ematen digute.

12. Audubon Guides: Animaliei bu-
ruzko gidetan espezializatutako Audubon 
enpresak telefono mugikor ohikoenetara-
ko eskaintzen ditu bere produktuak.

13. Fotopedia Wild Friends: ikusizko 
entziklopedia: «animalia basatiak, sekula 
ikusi ez dituzun bezala». iOSrako bakarrik.

14. iEnviroWatch: EEAren datuetan 
oinarrituta, aplikazio honek Europako eta 
erabiltzailea dagoen leku zehatzeko ingu-
rumenaren egoerari buruzko informazioa 
ematen du. iOSrako bakarrik.

15. Project Noah: app honen bidez, 
tokian tokiko natura ezagutuko dugu eta, 
bide batez, ingurumena hobeto ezaguta-
razteko ikerketa   
proiektu hau   
bultzatuko   

dugu. iOS eta Android sistemetan eskura-
garri.

16. WWF Together: WWF GKE kontser-
bazionistaren programa honek elefanteen, 
baleen eta bestelako animalia enblemati-
koen larruan sentitzeko esperientzia inte-
raktibo bat proposatzen du. iOSrako.

Aholku ekologiko praktikoak 
jasotzeko

17. Go Green: aholku ekologikoak 
ematen ditu, esaldi laburretan. Androi-
derako bakarrik.

18. Green Tips: app honetan, EPAk 
gure eguneroko bizitzan ekologikoagoak 
izateko 150 aholku baino gehiago ematen 
ditu, mota guztietakoak. Android eta 
Windows Mobile. 
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Poloak desagertzen ari dira, eta horrek eragi-
na dauka planeta osoan. Izan ere, poloetako 
izotzak espaziorantz islatzen du eguzkitik iris-
ten den beroaren parte handi bat. Horri esker, 
planetako tenperatura ez da beroegia. 
Gainera, sistema meteorologikoak egonkor-
tzen ditu, eta hori oso garrantzitsua da gure 
elikagaiak hazi ahal izateko.

BM Txiki HAURRENTZAKO  
KOADERNOA

Bizkaia Maitea
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Eraikin iraunkorrak
Ba al zenekien eraikinek oso inpaktu handia dutela 

beren ingurunean? Energia guztiaren % 40 eta uraren 
% 13,6 kontsumitzen dute, eta eragin handia dute plane-
tako baliabideen agorpenean. Baina, beste alde batetik, 
gure gizarteko funtsezko elementuak dira, gure denbora-
ren % 90 eraikinen barruan ematen dugulako. Horregatik, 
oso garrantzitsua da eraikitzen diren etxebizitza eta erai-
kin berri guztiak eta birgaitzen direnak eraginkorrak iza-
tea energiaren eta baliabideen aldetik.

Zorionez, gero eta ugariagoak dira iraunkorrak izate-
ko helburuarekin eraiki edo birgaitzen diren etxeak eta 
eraikinak. Eraikin horiek ura, argia eta berokuntza aurrez-
teko pentsatuta daude. Horrela, energia aurrezten la-
guntzen dute eta baliabide naturalak ez dira agortzen.

Ildo horretan, Espainiako estatuak helburu hau 
jarri du 2050erako: energetikoki birgaitutako 

10 milioi etxebizitza edukitzea. Horrela, 
etxeetako berokuntzaren arloko kontsu-
moa % 82 murriztuko da eta ur bero sa-

nitariorako energia eskaria % 60 gutxituko 
da. Gainera, energia kontsumoa eta gas 
igorpenak gutxitzeari dagokionez Europar 
Batasunarekin 2020rako hitzartutako tar-

teko helburuak beteko dira.
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Gantz isolatzailea
Badakigu oso garrantzitsua dela po-

loak babestea. Gainera, itsas txakur, 
pinguino eta hartz zuri asko bizi dira lu-
rralde horietan. Baina ba al dakizu espe-
zie polar horiek zergatik ez diren izozten 
Artikoko ur hotz-hotzean?

Zer behar dugu?

•   Landare margarina
•   Plastikozko poltsa 2 (kremaileradunak)
•   Ur hotza
•   Izotz koskorrak
•   Ontzi bat

Nola egin?

1.   Plastikozko  poltsetako  bat  margari-
naz bete, ahal duzun aire guztia ate-
ra, eta itxi.

2.   Poltsa hori bestearen barruan sartu, 
baina bigarren hori ez itxi.

3.   Ontzia  ur  hotzez  eta  izotz  koskorrez 
erdiraino bete.

4.   Esku bat poltsa irekian sartu eta mar-
garinaz betetako poltsa itxiarekin 
ondo estali.

5.  Bi eskuak ontziko ur hotz-hotzean 
sartu, 20 segundoz.

Zer gertatzen da?

Margarinaz betetako poltsarekin es-
talita dagoen eskua ez da hozten, baina 
bestea bai. Itsas txakurrek eta poloetako 
beste  animalia  batzuek  gantz  geruza 
lodia daukate azalaren azpian, eta ge-
ruza horrek ur hotz-hotzetik babesten 
ditu. Gantzak isolatzaile lana egiten du.

Brote Brote. Ipuin EKO hezigarria
Brote Brote irakasteko, hezteko eta ondo 
pasarazteko jolasa eta esperimentazio 
proiektua da. Haurrek praktikaren bidez 
ikasten dute, jolasaren protagonista eta 
parte aktiboa izanik. Jolasaren 
bizkarrezurra ekologia, ingurumena eta 
jateko ohitura egokiak dira, beste 
kontzeptu batzuen artean. Arlo orokor 
asko lantzen ditu (irakurmena, 
elebitasuna, plastika, nekazaritza…), eta 
baliabide tradizionalak eta teknologia 
berriak uztartzen ditu, Android eta iOS 
sistemetarako aplikazio bat baitauka. 
Aplikazio horretan ipuin interaktiboa eta 
bi jolas deskargatu ahal dira, hainbat 
hizkuntzatan. Azkenik, irakasleentzako 
eskuliburu didaktikoa dago, adimen 
anizkunen teorian oinarritua 
(Gardnerren teoria).

Informazio gehiago: 

www.brotebrote.com

Osagaiak:
•  Berotegia
•  Erregela
•  2 loreontzi
•  Eranskailu koloreztagarriak
•  Ipuina
•  Hazi ekologikoak
•  12 zohikatz pastilla

web
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Inurria
Formica Spp

Inurria formizidoen familiako intsektu soziala da. Liztorraren 
antzeko espezie batetik eboluzionatu zuen Kretazeoaren er-
dialdean, orain dela 110 eta 130 milioi urte bitartean. Gaur 
egun 12.000 espezie baino gehiago daude katalogatuta.

Nolakoa da?

Inurria oso erraz identifikatzen den intsektua da. Angelu 
formako antenak ditu. Gorputza oso ondo bereizten diren hiru 
segmentutan banatuta dago eta gerri estu du. Sei hanka ditu, 
eta eskalatzen laguntzen dion atzapar kakotu bat dauka han-
ka bakoitzaren amaieran.

Buruan zentzumen organo ugari ditu. Begiak konposatuak 
dira eta elkarri lotutako leiar txiki-txiki ugariz osatuta daude. 
Mugimendua antzematen dute, baina bereizmen handirik 
gabe. Inurri gehienek ikusmen urria edo kaskarra dute.

Antenekin substantzia kimikoak, haize-lasterrak eta bibra-
zioak detektatu ahal ditu, eta ukimenaren bidez seinaleak 
igortzeko eta jasotzeko erabiltzen ditu. Bi baraila sendo ditu, 
janaria garraiatzeko, objektuak erabiltzeko, habiak egiteko eta 
bere burua defendatzeko.

Inurri gehienak gorriak edo beltzak dira. Berdeak urriagoak 
dira, eta espezie tropikal batzuek tonu metalikoa dute.

Non bizi da?

Inurriak  intsektu  hipersozialak  dira.  Lurpean,  lur  gainean 
edo zuhaitzetan egiten dituzten inurritegietan bizi dira, oso 
ondo antolatutako komunitateetan. Inurri komunitate bakoi-
tzean erregina bat edo gehiago daude. Erreginaren lana mila-
ka arrautza errutea da, komunitatearen biziraupena berma-
tzeko.  Inurri  langileak  (ikusi  ohi  ditugunak)  hegorik  gabeko 
eme antzuak dira. Askotariko lanak egiten dituzte: janaria bil-
du, erreginaren larbak zaindu, inurritegia eraiki, komunitatea 
babestu… Arren zeregin bakarra erregina ernaltzea da. Hori 
egindakoan, hil egin ahal dira.

Ba al zenekien…?

Giza kultura askok elikagai, sendagai eta erritualetarako 
objektu gisa erabiltzen dituzte inurriak.

Egindako kalkuluen arabera, Lurrean bizi diren inurrien ko-
purua mila bilioi eta hamar mila bilioi artekoa da.

Espezie batzuek garrantzi handiko lana egiten dute kontrol 
biologikorako agente gisa.

Inurriak beraien gorputza baino hiru aldiz astunagoak diren 
gauzak jaso eta garraiatzeko gai dira.

Inurrien bizimoduak hiru ezaugarri nagusi ditu: lanaren ba-
naketa, indibiduoen arteko komunikazioa eta arazo zailak 
ebazteko gaitasuna. Denbora luzean zehar, gure gizarteareki-
ko antzekotasun horiek inspirazio iturria eta ikerlan askoren 
gaia izan dira.
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Puzzlea Proposatzen dizuegun denbora-pasa dibertigarri honetan gure 
planetaren bi irudi kontrajarri agertzen dira. Moztu orrialde hau, 
kartoi mehe edo gogor batean itsatsi, piezak ebaki eta puzzlea 
osatzen saiatu.
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BILDUMA EGITEKO FITXAK

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Etxe-eulia
Musca domestica

Planeta osoan hedatuta dagoen eulia

Giza ingurunera moldatzeko gaitasun handia duenez, aurrerapen 

ikusgarria egin du espezie gisa, eta gaur egun euli ugaria da planeta 

osoan, etxalde eta zabortegien inguruetan batik bat. Gehienez ere 

zortzi milimetro luze den diptero brakizero honek 8.000 arrautza ñi-

miño jar ditzake. Hogeita lau orduan, hankarik gabeko larba bat irte-

ten da arrautza bakoitzetik, eta hondakin organikoz elikatzen da. 

Gero pupa bihurtzen da. Azkenik, metamorfosiaren ondoren, euli 

heldua jaiotzen da. Hegan ibiltzen da beste euli batzuen bila, ugal-

tzeko eta bere bizi-zikloa burutzeko. Euli helduak bi aste inguru bizi 

ohi dira.
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Itsas mihilua
Crithmum maritimum

Antzinako Grezian kontsumitzen zen

Itsas perrexila ere esaten zaio. Nagusiki kostaldean hazten da, arroken 

ondoan batez ere. Hosto mamitsuak ditu (oso gozoak), eta lore berde 

horixkak. Ugari samarra da gure itsasertzean. Jangarria da. Antzinako 

Grezian gordinik jaten zuten entsaladetan, eta egosita gisatuetan. 

Iodoz, oligoelementuz, gatz mineralez, aminoazidoz eta C bitaminaz 

aberatsa da. Bitamina hori daukanez, antzina adobatuta eramaten 

zuten itsas bidaia luzeetan, eskorbutoari aurre egiteko. Gaur egun 

entsaladetan edo kontserba batzuetan erabiltzen da. Haren esentzia 

olioa perfume batzuen fabrikazioan erabiltzen da.

#

#



BILDUMA EGITEKO FITXAK

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Ametza
Quercus pyrenaica

Izen zientifikoa oker baten ondorioa da

Zuhaitz urria da gure lurraldean, baina ugari samarra Araban (Izkiko 

Parke Naturalean, esaterako). Izen zientifikoa ez da batere egokia, oso 

urria baita Pirinioetan. Akats baten ondorioz jarri zion botanikari ale-

maniar batek, etiketa okerra zeukaten lagin lehor batzuk jasotzean. 

Baldintza egokietan 25 metrotik gorako garaiera har dezake, baina 

astiro garatzen da. Ondo jasaten ditu lehorteak eta izotzaldiak. Gure 

lurraldeko beste haritz batzuetatik bereizteko erarik onena hostoei 

erreparatzea da: azpialdean trinkoagoa eta nabariagoa den bilo leun 

eta argitsu batez estalita daude.

Antxeta mokogorria
Larus ridibundus

Gure kostaldeko antxetarik ugariena

Urte osoan zehar ikus dezakegu antxeta txiki hau gure lurraldean, 

baina udan haren populazioa urritu egiten da, gehienek ugaltze 

kolonietara migratzen dutelako. Egindako kalkuluen arabera, Europan 

bizi den bikote kopurua 2,3 eta 3 milioi artekoa da, eta era nabarme-

nean hedatzen ari den espeziea da. Izan ere, oso hegazti oportunista 

denez, mota askotako habitatetan bizi daiteke, baita oso gizatiartuta 

daudenetan ere. Nagusiki intsektuak, anelidoak, krustazeoak eta 

arrain txikiak jaten ditu, baina ur gainean dauden edo zabortegietan 

aurkitzen dituen hondakinez ere elikatzen da.
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Reciclemos
Los envases tienen mucha vida

Envases de cartón, papel,  
periódicos y revistas.

Envases de plástico,  
latas y briks.

Botellas de vidrio,  
frascos y tarros.

Birzikla dezagun!
Ikusten ez baduzu ere, birziklatzeari esker ontziek oso bizitza luzea dute. Ontzi birziklatuekin egindako gauza asko aurki di-
tzakezu zure inguruan: haurraren bizikleta, zure jantzi polar gogokoena, irakurriko duzun hurrengo liburua, ureztailu bat... 
Izan ere, edonondik begiratuta, birziklapena bizitza da. Eta, zure laguntzarekin, guztiok zaintzen dugu gure ingurunea.



parte hartu
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¡Inscríbete ya!

Parte hartu eta irabazi!

  

   

www.bizkaia21.net

Ingurumena zainduz  
Etxean dirua aurreztuz

Cuidando el medio ambiente
Ahorrando dinero en tu hogar

IRABAZI
Ganas tú. Ganamos todos

(*)  Parte hartzen duten udalerriak:  
Arratia (Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, 
Dima, Igorre, Lemoa, Ubide eta Zeanuri) 
eta Nerbioi-Ibaizabal (Arakaldo, 
Arrankudiaga, Arrigorriaga, Basauri, 
Etxebarri, Galdakao, Urduña-Orduña, 
Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo eta 
Zeberio).

•   Los 9 Centros Educativos participantes en la 
1. edición 2012-2013, con más de 5.000 
alumnos/as, han conseguido reducir un 
11,7 % su consumo de energía.

•   Los hogares participantes han logrado aho-
rrar casi un 5 % el gasto de agua y un 4 % el 
de energía.

ÉXITO DE LA I. FASE DEL PROGRAMA ACTÍVATE+

LA NUEVA EDICIÓN 2013-2014 DEL PROGRAMA ACTÍVATE+ SE 
DESARROLLA EN LAS COMARCAS DE ARRATIA Y NERBIOI-IBAIZABAL

Si perteneces a alguno de los hogares de Arratia y Nerbio-Ibaizabal (*) no dejes de inscribirte.
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la expedición de malaspina 2010 y las ciencias marinas en españa


the malaspina 2010 expedition and marine science in spain


La expedición de circunnavegación Malaspina 2010 es un 
proyecto de investigación interdisciplinar que tiene como 
principales objetivos evaluar el impacto del cambio global en el 
océano y explorar su biodiversidad. Se inicia en diciembre de 
2010 con la salida del buque de investigación oceanográfica 
Hespérides, operado por la Armada española, desde Cádiz, 
que tras una navegación por Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, 
Perth, Sidney, Auckland, Honolulu, Cartagena de Indias y 
Panamá, vuelve a España en julio de 2011. Al mismo tiempo el 
buque Sarmiento de Gamboa, operado por el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), trabaja en paralelo 
entre Las Palmas de Gran Canaria, Santo Domingo y Vigo. De 
esta manera, durante siete meses, más de 250 científicos a 
bordo de los dos buques llevan a cabo una expedición que 
aúna la investigación científica de frontera con la formación 
de jóvenes investigadores y el fomento de las ciencias 
marinas y la cultura científica en la sociedad.


El proyecto pertenece al Programa Consolider–Ingenio 2010 
y está liderado por el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), con una participación destacada de la 
Armada Española y de la Fundación BBVA.


Los objetivos de este proyecto son:
- Impulsar las ciencias marinas en España y fomentar su 


conocimiento en la sociedad
- Evaluar el impacto del cambio global en el océano
- Promover la exploración de la biodiversidad en el océano 


profundo
- Analizar las repercusiones de la expedición Malaspina histórica
- Formar y atraer a jóvenes investigadores a la oceanografía


The Malaspina circumnavigation of 2010 is an 
interdisciplinary research project whose main objectives are 
to evaluate the impact of global change on the ocean and to 
explore its biodiversity. It begins in December 2010 with the 
departure from Cádiz of the oceanographic research vessel 
Hespérides operated by the Spanish Navy. After a voyage 
passing through Rio de Janeiro, Cape Town, Perth, Sydney, 
Auckland, Honolulu, Cartagena de Indias and Panama, it 
returns to Spain in July 2011. At the same time, the ship 
Sarmiento de Gamboa, operated by the Spanish National 
Research Council (CSIC), will be working in parallel between 
Las Palmas de Gran Canaria, Santo Domingo and Vigo. In this 
way, for seven months, over 250 scientists aboard the two 
ships will carry out an expedition combining cutting-edge 
scientific research with the training of young researchers, 
and the promotion of marine science and scientific culture 
in society.


This project forms part of the Consolider–Ingenio 2010 
Programme, and is headed by the Spanish National Research 
Council (CSIC), with outstanding collaboration from the 
Spanish Navy and the Fundación BBVA.


The objectives of this project are:
- To advance marine science in Spain and promote society’s 


awareness of it
- To evaluate the impact of global change on the ocean
- To encourage exploration of biodiversity in the ocean depths
- To analyze the repercussions of the first Malaspina expedition
- To train and attract young researchers to oceanography


Itinerancia del buque Hespérides. El azul oscuro muestra las aguas territoriales 
de los países y el azul claro las aguas internacionales. Infograma: Leona n Vista al 
mar desde el buque Hespérides. JOAN COSTA-CSIC n Course of the ship Hespérides. 
Dark blue shows territorial waters of countries, and light blue international 
waters. infogram: Leona n Vista al mar desde el buque Hespérides. JOAN COSTA-CSIC







La expedición Malaspina 2010 continúa una larga tradición 
de expediciones científicas orientadas al descubrimiento 
geográfico, la apertura de nuevas rutas de navegación, el 
estudio de nuevos mundos y el aumento del conocimiento, 
con un papel destacado de la Marina española. Con los viajes 
del almirante Colón, el descubrimiento del Mar del Sur por 
Balboa, el avistamiento de la Florida por Ponce de León, la 
expedición de Solís al mar del Plata o el viaje de Magallanes 
y Elcano se abrieron las fronteras para la Corona española, 
que inició su expansión hacia el Pacífico, con viajes como 
los de Loaísa, Saavedra, Grijalva, Villalobos o Legazpi y 
Urdaneta, además de la búsqueda de la Terra Australis con 
exploraciones como las de Mendaña y Quirós. 


En el siglo XVIII la Armada española inició una serie 
innumerable de viajes científicos dirigidos al estrecho 
de Magallanes, a las islas de Pascua y Tahití, a la 
búsqueda del paso del Noroeste americano, al Caribe o 
los Virreinatos, hasta llegar al viaje de Malaspina, con 
nombres tan destacados como los de Jorge Juan, Antonio 
de Ulloa, Antonio de Córdoba, Felipe González de Haedo, 
José Espinosa, Felipe Bauzá, José Moraleda, Juan Pérez, 
Dionisio Alcalá Galiano, Bruno de Hezeta, Juan Francisco 
de la Bodega o Cosme de Churruca.


The Malaspina 2010 expedition continues a long tradition of 
scientific expeditions aimed at geographical discovery, the 
opening of new navigational routes, the study of new worlds 
and the broadening of knowledge, with an outstanding role 
played by the Spanish Navy. With the voyages of Admiral 
Columbus, the discovery of the South Sea by Balboa, the 
sighting of Florida by Ponce de León, Solís’ expedition to the 
Mar del Plata or the voyage of Magellan and Elcano, frontiers 
were opened to the Spanish Crown. It was now able to begin 
its expansion towards the Pacific, with voyages such as 
those of Loaísa, Saavedra, Grijalva, Villalobos or Legazpi 
and Urdaneta, as well as the search for Terra Australis with 
explorations like those of Mendaña and Quirós.


In the eighteenth century the Spanish Navy began a 
countless series of scientific voyages bound for the straits 
of Magellan, Easter Island and Tahiti, the search for the 
American North-West Passage, to the Caribbean or the 
Viceroyalties, with such noteworthy names as Jorge Juan, 
Antonio de Ulloa, Antonio de Córdoba, Felipe González de 
Haedo, José Espinosa, Felipe Bauzá, José Moraleda, Juan 
Pérez, Dionisio Alcalá Galiano, Bruno de Hezeta, Juan 
Francisco de la Bodega or Cosme de Churruca.


la marina española en los viajes de descubrimiento


the spanish navy and voyages of discovery


Demonstración Unibersal figura y Dimensiones de la fragata de S.M. Purissima Consepción en que se hizo 
la real expedición en este puerto de Cádiz el día de henero de 1754. Para el viaje de España a América, 
siendo jefe de escuadra Joseph de Iturriaga. (detalle) Archivo Histórico Nacional, Madrid n Complete Depiction 
and Dimensions of H.M. Frigate Purissima Consepción [sic] in which the Royal Expedition was made in 
this Port of Cádiz January 1754, for the Voyage from Spain to America, the Squadron commanded by 
Joseph de Iturriaga. (detaIL) NATIONAL HISTORICAL ARCHIVES, MADRID


Grabado de Joseph Melitao de Mata que muestra la utilización 
del octante. Lisboa, 1781. Museo Naval de Madrid n Mar Pacífico. 
Abraham Ortelius. En Theatrum Orbis Terrarum, 1589. Servicio 


Geográfico del Ejército, Madrid n Engraving of Joseph Melitao de 
Mata showing the use of the octant. Lisbon 1781. NAVAL MUSEUM, 


MADRID n Pacific Ocean. Abraham Ortelius. In Theatrum Orbis 
Terrarum, 1589. Servicio Geográfico del Ejército, Madrid







Del 30 de julio de 1789 hasta el 18 de septiembre de 1794, 
los oficiales de la Armada española Alejandro Malaspina 
y José de Bustamante y Guerra dirigieron una expedición 
geopolítica alrededor del mundo enviada por la Corona 
española. Su propósito era hacer un estudio de la situación 
política y económica de los virreinatos y levantar una 
exhaustiva cartografía de los mismos, además de un estudio 
de la flora, la fauna y de los pueblos visitados. La dotación 
de las corbetas de la expedición, Descubierta y Atrevida, 
era de 100 hombres. Junto a marinos profesionales, como 
José Espinosa y Felipe Bauzá, se encontraban también 
naturalistas y pintores, como Antonio Pineda, Louis Née, 
Tadeo Haenke o Fernando Brambila. 


La expedición fue un éxito: se cartografiaron las costas 
de todos los virreinatos así como posesiones inglesas y 
portuguesas. Sin embargo, tras haber sido recibido como 
un héroe y considerado a la altura de Cook o Bougainville, 
las ideas liberales y reformistas de Malaspina respecto a 
la administración de las colonias le enfrentaron al primer 
ministro Manuel Godoy, y 14 meses después de su llegada 
a Cádiz fue arrestado y condenado a 10 años de prisión en 
el castillo de San Antón en La Coruña. En el año 1802 fue 
expulsado a Italia, donde murió en Pontremoli en 1810. 
Los resultados de la expedición no fueron divulgados en 
su época, pero hoy día existen numerosas publicaciones 
que recuerdan los aportes científicos y artísticos de la 
expedición Malaspina.


Between July 30, 1789 and September 18, 1794, the Spanish 
Naval officers Alejandro Malaspina and José de Bustamante 
y Guerra led a geopolitical expedition around the world, sent 
by the Spanish Crown. Its purpose was to make a study of the 
political and economic situation of the viceroyalties and to 
make comprehensive maps of them, together with a study of 
the flora, fauna and people visited. The crew of the corvettes 
of the expedition, Descubierta and Atrevida, consisted 
of 100 men. Along with professional sailors, such as Jose 
Espinosa and Felipe Bauzá, there were also naturalists and 
painters such as Antonio Pineda, Louis Née, Tadeo Haenke 
and Fernando Brambila. 


The expedition was a success: they mapped the coasts 
of all the viceroyalties as well as English and Portuguese 
possessions. However, after he had been hailed as a hero 
and considered to be the equal of Cook and Bougainville, 
Malaspina’s liberal and reformist ideas regarding the 
administration of the colonies caused him to clash with 
the Prime Minister, Manuel Godoy, and 14 months after his 
arrival in Cádiz he was arrested and sentenced to 10 years 
in prison in the Castle of San Antón in La Coruña. In 1802 he 
was deported to Italy, where he died in 1810 in Pontremoli. 
The results of the expedition were not disclosed at the time, 
but today there are numerous publications recalling the 
scientific and artistic aspects of the Malaspina expedition.


la expedición malaspina 1789-1794


the malaspina expedition 1789-1794


Durante el viaje se recogieron grandes colecciones científicas: 14.000 
plantas, 900 dibujos de todas clases y 500 especies zoológicas. infograma: 


Leona n La corbeta Atrevida entre bancas de nieve el día 28 de enero de 1794, 
Fernando Brambila (Detalle). Museo Naval de Madrid n During the voyage they made 
great scientific collections: 14,000 plants, 900 drawings of all types and 500 
zoological species. infogram: Leona n The Corvette Atrevida among ice-floes, 28 
January1794, Fernando Brambila (Detail). Naval MUsEUM, Madrid


Maqueta de la corbeta Atrevida. Museo Naval de Madrid n José de Bustamante y Guerra, 
Anónimo. Museo Naval de Madrid n Alejandro Malaspina con uniforme de Brigadier de 
la Real Armada, Anónimo. Museo Naval de Madrid n Model of the corvette Atrevida. 
Naval MUSEUM, Madrid n José de Bustamante y Guerra, Anonymous. Naval museum, Madrid 
n Alejandro Malaspina in the uniform of Commodore of the Spanish Royal Navy, 
Anonymous. Naval MUSEUM, Madrid







Tras la creación del Departamento Marítimo de Cádiz (1714) 
y el traslado de la Casa de la Contratación a esta ciudad 
(1717), la bahía gaditana se convertiría en la principal 
base naval española. A partir de entonces, pasaron por 
su Academia de Guardias Marinas algunos de los más 
importantes personajes de la Marina de la Ilustración, como 
Jorge Juan o Vicente Tofiño. Siguiendo sus pasos, Alejandro 
Malaspina llegó a la Academia gaditana en 1774, tras 
ingresar en la Armada española. 


Malaspina inició entonces una brillante carrera como oficial 
de la Armada, participando en diversas operaciones bélicas 
en la guerra con Gran Bretaña. De vuelta a Cádiz, en 1783, 
contactó rápidamente con personajes como Vicente Tofiño 
o José de Mazarredo, implicados de lleno en los proyectos 
reformistas relacionados con la Armada.


Entre 1786 y 1788 protagonizó una circunnavegación del 
globo a bordo de la fragata Astrea. Malaspina volvió a Cádiz 
convertido en un oficial con buena formación náutica 
y matemática, curtido en navegaciones y batallas, y al 
día en los problemas relacionados con el comercio y la 
administración del mundo colonial. En 1788 Malaspina fue 
nombrado por José de Mazarredo oficial responsable del Real 
Observatorio de Cádiz, fundado en 1753.


Following the establishment of the Maritime Department of 
Cádiz (1714) and the transfer of the Casa de Contratación, 
the House of Trade, to the city (1717), the Bay of Cádiz 
became the main Spanish naval base. From then onwards, 
some of the most important figures of the Navy of the 
Enlightenment passed through the Academy of Midshipmen, 
such as Jorge Juan and Vicente Tofiño. Following in their 
footsteps, Alejandro Malaspina arrived at the Academy of 
Cádiz in 1774, after joining the Spanish Navy.


Malaspina then began a brilliant career as a naval officer, 
participating in various military operations in the war with 
Great Britain. Returning to Cádiz in 1783, he quickly came 
into contact with the likes of Vicente Tofiño or José de 
Mazarredo, both heavily involved in reformist projects related 
to the Navy.


Between 1786 and 1788 he undertook a round the world 
voyage aboard the frigate Astrea. Malaspina returned 
to Cádiz as an officer with a good grounding in maritime 
matters and mathematics, skilled in navigation and battle-
hardened, and well-informed on issues relating to trade and 
administration in the colonial world. In 1788 Malaspina was 
appointed by José de Mazarredo as officer responsible for 
the Royal Observatory in Cádiz, founded in 1753.


la preparación de alejandro malaspina en cádiz


alejandro malaspina’s preparation in cádiz


Plano y Vista del Puerto y Bahia de Cádiz, ejecutado por Mariano Calvo y 
Pereyra, 1839. Museo Naval de Madrid n Plan and view of the Port and Bay of 
Cádiz, by Mariano Calvo y Pereyra, 1839. NAVAL MUSEUM, Madrid


Vista del Real Observatorio. Litografía publicada en 
el Nomenclátor de las calles de Cádiz de Manuel de 
la Escalera (1856). Real Observatorio de la Armada n View 
of the Royal Observatory. Lithograph published in the 
Nomenclátor de las calles de Cádiz by Manuel de la 
Escalera (1856). ROYAL INSTITUTE AND OBSERVATORY OF THE NAVY 







Como la mayoría de las expediciones científicas que se 
dirigieron a América y África en el siglo XVIII, también la 
expedición Malaspina se encontró en su ruta de navegación 
con las islas Canarias. El día 3 de agosto, cuatro días 
después de zarpar de Cádiz rumbo a Montevideo, la 
expedición pasó entre las islas de Tenerife y Gran Canaria. 
Fue sobre todo el pico del Teide de Tenerife lo que capturó 
la atención de los expedicionarios: hicieron varias 
mediciones de su altura y compararon sus resultados con las 
establecidas por personas como Varela Ulloa, Verdun de la 
Crenne, Borda y Pingré y Cook.


“Costeamos a Tenerife en la tarde a distancia de dos a tres leguas, 
distancia suficiente a que nos reconociesen desde la ciudad de Santa 
Cruz…”


Diario de José Bustamante y Guerra, 3 de agosto 1789


“Recibidas las últimas instrucciones para verificar la salida, dimos la 
vela en la mañana del 30 de julio, y el viento, ya declarado al nordeste 
desde el día anterior, nos fue tan favorable, que pudimos alcanzar la 
punta de Naga, en la isla de Tenerife, al medio día del 3 de agosto. La 
longitud determinada a esta punta nos dio lugar a comparar los relojes 
marinos, entre los cuales manifestaron mucha exactitud el cronómetro 
61 de Arnold y el número 10 de Berthoud.”


Diario de Alejandro Malaspina, 3 de agosto 1789


Like most scientific expeditions that went to America and 
Africa in the eighteenth century, the Malaspina expedition 
also took the shipping lane to the Canary Islands. They left 
Cadiz bound for Montevideo, where they would arrive on 20th 
September; and after four days at sea, on 3rd August, they 
passed between the islands of Tenerife and Gran Canaria. It 
was the peak of El Teide on Tenerife that principally caught 
their attention; they made several measurements of its 
height, and compared their results with those established by 
others such as Varela Ulloa, Verdun de la Crenne, Borda and 
Pingré, and Cook.


“In the afternoon we followed the coast of Tenerife at a distance of 
two or three leagues, close enough for us to be identified from the city 
of Santa Cruz…”


Diary of José Bustamante y Guerra, 3rd August 1789


“Having received final instructions for our departure, we set sail on 
the morning of 30th July, and the wind, already set to the northeast 
since the day before, was so favourable to us that we were able to 
reach the point of Naga, on the island of Tenerife, at noon on 3rd 
August. The longitude measured at this point led us to compare our 
marine watches; among them the Arnold Nº 61 and the Berthoud Nº 10 
chronometers showed great accuracy”


Diary of Alejandro Malaspina, 3rd August 1789


el paso de la expedición malaspina por las islas canarias


the passage of the malaspina expedition through the canary islands


Vista de una parte de La Orotava de Tenerife, tomada desde el puerto. 
Dibujo J.J. Williams, Lith. de C. Adrien, R. Richter, 7, A St. Aulaire Lith. 
n Plan de las Afortunadas Yslas del Reino de Canarias, Anónimo, ca. 
1765. Servicio Geográfico del Ejercito, Madrid n View of a part of the Orotava in 
Tenerife, taken from the port. Drawing J.J. Williams, Litho C. Adrien, R. 
Richter, 7, A St. Aulaire Lith. n Plan of the Fortunate Isles of the Kingdom 
of Canarias, Anonymous, ca. 1765. Servicio Geográfico del Ejercito, Madrid







Al llegar a Acapulco el 27 de marzo de 1791, Malaspina 
recibió el encargo del rey Carlos IV de encontrar el paso del 
Noroeste, que supuestamente unía los océanos Pacífico y 
Atlántico. En lugar de visitar Hawái como estaba previsto, 
los miembros de la expedición se dirigieron a la bahía de 
Yakutat (Puerto Mulgrave) y al fiordo Prince William (Alaska), 
donde se convencieron de que no había tal paso. El 5 de julio 
volvieron en dirección sur hasta Acapulco, después de haber 
pasado dos semanas en el puesto español de Nutka, situado 
en la isla de Vancouver –donde se dedicaron a consolidar 
las relaciones con la población indígena y a la exploración 
científica– y tras una estancia en las posesiones españolas 
de Monterrey, California.


En Acapulco, el virrey de Nueva España ordenó a los 
expedicionarios reconocer y cartografiar el estrecho de Juan 
de Fuca, al sur de Nutka. En esta ciudad se construyeron 
para la expedición dos goletas, la Sutil y Mexicana, que 
fueron puestas bajo el mando de dos de sus oficiales, 
Dionisio Alcalá Galiano y Cayetano Valdés. Dichos barcos 
dejaron la expedición y se dirigieron a los estrechos de 
Juan de Fuca y Georgia para emprender exploraciones más 
detalladas.


El resto de la expedición puso rumbo al Pacífico, navegando 
a través de las islas Marshall y Marianas, hasta fondear en 
Manila a finales de marzo de 1792.


On his arrival at Acapulco on March 27, 1791, Malaspina 
was commissioned by King Carlos IV to look for the 
Northwest Passage that supposedly connected the Pacific 
and Atlantic oceans. Instead of visiting Hawaii as planned, 
the expedition members went to Yakutat Bay (Port Mulgrave) 
and Prince William Sound (Alaska), where they became 
convinced that there was no such passage. On July 5 they 
returned south to Acapulco, after having spent two weeks 
in the Spanish port of Nootka on Vancouver Island, where 
they dedicated themselves to strengthening relations with 
the indigenous population and to scientific exploration. On 
the return voyage they also spent some time in the Spanish 
possessions of Monterey, California.


In Acapulco, the Viceroy of New Spain ordered the expedition 
members to reconnoitre and chart the Strait of Juan de Fuca, 
south of Nootka. In the city two schooners, the Sutil and the 
Mexicana, were built for the expedition, and were put under 
the command of two of the Viceroy’s officers, Dionisio Alcalá 
Galiano and Cayetano Valdés.


These ships left the expedition and headed for the Strait of 
Juan de Fuca and the Strait of Georgia to undertake more 
detailed examinations. The rest of the expedition set sail for 
the Pacific, by way of the Marshall and Marianas islands, to 
anchor in Manila in late March 1792.


en busca del paso noroeste. malaspina en norteamérica


in search of the north-west passage. malaspina in north america


Pira y Sepulcros de la familia del actual An-Kau 
en el Puerto de Mulgrave, Fernando Brambila. 
Museo Naval de Madrid n Funeral pyre and tombs of 
the present An-Kau in Port Mulgrave, Fernando 
Brambila. NAVAL MUSEUM, Madrid


Durante su estancia en Nutka, los científicos de la expedición hicieron un amplio estudio de 
los Nuu-chah-nulth, la población indígena de Nutka. Cacique Principal de Nutca nombrado 
Macuina, Tomás de Suria. Museo Naval de Madrid n During their stay in Nootka, the scientists of 
the expedition carried out a comprehensive study of the Nuu-chah-nulth, the indigenous 
people of Nootka. Head Cacique of Nootka, called Macuina, Tomás de Suria. NAVAL MUSEUM, Madrid







Desde Manila, la expedición se dirigió a la isla Sur de Nueva 
Zelanda, donde sus integrantes exploraron durante el día 25 
de febrero de 1793 el fiordo de Doubtful Sound. El objetivo 
principal era la realización de experimentos utilizando un 
péndulo para medir la gravedad, una labor que Malaspina ya 
tenía prevista desde su estancia en Acapulco en diciembre 
de 1791. Estas mediciones formaron parte de una misión 
oficial encargada a la expedición para establecer un sistema 
métrico universal, uno de los anhelos de la Ilustración.


Felipe Bauzá y Cañas (1764-1834) fue el encargado de 
entrar con un pequeño barco en el fiordo y cartografiarlo. 
Llegó a tierra en el extremo oriental de la isla que más tarde 
llevaría su nombre, al punto que hoy se conoce por Punto 
Marcaciones al lugar donde tomó las observaciones. Bauzá 
fue el primero que trazó un mapa de la entrada y de las 
partes bajas del Doubtful Sound. 


Los experimentos proporcionaron una información geodésica 
muy útil, aunque el mal tiempo impidió que pudieran 
continuarse y les obligó a partir antes de lo previsto rumbo a 
Australia.


En conmemoración de la actividad de esta expedición, 
Doubtful Sound cuenta con numerosos nombres de lugares 
en español. En el Punto Marcaciones una placa recuerda la 
llegada de los primeros europeos a este fiordo y, además, 
una de las cumbres en el norte del Mount Cook lleva el 
nombre de Malaspina.


From Manila, the expedition set sail for the South Island 
of New Zealand, where on February 25, 1793 its members 
explored the fiord of Doubtful Sound. Their main objective 
was to conduct experiments using a pendulum to measure 
gravity, a task that Malaspina had planned since his stay 
in Acapulco in December 1791. These measurements were 
part of an official mission entrusted to the expedition to 
establish a universal metric system, one of the aspirations of 
the Enlightenment.


Felipe Bauzá y Cañas (1764-1834) was designated to go 
into the fiord with a small boat and draw a map. He made 
landfall on the eastern tip of the island that would later bear 
his name, at the point now known as Marcaciones Point, 
the place from which he took his observations. Bauzá was 
the first person to map the entrance and the lower parts of 
Doubtful Sound.


The experiments provided very useful geodetic information, 
although bad weather prevented them from continuing, and 
forced them to leave for Australia earlier than planned. 


In commemoration of the activity of this expedition, Doubtful 
Sound has many place names in Spanish. At Marcaciones 
Point a plaque commemorates the arrival of the first 
Europeans in this fiord; also one of the peaks to the north of 
Mount Cook is named after Malaspina.


la visita de la expedición malaspina a nueva zelanda


the visit to new zealand of the malaspina expedition


“En una Latitud tan imediata a el grado 45, como lo era la de 
Dusky Bay, o mucho mas la de Doubfull-Bay que me proponía 
examinar, nuestras Experencias devían precisamente 
mirarse, como una utilidad tan grande para el fin propuesto 
de la medida comun a las Naciones Europeas.” Diario de 


Malaspina, 16.2.1793 


“At a Latitude so close to 45 degrees as that of Dusky Bay, 
and even more so that of Doubtful Bay which I proposed 
to examine, our Experiments must be seen as being of 
such great Usefulness for the purpose of the Common 
Measurements proposed for the European Nations.” 
MALASPINA’S DIARY, 16.2.1793


Croquis del Puerto Dudoso, por el Alférez de Navío Don Felipe Bauzá. Indica 
los nombres dados en conmemoración de esta visita: Marcaciones Point, 
Febrero Point, Bauza Island, Née Islets, Espinosa Point, Quintano Point, 
Pendulo Reach y Malaspina Reach. UK Hydrographic Office. www.ukho.gov.uk n 


Sketch of Doubtful Sound, by Ensign Don Felipe Bauzá. It shows the names 
given to commemorate this visit: Marcaciones Point, Febrero Point, Bauza 
Island, Née Islets, Espinosa Point, Quintano Point, Pendulo Reach and 
Malaspina Reach. UK Hydrographic Office. www.ukho.gov.uk


Doubtful Sound Clear. Allie Caulfield







La visita de la expedición Malaspina a Nueva Gales del Sur 
estuvo inspirada tanto en su interés científico como en 
consideraciones de carácter politico y estratégico. Esta 
nueva colonia británica, fundada en 1788, fue percibida 
como una amenaza militar y estratégica para los dominios de 
la monarquía hispánica. Conocer y explorar el estado de las 
posesiones enemigas fue por tanto una misión añadida a la 
expedición.


Los miembros de la expedición llegaron a Puerto Jackson 
(Sídney) el 12 de marzo de 1793, donde permanecieron 
durante un mes, que aprovecharon para realizar todo tipo 
de observaciones y estudios relacionados con la historia 
natural del lugar: herborizaron, hicieron colecciones y 
dibujaron. Además levantaron planos de Puerto Jackson, 
Sydney Cove y Bahía Botánica, y visitaron los asentamientos 
agrícolas de Parramata y Tungave, de los que dependió la 
supervivencia de toda la colonia.


Sin embargo, el mayor interés de Malaspina parecía ser 
la situación de este lugar como colonia penitenciaria 
británica, un asunto que le llevó a escribir un discurso 
histórico, colonial y filosófico, con reflexiones sobre la 
finalidad del castigo, así como sobre la naturaleza del 
mundo indígena. Este estudio, titulado Examen político 
de las Colonias Inglesas en el Mar Pacífico, es la síntesis 
de sus observaciones en la costa australiana y la primera 
descripción no inglesa del lugar.


The visit of the Malaspina expedition to New South Wales 
was inspired both by scientific interest and by political and 
strategic considerations. This new British colony, founded 
in 1788, was perceived as a military and strategic threat to 
the domains of the Spanish monarchy. To reconnoitre and 
explore the status of enemy possessions was therefore an 
additional task for the expedition.


The expedition members arrived in Port Jackson (Sydney) 
on March 12, 1793, where they remained for a month, during 
which they were able to make all kinds of observations and 
studies related to the natural history of the place: they 
gathered plants, made collections, and prepared drawings. 
In addition they drew plans of Port Jackson, Sydney Cove 
and Botany Bay, and visited the agricultural settlements of 
Parramata and Tungave, on which the survival of the colony 
depended.


However, Malaspina’s main interest seemed to be the 
situation of the place as a British penal colony, a subject 
which led him to write a historical, colonial and philosophical 
treatise, with reflections on the purpose of punishment, and 
on the nature of the indigenous world. This study, entitled 
Political review of the English colonies in the Pacific Ocean, 
is a summary of his comments on the Australian coast and 
the first non-English description of the place.


la exploración de la colonia británica de australia


exploration of the british colony of australia


Un hombre de la Nueva Olanda, Juan 
Ravenet. Museo Naval DE Madrid n Portrait of 
a man from New Holland, Juan Ravenet. 
Naval MUSEUM, Madrid


Primera página de la copia en limpio del 
Examen político de las Colonias Inglesas en 
el Mar Pacífico realizada por Felipe Bauzá. 
Biblioteca del british museum n First page of 
the fair copy of the Political review of the 
English Colonies in the Pacific Ocean copied 
by Felipe Bauzá. BRITISH MUSEUM LIBRARY


Vista de la Colonia Inglesa de Sydney 
en la Nueva Gales Meridional, Fernando 
Brambila. Museo Naval DE Madrid n View of the 
British colony of Sydney in New South 
Wales, Fernando Brambila. Naval MUsEUM, 


Madrid







El BIO Hespérides, buque de la Armada Española, tiene su 
base en Cartagena, donde fue construido y botado el 12 de 
marzo de 1990. 


Tras el establecimiento de la Base Antártica Española Juan 
Carlos I en 1988, se inició la construcción del buque para 
apoyar la investigación polar. Su misión original consistía 
en impulsar las actividades científicas en la Antártida y al 
mismo tiempo permitir la extensión de la investigación a 
todos los océanos del mundo.


La investigación que se realiza desde el BIO Hespérides está 
fundamentalmente dirigida y financiada por el Plan Nacional 
de I+D, con evaluación científica por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva. La responsabilidad 
de la gestión científica del buque en cuanto que gran 
instalación recae en el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
La responsabilidad del mantenimiento del equipamiento 
científico del buque la tiene la Unidad de Tecnología Marina 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 
Barcelona, que aporta el personal técnico de apoyo en las 
campañas oceanográficas.


En sus veinte años de existencia el BIO Hespérides ha 
realizado numerosas campañas de investigación en distintos 
lugares, recorriendo más de 300.000 millas náuticas y 
acogiendo a más de un millar de investigadores y técnicos 
nacionales y extranjeros.


The R/V Hespérides of the Spanish Navy is based in 
Cartagena, where it was built and launched on March 12, 
1990. 


Following the establishment of Spain’s Juan Carlos I 
Antarctic Base in 1988, construction began on this ship to 
support polar research. Its original mission was to promote 
scientific activities in Antarctica, and at the same time to 
enable research to be extended to all the oceans of the 
world.


The research carried out from the R/V Hespérides is 
primarily directed and funded by the National R+D Plan, with 
scientific evaluation by the National Agency of Evaluation 
and Planning. Responsibility for the scientific management 
of the vessel as a major installation lies with the Ministry of 
Science and Innovation. Responsibility for the maintenance 
of the ship’s scientific equipment belongs to the Marine 
Technology Unit of the Spanish National Research Council 
in Barcelona, which provides technical support staff for its 
oceanographic expeditions.


In its twenty years of existence, the R/V Hespérides has 
made numerous research expeditions to different locations, 
covering over 300,000 nautical miles and hosting more than 
a thousand researchers and technicians, both foreign and 
Spanish.


el buque de investigación oceanográfica hespérides


the oceanographic research vessel hespérides


El BIO Hespérides está dotado de un gran equipo 
humano (militar y civil) y de las últimas tecnologías en 
equipamiento científico-técnico para la investigación 
de vanguardia en la Antártida y en aguas oceánicas. Joan 


Costa – CSIC n The R/V Hespérides has a large crew (both 
naval and civil), and the latest technology in scientific 
and technical equipment for cutting-edge research in 
the Antarctic and on the open seas. Joan Costa – CSIC


Maniobra de recuperación de la roseta después de que recogiera en una estación numerosas muestras 
de agua y miles de datos oceanográficos (temperatura, salinidad, etc.) a diferentes profundidades. Joan 


Costa – CSIC n Recovery of the rosette after it has collected many samples of water and thousands of items of 
oceanographic information (temperature, salinity, etc) in one location at different depths. Joan Costa – CSIC







Alrededor de 700 científicos españoles se dedican 
actualmente a la investigación en Ciencias Marinas, tanto 
en aguas jurisdiccionales españolas como internacionales, 
incluyendo la Antártida.


Las instituciones pioneras de la investigación oceanográfica 
y de los recursos marinos en nuestro país son el Instituto 
Español de Oceanografía (IEO, creado en 1914) y los 
diferentes institutos marinos dependientes del CSIC, el 
primero de los cuales fue inaugurado en 1952 (Instituto 
de Investigaciones Pesqueras). Ambas instituciones (IEO y 
CSIC-Marino) concentran el 47%  de los científicos marinos 
españoles en 22 centros de investigación distribuidos por 
todo el litoral peninsular e insular, y gestionan un total de 
siete grandes buques oceanográficos. La flota científica 
nacional se completa con los buques propios de la Secretaría 
General del Mar y de la Armada Española (destinados 
principalmente a la investigación antártica).


Ciencias marinas en el CSIC
La investigación en Ciencias Marinas del CSIC incluye tanto el 


estudio de especies para la acuicultura marina como el estudio 
integral de los ecosistemas marinos bentónicos. Uno de los 
principales campos específicos del CSIC en Ciencias del Mar es 
la investigación y la tecnología de la dinámica de los procesos 
en el océano.


Around 700 Spanish scientists are currently engaged in 
research in Marine Sciences, both in Spanish territorial 
and international waters, including Antarctica.


The pioneering institutions of oceanographic research and 
marine resources in our country are the Spanish Institute 
of Oceanography (IEO, established in 1914) and the various 
marine institutes belonging to the CSIC, the first of which 
opened in 1952 (Institute of Fishery Research). These 
two institutions (IEO and CSIC-Marino) account for 47% 
of Spanish marine scientists, spread across 22 research 
centres located all around the coasts of the mainland 
and islands, and manage a total of seven major research 
vessels. The national scientific fleet is completed with 
vessels belonging to the Directorate-General of the Sea and 
the Spanish Navy (the latter destined mainly for Antarctic 
research).


MARINE SCIENCES IN THE CSIC
Research into Marine Sciences in the CSIC includes both the 


study of species for marine aquaculture and the overall study 
of benthic marine ecosystems. One of the CSIC’s main specific 
fields in Marine Science is the investigation and technology of 
the dynamics of oceanic processes.


las ciencias marinas españolas en la actualidad


marine science in present-day spain


La flota oceanográfica española: buques de mediano y 
gran porte, pertenecientes a los ministerios de Defensa 
(Armada Española), de Ciencia e Innovación (IEO y CSIC-Marino), y 
de Medio Ambiente (Secretaría General del Mar). infograma: Leona 
n The Spanish oceanographic fleet: medium and large 
ships, belonging to the Ministries of Defence (Armada 


Española), Science and Innovation (IEO and CSIC-Marino), and 
the Environment (DIRECTORATE-GENERAL FOR THE SEA). infogram: Leona


El buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa, gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de su Unidad de 
Tecnología Marina, tiene la consideración de Gran Instalación Científica e incorpora las tecnologías más avanzadas tanto en cuanto a los sistemas 
de navegación como a su equipamiento científico. Joan Costa – CSIC n The oceanographic vessel Sarmiento de Gamboa, managed by the Spanish National 
Research Council (CSIC) through its Marine Technology Unit, is considered as a Major Scientific Installation and incorporates the most advanced 
technology, both as regards navigation systems and it scientific equipment. Joan Costa – CSIC







Las Naciones Unidas, ante la crítica situación de pérdida 
de especies y degradación de espacios naturales, han 
decretado el año 2010 como Año Internacional de la 
Diversidad Biológica. Su objetivo es concienciar sobre 
la importancia de conservar el medio ambiente y aunar 
esfuerzos para revertir los daños sobre la diversidad 
biológica. 


Las principales herramientas para proteger los océanos 
son las medidas preventivas y la conservación o 
restauración de hábitats. Es tarea prioritaria preservar 
el patrimonio natural marino y su biodiversidad. Debe 
mejorarse la educación ambiental de la sociedad y divulgar 
la importancia de la conservación de la biodiversidad 
marina, compatible con el uso sostenible del océano. 


Aunque es elevado el número de organismos marinos 
descritos por los científicos (superan las 250.000 especies), 
se estima que únicamente representan el 5-10% del total 
de especies existentes. Solo en peces se estima que 
existen más de 35.000 especies en el planeta, de las cuales 
FISHBASE tiene documentadas 31.800, junto con 281.300 
nombres comunes y 49.700 imágenes. 


Para intentar salvaguardar esa gran riqueza biológica es 
necesario reducir drásticamente el impacto negativo del 
ser humano sobre especies y hábitats marinos, y ampliar la 
superficie de las áreas submarinas protegidas.


The United Nations, faced with the critical situation of the 
extinction of species and the deterioration of natural areas, 
have decreed 2010 as the International Year of Biodiversity. 
Their aim is to raise awareness of the importance of 
conserving the environment and to unite efforts to reverse 
the damage to biodiversity.


The main tools for protecting the oceans are preventive 
measures and the preservation or restoration of habitats.  
A top priority is to preserve the natural heritage and marine 
biodiversity. Environmental education in society should be 
improved, and the public made aware of the importance of 
the conservation of marine biodiversity, consistent with the 
sustainable use of the oceans.


Although a great number of marine organisms has been 
described by scientists (more than 250,000 species), 
they are estimated to represent only 5-10% of all existing 
species. In the case of fish alone it is estimated that there 
are over 35,000 species on the planet, of which FISHBASE 
has documented 31,800, together with 281,300 common 
names and 49,700 pictures.


To try to safeguard this great biological wealth it is 
necessary to reduce drastically the negative impact of 
mankind on marine species and habitats, and to expand the 
extent of protected underwater areas.


la biodiversidad en el océano y su protección


biodiversity in the ocean and its protection


Dibujos de peces y moluscos realizados durante la expedición 
Malaspina. Museo Naval de Madrid n Drawings of fish and molluscs made 
during the Malaspina expedition. NAVAL MUSEUM, MADRID


Estromatolitos, las formas más antiguas de vida conocida, en Hamelin 
Pool, Shark Bay, Australia Occidental. Carlos M. Duarte n Stromatolites, 
the oldest known life-forms on earth, in Hamelin Pool, Shark Bay, 
Western Australia. Carlos M. Duarte







Los océanos son una importantísima fuente de alimentos y de 
recursos no renovables (petróleo, gas natural y minerales), 
así como origen de energías limpias que deben desarrollarse 
(maremotriz, eólica y de olas) y de nuevos medicamentos. 
Por ello es imprescindible proteger adecuadamente el medio 
marino global para las futuras generaciones, disminuyendo 
progresivamente el impacto negativo del ser humano 
(contaminación, sobrepesca, destrucción de los fondos, 
etc.) y potenciando los cultivos marinos.


La actividad pesquera a lo largo del siglo XX ha diezmado las 
poblaciones de peces y ballenas, causando una disminución 
de la biomasa pesquera en un 90%. Es necesario generar 
cambios sociales dirigidos a fomentar buenas prácticas 
de utilización de los recursos que contiene la biosfera que 
permitan conservar su diversidad biológica y funcional.


Los distintos institutos del CSIC-Marino y el IEO son las dos 
grandes instituciones científicas públicas que lideran la 
investigación pública en los campos de pesquerías y de 
acuicultura marina.


PESCA
La producción mundial de pescado, en capturas y en piscifactorías 


representa unos 140 millones de toneladas anuales y reporta un 
beneficio de 53.000 millones de euros [2008]. 


ACUICULTURA
En torno al 25 % de los peces, crustaceos y moluscos que 


consumimos actualmente proceden de los cultivos marinos. 
España es uno de los mayores productores mundiales de peces 
en cautividad y de mejillones.


The oceans are a major source of food and non-renewable 
resources (oil, natural gas and minerals), as well as clean 
energy sources which should be developed (tidal, wind and 
wave power) and of new drugs. It is therefore essential to give 
adequate protection to the global marine environment for 
future generations, gradually decreasing the negative impact 
of human beings (pollution, overfishing, destruction of the 
seabed, etc.), and encouraging marine farming.


Fishing activity throughout the twentieth century has 
decimated stocks of fish and whales, causing a decrease of 
90% in fish biomass. We must generate social changes aimed 
at promoting good practice in the use of the resources the 
biosphere contains that will help to preserve its biological 
and functional diversity.


The various institutes of the CSIC- Marino and IEO are the two 
major public scientific institutions leading public research in 
the fields of fisheries and marine aquaculture.


FISHING
World production of fish in catches and in fish-farms represents 


some 140 million tons a year, and brings profits of 53.000 
million euros [2008]. 


AQUACULTURE
Around 25% of the fish, crustaceans and molluscs we currently 


consume come from fish farming. Spain is one of the world’s 
major producers of fish and mussels in captivity.


los recursos marinos


marine resources


Cultivos marinos. ISAAC SANTAELLA, FUNDACIÓN OESA n Investigación pesquera (IEO). Juan Pérez-


Rubín n Fish farming. ISAAC SANTAELLA, FUNDACIÓN OESA n Fishery research (IEO). Juan Pérez-Rubín







La expresión cambio global define el impacto de la 
actividad humana sobre el funcionamiento de la biosfera y 
es consecuencia del crecimiento de la población humana 
combinado con el aumento en el uso de recursos per capita. 


Los impactos de los distintos componentes del cambio 
global no son independientes, sino que frecuentemente 
se potencian unos a otros. En particular, la vulnerabilidad 
de los organismos al cambio climático y los contaminantes 
aumenta en presencia de dosis elevadas de radiación 
ultravioleta.


El océano está experimentando serios impactos, con 
importantes consecuencias para la biodiversidad, el 
funcionamiento de la biosfera y los beneficios que la 
sociedad obtiene de las aguas oceánicas.


El cambio global es una fuente potencial de conflictos 
sociales, deterioro de la salud humana y pérdida de la 
capacidad del mantener y la seguridad de la humanidad, 
tanto en el presente como en el futuro.


Hemos de confrontar el cambio global mediante una 
combinación de investigación, actuaciones políticas, 
cooperación internacional, educación y concienciación.


The term global change defines the impact of human activity 
on the functioning of the biosphere, and is the result of 
human population growth combined with increasing per 
capita use of resources.


The impacts of the different components of global change 
are not independent, but often exacerbate each other.      
In particular, the vulnerability of organisms to climate 
change and pollution increases in the presence of high 
doses of ultraviolet radiation.


The ocean is experiencing a serious impact, with important 
consequences for biodiversity, the functioning of the 
biosphere and the benefits that society gains from the 
waters of the oceans.


Global change is a potential source of social conflicts, 
deterioration of human health and the loss of the ability to 
maintain the well-being and security of humanity, both of 
the present and of future generations.


We must confront global change through a combination of 
research, political action, international cooperation and 
education, and raising public awareness.


el cambio global


global change


Esquema que indica la trama de interacciones entre el 
consumo de recursos por la humanidad, cambios de escala 
global e impactos sobre la población humana que representa 
el proceso de cambio global n Diagram showing the web 
of interactions between the consumption of resources by 
humanity, changes on a global scale, and their impact on 
the human population represented by the process of global 
change.


Iceberg esculpido por la acción 
de las olas en el mar de Weddell, 
Antártida. Carlos M. Duarte n Iceberg 
carved by the action of the waves 
in the Weddell Sea, Antarctic. 
Carlos M. Duarte
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Quedan cinco años para que la 
comunidad internacional haga 
nuevo balance de los principales 
problemas que acucian a la 
humanidad, y que la ONU fijó 
en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio en el año 2000. La 
tarea pendiente es titánica. 
Descubre  si son alcanzables a 
partir del estado de desarrollo 
de los compromisos de igualdad 
y desarrollo para con las 
mujeres, uno de los principales 
indicadores de sostenibilidad, 
determinante para comprender la 
salud del planeta.


Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 


(ODM) fueron adoptados por los 189 estados 


miembros de la ONU el 8 de septiembre de 


2000. Dichas metas se fijaron para el año 


2015 con referencia a la situación mundial de 


1990 y contienen numerosos compromisos 


para mejorar el destino de la humanidad en 


el presente siglo. 


•  Erradicar la pobreza extrema y el hambre.


•  Lograr la enseñanza primaria universal.


•  Promover la igualdad entre los géneros y la 


autonomía de la mujer.


•  Reducir la mortalidad infantil.


•  Mejorar la salud materna.


•  Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 


enfermedades.


•  Garantizar la sostenibilidad del medio am-


biente.


•  Fomentar una asociación mundial para el 


desarrollo.


Cumbre del Milenio+5


Del balance sobre el estado de avance en los 


ODM efectuado por Naciones Unidas en sep-


tiembre de 2005, podemos constatar que 


muchos gobiernos no han cumplido con sus 


compromisos y la brecha entre pobreza y ri-


queza continúa aumentando, lo que nos lleva 


a pensar que dichas metas —a este ritmo— no 


serán alcanzadas en el 2015 ni en muchos 


años más.


Si bien es cierto que desde que se fijaron los 


ODM se han experimentado diversos avan-


ces (siendo destacado frecuentemente por 


los gobiernos el elevado coste de su consecu-


ción), todavía queda mucho trabajo por ha-


cer para rescatar a los 1.200 millones de 


personas que apenas sobreviven con menos 


de un euro al día, a los 854 millones que pa-


decen malnutrición y a los casi 114 millones 


de niñas y niños en edad escolar que no pue-


den acceder ni siquiera a la enseñanza pri-


+SOSTENIBLE Iraunkortasuna


Igualdad para el Desarrollo: si la mujer avanza, el mundo progresa hacia la sostenibilidad


MUÉVETE POR LA IGUALDAD. ES DE JUSTICIA
Trinidad L. Vicente
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maria. Una situación que se agrava y se 


vuelve más pesimista vista la respuesta de 


los gobiernos a los programas de desarrollo 


en un momento de crisis mundial, y que blo-


quea el camino para alcanzar en 2015 la 


igualdad de oportunidades en todo el mundo.


África continúa siendo el continente más 


golpeado por la miseria, cuyos niveles de 


precariedad avanzan, fundamentalmente en 


las regiones subsaharianas. Asia, sin embar-


go, ha logrado el mayor esplendor en los últi-


mos años. Malasia, Filipinas, Vietnam, Hong 


Kong, Taiwán y Corea del Sur han cumplido 


ya todas las metas propuestas por Naciones 


Unidas. Es igualmente llamativo el caso de 


India, que ha reducido en más de un 30% la 


pobreza extrema y prevé alcanzar los 


Objetivos del Milenio en 2012. Latinoamérica 


y el Caribe también han experimentado algu-


nos avances, sobre todo Chile y Venezuela. Y 


sin embargo, estamos muy lejos de poder 


recaudar los al menos 92.000 millones de 


euros que según la ONU hacen falta aún para 


alcanzar los objetivos de 2015.


Estado de las mujeres: datos insoste-


nibles 


Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 


El 70% de los 1.200 millones de personas que 


viven en la pobreza (con menos de 1€ diario) 


son mujeres y niñas, según Unicef. Esta orga-


nización nos avanza, asimismo, que sólo la 


mitad de los países comprometidos van cami-


no de alcanzar la meta de los ODM. Además, 


la pobreza extrema está relacionada con un 


aumento de la violencia sufrida por las muje-


res, con un mayor ejercicio de la prostitución 


y con una mayor incidencia de los matrimo-


nios entre mujeres de corta edad.


Enseñanza primaria universal. Casi dos ter-


cios de los 780 millones de personas analfa-


betas en el mundo son mujeres, según 


Amnistía Internacional. En situaciones de 


precariedad las familias mandan frecuente-


mente a la escuela a los varones mientras que 


muchas niñas, por su parte, tienen que traba-


jar para colaborar en la maltrecha economía 


familiar (en India el 81% de las criadas tienen 


de 5 a 12 años) o son casadas: 100 millones de 


mujeres lo hacen antes de los 18 años.


Igualdad y autonomía de las mujeres. Este 


objetivo se reduce a la enseñanza, sin tener 


en cuenta las demás áreas de discriminación 


en razón del género, tal y como se denuncia 


desde diversos organismos internacionales. 


Así por ejemplo, la violencia contra las muje-


res, no reflejada en ningún objetivo, adopta 


múltiples formas: desde la extendida univer-


salmente violencia contra las mujeres ejercida 


por sus parejas o exparejas, a la violencia 


sexual (en Sao Paulo una mujer es asaltada 


cada 15 segundos), la mutilación femenina (la 


sufren de 100 a 140 millones de mujeres), el 


acoso sexual (el 45% de las mujeres en Europa 


lo han sufrido), el tráfico de personas (el 80% 


de quienes la padecen son mujeres), etc.


Reducir la mortalidad infantil. Si en el año 


1990 morían 90 menores de cinco años de 


cada 1.000 personas en este grupo de edad, 


en el año 2008 esta cifra se había reducido a 


65. El continente más castigado es África, 


donde fallece uno de cada siete menores de 


esa edad, en la mayoría de los casos por cau-


sas evitables como diarreas o neumonías. 


Una esperanza: que todos los años, los pro-


gramas de vacunación evitan la muerte de 


2,5 millones de menores.


 Mejorar la salud materna. El riesgo de morir 


por causas relacionadas con el embarazo o 


en el parto afecta a una de cada 22 mujeres 


en África (en los países ricos, a una de cada 


7.300). Según la ONU, cada año mueren 


358.000 embarazadas y entre 10 y 15 millo-


nes sufren complicaciones que les provoca-


rán lesiones o discapacidad.


Combatir el sida y otras enfermedades gra-


ves. Según Naciones Unidas, de los 33 millo-


nes de personas con el virus del sida en el 


año 2008, más del 60% eran mujeres, cifra 


que ascendía al 76% en el África subsaharia-


na. Las razones principales: la promiscuidad 


masculina, las violaciones y la creencia, en 


algunas zonas, de que el sida se cura tenien-


do relaciones con mujeres vírgenes.


Sostenibilidad del medio ambiente. Dispo-


ner de agua potable y un servicio básico de 


saneamiento es un derecho mínimo. Pero 


884 millones de personas carecen de acceso 


al agua. Y es la mujer, en el 64% de los casos, 


la encargada de obtenerla, recorriendo enor-


mes distancias para ello, exponiéndose en el 


camino a todo tipo de peligros. 


En conclusión, el panorama mundial nos 


muestra que en todos los sectores se da una 


clara desventaja para las mujeres, siendo el 


avance o retroceso de este importantísimo 


sector de población un indicador de primer 


orden para conocer el estado de salud del 


ser humano y su grado de sostenibilidad. 


MUGI ZAITEZ BERDINTASUNAREN ALDE! 
BIDEZKOA DA


Generoen arteko berdintasuna lortzeko lanean, 
nabari-nabaria da nesken hezkuntzan inbertitzeak 
onura handiak ekartzen dizkiela giza komunita-
te guztiei. Horregatik, Milurtekoko Helburuetan 
garrantzi handia ematen zaio hezkuntzari. Dena 
dela, hezkuntza ez da aski generoen arteko des-
berdintasun mota guztiak desagerrarazteko edo 
emakumeen ahalduntzea lortzeko. Izan ere, ahal-
duntzeak esan nahi du emakumeek eremu guz-
tietan lortu behar duela gizonekiko berdintasuna: 
beren gaitasunak garatzeko, hezkuntzaren edo 
osasunaren arloko baliabideak erabiltzeko, arlo 
politikoan nahiz ekonomikoan jarduteko, segur-
tasuna edukitzeko (indarkeriarik eza). Gaitasun 
horiek baliatzeko bitartekoak eduki behar dituzte, 
beren bizi-baldintzetan eta familiaren egoeran 
eragin handia duten erabaki estrategikoak har-
tzeko aukerak eta segurtasuna izan behar dituzte. 
Eta hori guztia ez da hezkuntzaren bidez soilik 
lortzen. 
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EROSKI CERO EMISIONES







Marco del Proyecto Tienda Cero EmisionesMarco del Proyecto Tienda Cero Emisiones


Misión: …queremos ser una organización socialmente responsable, 
referente en la promoción y defensa de los derechos e intereses de 
los consumidores, y comprometida con el desarrollo sostenible. 


Valores: …el respeto al medioambiente reduciendo los impactos que 
genera nuestra actividad.


Objetivos Básicos: la implicación en el entorno en que operamos es 
un objetivo básico de Eroski.


Líneas de I+D priorizadas en el ámbito de “Tecnologías al Servicio 
de la Sostenibilidad”:


• Construcción comercial sostenible


• Eficiencia energética y uso de energía renovable


• Reducción de envases y embalajes


• Valorización de residuos







CronologCronologííaa


i 2008:
– Mapa global de impactos y riesgos ambientales de Eroski (URS)
– Guía de construcción comercial sostenible (Ihobe)
– Estudio de eficiencia energética de Eroski (LKS y Cener)
– Pruebas piloto del “suelo radiante” en Emerca.


i 2009:
– Pruebas piloto para testar medidas de ecoeficiencia en 


hipermercados.
– Pruebas piloto para testar medidas de ecoeficiencia en 


supermercados.
– Acuerdo para instalación fotovoltaica en cubiertas de 


hipermercados.
– Planteamiento del proyecto “Tienda Verde”


i 2010:
– Extender medidas de ecoeficiencia testadas en 
hipermercados y supermercados.


i 2012:
– Primera “Tienda Cero Emisiones” 100% sostenible de Eroski 







Eroski Cero EmisionesEroski Cero Emisiones


CONSUMOS ENERGÉTICOS SUPERMERCADO


14%


64%


19%3%


ILUMINACIÓN


FRÍO


CLIMATIZACIÓN


OTROS CONSUMOS
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BIZKAIKO LANKIDETZAREN II. PLAN ZUZENTZAILEA, 2013 -2015.


AURREKARIAK. 


1989an Finantzen Euskal Kontseiluak erabaki zuen Elkartasun Fondoa sortzea 1990. 
urterako, laguntza jasotzen zuten herrialdeetan garapen proiektuak finantzatzeko 
asmoarekin. Fondo honek gero izena aldatu zuen: Lankidetzarako eta Garapenean 
Laguntzeko Fondoa izendatu zen. Fondo honetan, batetik, Eusko Jaurlaritzak eta, 
bestetik, hiru foru aldundiek ematen zuten dirua, erdibana. Foru aldundiek EAEko gastu 
guztietarako ezarri ziren koefizienteen arabera egin behar zuten beren ekarpena.  


Hau foru lankidetzaren hasiera izan zen. Aitzitik, aldundiek ez dute eskema berbera 
jarraitu lankidetza laguntzean. Adibidez, Arabako Foru Aldundiak fondo honi egiten zion 
ekarpenarekin batera, bere deialdiak egin zituen garapenean laguntzeko. Beste bi 
aldundiek, berriz, lankidetzarako aurrekontuen diru guztia fondo horretara bideratu zuten, 
harik eta fondoa utzi zuten arte. Hori zenbait urtetan gertatu zen, baina 2004. urtea izan 
zen (Gipuzkoako Foru Aldundia fondotik irten zen urtea) hiru aldundiek lankidetzako 
aurrekontuen kudeaketa oso-osorik bere gain hartu zuten urtea, bakoitzak bere 
deialdiak eginez. 


Gai honetan, historikoki, Bizkaian justizia sozialaren alde eta nazioarteko elkartasunaren 
alde borrokan aritu diren pertsonak eta kolektiboak egon dira. Pertsona eta kolektibo horiek 
beren denbora eta borondate ona sentsibilitatea sortzeko eta dirua biltzeko erabili dute, 
komunitate txiroetan (batzuk hurbilago, beste batzuk urrunago dauzkagunak) bizi-
baldintzak hobetzeko.  


Garapenerako laguntza ofizialaren deszentralizazioak, garapenerako gobernuz kanpoko 
erakundeen (GGKE) profesionalizazioak, eta herrialde aberatsen BPGaren %0,7a herri 
pobretuei emateko gizarte zibilak egin dituen kanpaina masiboek ekarri zuten Euskal 
Autonomia Erkidegoan, 90eko hamarkadaren amaieran, lankidetza eragileak ugaritzea eta 
garapenari laguntzeko aurrekontu publikoa handitzea. 


Bizkaiko Foru Aldundian (BFA) jauzi kuantitatiboa 1999. urtean gertatu zen. Orduan, 
erabaki zen kudeaketa aurrekontuaren %0,7 (III eta IX. kapituluak izan ezik) lankidetza 
eta sentsibilizazio proiektuetarako edota garapenaren heziketako proiektuetarako 
bideratzea. 


Zehazki horrek esan nahi du urtero deialdi bat egin dela. 2000. urtetik aurrera, gainera, 
dekretu bat egiten da, lankidetza aurrekontu osoa ondoko helburu hauetara bideratzeko: 
(1) Bizkaiko GGKEek egiten dituzten proiektuei diru-laguntzak emateko, (2) lurralde 
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historikoaren barruan egoera ekonomiko edo politiko zailengatik laguntza eskatzen duten 
herrialde edo nazioak ordezkatzen dituzten erakundeak mantentzeko, eta (3) BFAren 
Lankidetza Programa hobeto garatzeko zerbitzuak eman ahal dituzten Bizkaiko 
erakundeekin hitzarmenak sinatzeko. 


Horri urte askotako laguntzen dekretu bat gaineratu behar zaio. Dekretu horri esker, 
GGKEek esku hartze integralagoak eta denboran irauten dutenak egiten dituzte, eta herri 
pobretuetako tokiko eragileekin zuzeneko lankidetza proiektu batzuk finantzatzen dira.  


Bizkaiko Foru Aldundiak, 10 urtez garapenerako lankidetzan hainbat jarduketa eta 
programa egin ondoren, erakutsi du munduko herririk pobretuenekin elkartasunezko 
konpromisoa daukala. Alor honetan egindako ahaleginak Hegoaldeko herrietako jende 
askok bizi duen muturreko pobrezia arintzen lagundu du. Lan honetan, Bizkaiko 
administrazioak gure gizarteko sektorerik aktiboenen eta kontzientziatuenen laguntza jaso 
du, dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeen bidez. Haiek guztiak gure lurralde 
historikoaren elkarte sare aberatsa osatzen dute, eta guk gure elkartasun kulturaren 
erakusgarri dela uste dugu. 


I. PLAN ZUZENTZAILEA (2009-2011). 


Hamarkada luze bat eman dugu garapenerako lankidetzan lan egiten. Lan horrek 2009. 
urtean mugarri garrantzitsu bat izan zuen, Lankidetzarako lehenengo Plan 
Zuzentzailea, 2009-2011, onartu zenean. Alor honetan daukagun politika definitzeari 
esker, babestutako ekintzen inpaktua hobetu zen eta ekintzei (tokiko garapenaren 
esparruan berdintasunaren aldeko borrokaren alde egiten zirenak) koherentzia 
handiagoa eman genien. 


Hiru aldundiek lankidetzaren alorrean dauzkaten antzekotasunak eta hiru erakundeetan 
zuzendaritzen egitura berriek ematen zituzten aukerak kontuan izanik, elementu komunak 
zituen lankidetza politika abiaraztea erabaki zen. Politika horrek, elementu komunak eduki 
arren, lurralde bakoitzaren autonomia bermatzen zuen erabakiak aplikatzeko orduan. 


Urte bete baino luzeago jo zuen prozesu batean, plan zuzentzaile komuna osatu zen, foru 
lankidetza politika deszentralizatua planeatzeko. Emaitza izan zen Arabako, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako aldundiek “I. Lankidetza Plana” adostu zutela, erakundeen arteko 
lankidetza eta koordinazio akordio baten barruan. Akordio horren helburua 
administrazioen irizpideak eta jardunbideak harmonizatzea zen, fondo publikoen 
kudeaketa eraginkorragoa izan zedin eta lankidetza ekintzen inpaktua handiagoa izan 
zedin. 


Plan hori erakundeen arteko lankidetzaren fruitua izan zen, baina baita gizarte zibilaren 
parte hartzearena ere, bere elkarte, erakunde eta koordinakundeen bidez. Hain zuzen ere, 
akordio horren erakusgarria da, eta lurralde historikoen ikuspegitik garapenerako lankidetza 
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hobetzen duten loturak sendotzeko denok daukagun interesa erakusten du. 


Hiru lurralde historikoetan 2011. urtean (plana indarrean egon zen azken urtea) 
deialdiak ebatzi ondoren, aplikatu zen hiru urteetan izandako emaitzen azterketa egin 
zen. Azterlan horren lehenbiziko zirriborroa hiru aldundiei bidali zitzaien, baina Bizkaiko 
Foru Aldundiak bakarrik egin zituen ekarpenak. Ekarpenak testuan sartzean, dokumentua 
CONGD koordinakundeari bidali zitzaion. Koordinakunde horretako ordezkariekin egindako 
batzarrean zenbait ohar egin ziren. Ohar horiek ere behin betiko bertsioan oso-osorik sartu 
ziren. Azkenik, 2011ko azaroan, hiru foru aldundiek, Hegoarekin batera, batzarra egin 
zuten Gasteizen, lortutako emaitzak baloratzeko eta aurrera begira zegoen egoera 
aztertzeko.  


Azterlanaren aurkezpenean bi kontu nabarmendu ziren:  


- Lankidetza politikaren aplikazioak, plan zuzentzailearen jarraibideak betez, hiru 
urte horietan onartutako proiektuei nortasun berezia eman zien. Nortasun ikur 
hori honela laburbildu ahal dugu: emakumeen eskubideak modu aktiboan 
defendatzen dituzten ekintzei babesa ematea, erakunde publikoen parte 
hartzearekin. Hori aurrerapen nabarmena izan zen aurreko urteen aldean, orduan 
finantzatutako ekintzek ez baitzeukaten plan zuzentzailea indarrean sartu eta gero 
zegoen kohesio maila bera. 


- Hala eta guztiz ere, hobetu beharreko gai bat baloratu zen: planeko Tokiko Giza 
Garapenaren ikuspegia modu apur bat zurrunean interpretatu zen. Horregatik, 
erabaki zen etorkizunean ikuspegi horren inguruko klabeak zabaldu behar zirela.  


Gogoeta horiek egin ondoren, Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiek1 esan zuten ez 
zeukatela asmorik azken hiru urteetako akordioa berriztatzeko. Arabako Foru Aldundiaren 
kasuan azaldu zen beste plan batzuk zeudela (baina ez zen zehaztu zeintzuk ziren). 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, berriz, adierazi zuen ez zegoela ados lehenengo plan 
zuzentzailearen planteamenduarekin2. 


Horrela, Bizkaiko Foru Aldundiak, lehenengo plan zuzentzailearekin izandako emaitza 
positiboak ikusita, eta beste bi aldundien jarrera ikusita, pentsatu zuen aukerarik onena 
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2009. urtean hasitako lankidetza politikaren garapenarekin jarraitzea zela, bakarrik egin 
arren. 


2012ko lehenengo hiruhilekoan laguntzen deialdia argitaratzeko borondatea zegoen eta 
artean lankidetzako plan zuzentzaile berria ez zegoen eginda. Horregatik, urte hartan 
aurreko planeko planteamenduei jarraipena ematea erabaki zen, baita 2009 – 2011 
denboraldian proiektuak barematzeko erabili ziren irizpideak erabiltzea ere. Horregatik, 
2012. urtea zubi-urtea izan zen. Urte horretan aurreko hiru urteetako lankidetza politika 
berbera aplikatu zen, eta emaitzak oso onak izan ziren.  


Azken urteotan hobeto ulertu dugu gure erakundeak garapenerako lankidetzaren 
nazioarteko esparruan izan dezakeen papera. Gai honetan egiten dugun lanaren 
berezitasuna Bizkaian dauden ahalmenak baloratzean datza. Zentzu horretan, modu 
positiboan baloratzen dugu lankidetza programan gizarte erakunde mota askok duten 
inplikazioa, ez bakarrik sektore honetan espezializatuena, baizik eta beste herrialde 
batzuetan esku hartzeko beren elkartasun printzipioak proiektatzeko bidea gure deialdietan 
aurkitu dutenena. 


Nolanahi ere, argi geratu da politika honen itzalpean abian jarri ziren garapen 
prozesuek efektu egonkor eta iraunkorrak bakarrik sortuko dituztela epe ertain edo 
luzean. Horregatik, prozesu horiek babesten jarraitu beharra dago, iraganean izandako 
ikuspegien antzekoekin.  


Lehenengo Lankidetzako Plan Zuzentzailea, 2009-2011, baloratu ondoren, eta garapeneko 
gobernuz kanpoko erakundeekin ondorioak kontrastatu ondoren, 2013-2015 urteetan 
indarrean egongo liratekeen lankidetza politikako ildoak definitu ditugu. Horiek aurreko 
urteetan egindako lanarekin jarraitzeko bokazio argia daukate.  


II. PLAN ZUZENTZAILEA (2013-2015). 


Bizkaiko Lankidetzaren 2013-2015 bitarteko Plan Zuzentzaile honen aurretik Foru 
Lankidetzaren 2009-2011 bitarteko Plan Zuzentzailea egon da. Azken horrek hasiera eman 
zion hiru ardatz hauen inguruan antolatutako lankidetza arloko politikari:  


1. Tokiko giza garapena, pertsonen premiak eta interesak lankidetzaren motibazio 
nagusitzat jotzen dituena. Azpimarratu beharra dago tokiko garapenari, gure 
lankidetza deszentralizatuaren espezializazio-arloa den aldetik, giza garapenaren 
ikuspegia gehitzen zaiola; horrenbestez beren beregi adierazten dugu ez dugula 
edozelako garapena nahi, baizik eta pertsonen ongizatea jarduera guztien azken 
helburutzat daukana.  
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2. Genero ikuspegia, lortu nahi dugun giza garapenerako beharrezko premisa den 
aldetik. Ikuspegi horrek aintzat hartzen du emakumeen eta gizonen arteko 
harremanak aldatu behar direla, eta aldaketa horien ardura ez die emakumeei 
bakarrik egozten. 


3. Garapenerako hezkuntza, iparraldeko eta hegoaldeko gizarteetan txirotasuna eta 
desberdintasuna dakartzaten bidegabekerien aurrean kontzientzia kritikoa 
sustatzeko tresna gisa ulertuta. Garapenerako hezkuntza, ikuspuntu horretatik, 
lankidetzaren arloan sustatzen diren ekintza guztietan egon behar lukeen ikuspegi 
bihurtzen da, berdin dio ekintzok non burutzen diren eta zein sektoretakoak diren. 
Gizadia astintzen duten arazoei eta horiek gainditzeko proposamenei buruzko 
ikusmolde teknokratikoa gainditzen saiatu beharra dago. 


Foru Lankidetzaren 2009-2011 bitarteko Plan Zuzentzaile hori amaitutakoan, uste 
dugu lortu dugula nortasun-ezaugarria ematea lankidetzaren arloko gure lanari, 
hauxe izan baita gure ahaleginen xede nagusia: emakumeen eskubideak defendatzea 
komunitateetako ordezkaritza-egituren inplikazioarekin. Sustatu nahi ditugun 
egiturazko aldaketei, ordea, epe luzeko ikuspegitik begiratu behar zaie. Horregatik, 2009-
2011 hirurtekoan izandako esperientziaren balorazio positiboaren ondoren, beharrezkotzat 
jotzen dugu lanean jarraitzea bide beretik, gaur egungo garapen agenda osatzen duten 
arlo nagusiak jorratuz:  


1. Munduan mila milioitik gora pertsonak eta batez ere emakumeek jasaten dituzten 
muturreko pobrezia eta desnutrizioa gainditzea. 


2. Desberdintasunak ezabatzea, agertzen diren eremua edozein izanda ere: gizonen 
eta emakumeen arteko harremanak, errentaren banaketa, kultura aniztasunaren 
defentsa, eta baita sexu identitateen errespetua ere. 


3. Ingurumena zaintzea, horren beharra baitago bai ikuspuntu praktikotik, bizi garen 
ekosistemetan ingurumenaren hondamenak sortzen dituen ondorioengatik, eta bai 
kulturaren ikuspuntutik ere, ekosistema horien osagai guztiei zor zaien 
begiruneagatik.  


4. Nazioarteko arau berriak ezartzea, beharrezkoak baitira biztanlerik zaurgarrienen 
eskariak aintzat hartuko dituen globalizazio soziala sustatzeko. 


5. Gaur egungo bidegabekeria eta pobrezia egoerari buruzko kontzientzia kritikoa 
eraikitzea, fenomeno horiek eragiten dituzten kausei aurre egiteko balioko duena. 


6. Bakearen kultura eraikitzea, bakea ezinbestekoa baita pobrezia egoerei lotuta egon 
ohi diren bortxakeriaren eta giza eskubideen urratzeen esparruan. 


Erronka horiei aurre egiteko, uste dugu Bizkaiko lankidetzak ondo aprobetxatu behar 
dituela gure lurralde historikoan beste batzuen aldean ditugun abantaila eta ahalmen  
guztiak. Horrela bete ahal izango ditugu Plan Zuzentzaile honetan ezarritako helburuak. 
Horregatik, gure iritziz, lankidetzan askotariko eragileek dute lekua. Hainbat arlotako 
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esperientzia erabiliz, eragile horiek pobrezia eta desberdintasunak gainditzeko helburuaren 
zerbitzura jar ditzakete euren gaitasunak, bakoitzak bereak. Hori dela eta, uste dugu 
Bizkaiko lankidetzaren eragile izan daitezkeela garapenerako gobernuz kanpoko 
erakundeak eta haien itunkideak, biak ere estrategikoak baitira gure lanaren 
garapenerako, duten esperientziagatik; eta baita, haien ondoan, garapenerako 
lankidetzan espezializaturik ez dauden gizarte zibileko beste jardule batzuk ere; 
iparraldeko eta hegoaldeko administrazio publikoak; Euskal Fondoa eta zuzeneko 
lankidetzaren arloko ekimenak garatzen dituzten beste udalerri-elkarte edo sare 
batzuk, eta hegoaldeko erakunde kidekoak; nazioarteko erakunde publikoak, eta 
hegoaldeko estatuek nahiz estaturik gabeko herriek Bizkaian dituzten ordezkariak. 


Aurreko lerroaldean aipatutako erakundeetan laburbiltzen den lan-ahalmen hori 
bideratzeko, honako tresna hauek ditugu3: 


1. Laguntza humanitarioaren eta larrialdietarako laguntzaren deialdi iraunkorra, 
munduan gertatzen diren ezbehar natural eta gatazka armatu ugariek eragindako  
hondamendiei erantzuteko (gutxienez %3). 


2. Hegoaldeko herrietako toki garapenerako proiektuen deialdia (gutxienez %60). 


3. Sentsibilizazioaren, prestakuntzaren, eragin politikoaren, ikerketaren eta 
garapenerako hezkuntzaren arloetan Bizkaian gauzatzen diren proiektuetarako
deialdia ( gutxienez %10). 


4. Unean uneko ekimenen deialdia, garapenerako lankidetzaren agente 
ezohikoentzat. Deialdi horren bidez, lankidetzan jarduteko aukera eman nahi zaie 
gorago aipatu diren askotariko eragileei (gehienez %5).  


5. Genero ikuspegiari eta zuzentasunaren aldeko antolamendu-aldaketari 
buruzko laguntza teknikoak kontratatzeko deialdia. Genero zuzentasunari 
garrantzi handia ematen dio 2013-2015 bitarteko Plan Zuzentzaileak, eta 
horrexegatik egiten da deialdi hori, deialdietan parte hartzen duten erakundeen 
erantzun positiboa errazteko. (Gehienez %6). 


6. Plan Zuzentzaile honetan aipatzen diren balizko lankidetza-agenteetariko 
edozeinekin zuzenean lankidetzan jardutea eta hitzarmenak egitea (gehienez 
%10). 


Jarraipen plan bana egin da tresna horietariko bakoitzerako, neur daitezkeen adierazleekin, 
eta 2013-2015 bitarteko Plan Zuzentzailearen indarraldia amaitzen denean ebaluazio 
orokorra egingo zaio hiru urte horietan erabilitako lankidetza arloko politikari.   
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LANKIDETZAKO BESTE ERAGILE BATZUEKIN KOORDINATZEA. 


Gauzak horrela, foru aldundiek lehen deskribatutako ibilbidea egiten zuten bitartean, Eusko 
Jaurlaritzak lankidetza eragileen ordezkaritza eta partaidetza organoak indartu zituen. 
Bizkaiko Foru Aldundiak lan horretan parte hartze aktiboa izan du, Erakunde arteko 
Batzordearen funtzionamenduan eta Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren funtzionamenduan dagokion erantzukizuna betez. Testuinguru horretan, 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluak 2012ko uztailaren 4an izan zuen 
batzarrean, besteak beste, kalitatezko eta deszentralizatutako lankidetza baten aldeko 
adierazpen instituzionala plazaratu zen.  


Horregatik guztiagatik, gizarte zibilaren elkarteek eta Kontseiluan ordezkatuta dauden 
administrazioek lankidetza deszentralizatuko benetako euskal politika publiko bat 
sendotzeko konpromisoa baloratu eta geureganatu nahi izan genuen. Izan ere, politika hori 
azken 25 urteetako lan eskergaren emaitza da, 2007ko euskal lankidetzaren legearen 
ondorio, eta adostasun sozial eta politikoaren fruitu. Gure lankidetza eredua honelakoa da: 


1. Errealitatea hobeto ezagutzea, zenbait herrialdeetako historia gure gizarteko 
pertsonekin konpartituz, lankidetza eta elkartasuna estu-estu elkarri lotuz. 


2. GGKEen bidez eta dirua irabazteko asmorik gabeko beste erakunde batzuen bidez 
(herritarren lankidetza eragileak adibidez) gizarte zibilari protagonismoa emateko 
interesa. 


3. Hegoaldean gizarte ekimenak sendotzea, proposamenak sortzeko parte hartze 
prozesuak oso kontuan hartuz eta, horrela, gizarte zibila sendotzea. 


4. Garapenerako heziketaren aldeko apustua egitea, barne eta kanpo ezberdintasunak 
murriztu ahal izateko Iparraldean behar den gizarte eraldaketari heltzeko modu bat 
denez gero. 


5. Hegoaldean tokiko administrazioetan trebeziak sorraraztea. 


6. Lankidetza horrek ezberdintasunen kausa estrukturalen gaineko jarduketak 
sendotzea, eta ez bakarrik eredu nagusiaren ondorioei aurre egitea. Genero 
ikuspegia, denontzako banakako eta taldeko eskubide guztiak, eta iraunkortasun 
ekologikoa txertatzean egin diren aurrerapenak mantentzea. 


Bizkaiko Foru Aldundiak konpromiso eta printzipio horiek guztiak bere egiten ditu, eta goitik 
behera barneratzen ditu gure lurralde historikoko lankidetzarako.  







(


�







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Grises Martin)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB Martin)
  /CalCMYKProfile (Adobe AJUSTES CMYK Martin 2005)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 600
        /PresetName <FEFF004D0061007200740069006E>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice






Bizkaia Maitea, gure aldizkaria, 
etapa berri batean da


Zenbaki honekin Bizkaia Maitea aldizkariaren etapa berri bat abiatzen dugu. Pertsona 
guztiak eta Bizkaia bera aldatzen joan dira denborarekin, eta BMk ere berritze-bide luzea egin 
du joan den mendeko laurogeiko urteetan jaio zenetik. Horretarako, joera berrietara eta unean 
uneko premia eta aukeretara egokitzen joan da. Bidaia horretan, oso baikorki baloratzen 
ditugu urte hauetan Bizkaia Maitearekin bidea partekatu duzuen guztion babesa eta 
fideltasuna.


Berrikuntzaren aldeko apustu berri honekin, harrotasunez esan dezakegu BM inoiz baino 
gaurkoagoa dela, denboran zehar eboluzionatzen jakin duelako. Gaur egun helduaroan da 
bete-betean. Izan ere, BM aldizkaririk zaharrenetako bat da ingurumen-hezkuntza –orain 
iraunkortasunerako hezkuntza- lantzen duten eta oraindik ere gizarte osoaren zerbitzura 
dauden argitalpenen artean.


Edukiari dagokionez ere aldizkariak bilakaera nabaria izan du: hasieran ingurumenari 
buruzko aldizkaria zen nagusiki, baina apurka-apurka iraunkortasunaren arloko beste gai 
batzuk ere jorratzen joan da, jatorrizko genea galdu barik baina iraunkortasun sozial, 
ekonomiko eta kulturalarekin zerikusia duten gaiak ere jasoz. Eta ildo hori finkatzen jarraituko 
dugu, Bizkaiko gizarteari Garapen Iraunkorraren bidean laguntzeko eta bultzada emateko.


Beraz, aurrerantzean ere gaurkotasun handiko eta interes orokorreko gaiak jorratuko 
ditugu, iraunkortasunaren ikuspegitik beti, hala nola ingurumena, kultura, ekonomia, 
gazteria, emakumea, gobernantza…, hala Bizkaikoak nola Euskal Herrikoak eta nazioartekoak. 
Eta mota guztietako irakurle zorrotzengana iristen saiatuko gara hemendik aurrera ere, 
aldizkariaren irakurleak beti izan baitira zorrotzak.


Horretarako, multimedia-bertsioa eta teknologia berriek eskaintzen dizkiguten aukerak 
garatzen eta hobetzen ahaleginduko gara. Halaber, jorratzen ditugun gaien edukiak aberasten 
eta erakargarriago egiten saiatuko gara.


Horiexek dira BMtik landu nahi ditugun asmo berrituetako batzuk. Gainera, etapa berri 
bat abiatzen dugula argi adierazteko, «look» aldaketa egingo dugu argitalpenaren marka eta 
diseinu batzuetan. Zuen gustukoak izatea espero dugu eta, edonola ere, horren inguruko 
ekarpen edo iritzien zain geratzen gara. Beti bezala, ongi etorriak izango dira.  


Foru Aldundiaren aldetik, aldizkaria zuen sare sozialetan zabaltzeko eskatzen dizuegu 
(familia, lagunak, elkarteak).


Eskerrik asko


Bizkaia Maitea, nuestra revista, 
inicia una nueva etapa


Con este número abrimos una nueva etapa de la revista Bizkaia Maitea. Al igual que cada 
persona, y la propia Bizkaia, ha ido cambiando y transformándose con el paso de los tiempos, 
BM también ha recorrido un camino de renovación desde su alumbramiento allá en los ochen-
ta del siglo pasado. Para ello, se ha ido adaptando a las nuevas tendencias, necesidades y posi-
bilidades de cada momento. En este viaje valoramos positivamente el apoyo y fidelidad de 
quienes durante estos años habéis compartido camino con Bizkaia Maitea.


Con esta nueva apuesta por la innovación, hoy podemos afirmar orgullosamente que BM 
es más actual que nunca, porque ha sabido evolucionar con cada tiempo vivido y se halla en 
plena madurez. No en vano, BM es una de las revistas decanas, dentro de las publicaciones del 
ámbito de la educación ambiental -ahora de la educación para la sostenibilidad-, que siguen 
hoy presentes al servicio de toda la sociedad.


En cuanto a su contenido, la revista ha ido evolucionado desde una publicación eminente-
mente ambiental a una más diversa que aborda otros temas relacionados con la sostenibilidad, 
sin perder su gen original, pero dando cabida a temas relacionados con la sostenibilidad  social, 
económica y cultural. Y vamos a seguir afianzando esta línea para acompañar y apoyar a la 
sociedad bizkaitarra en la senda del Desarrollo Sostenible.


Seguiremos pues tratando temas de actualidad y de interés general con perspectiva de 
sostenibilidad sobre medio ambiente, cultura, economía, juventud, mujeres, gobernanza… 
tanto del ámbito de Bizkaia como del País Vasco e internacional. Y proseguiremos tratando de 
llegar al amplio abanico de públicos exigentes que siempre ha caracterizado a las personas 
lectoras de la revista.


Y, para ello, nos empeñamos en desarrollar y mejorar la versión multimedia y las posibili-
dades que nos brindan las nuevas tecnologías. Así mismo, trataremos de enriquecer los conte-
nidos de los temas tratados y hacerlos más atractivos. 


Son estas algunas de las intenciones renovadas que nos proponemos trabajar desde BM y 
queremos dejar constancia de esta nueva etapa que iniciamos también con un cambio de “look” 
en algunas de las marcas y diseños de la propia publicación. Esperamos que os gusten y, con 
todo, quedamos a la espera de cualquier aportación u opinión al respecto que, como siempre, 
será bien recibida.


Por parte de la Diputación, os animamos a que hagáis extensiva la publicación entre 
vuestras redes sociales (familia, amistades, asociaciones).


Gracias


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente


#


BMBizkaia Maitea







Ethica es un juego de mesa para explorar el impacto social y ambiental de las actividades bancarias, las inversiones y 
los negocios, y aprender a tomar decisiones más responsables y éticas en cuanto a la gestión del dinero. El juego está 
certificado por el Grupo de Financiación de la Educación de Carácter Personal (PFEG, en su texto en inglés).


El juego ha sido diseñado para ser jugado con personas adultas a partir de los 15 años de edad: en los institutos, las 
universidades, las asociaciones juveniles, los grupos de educación de adultos y otros entornos donde hay interés en la 
banca ética. Ethica se puede jugar con un grupo de seis (mínimo) a 27 personas.


Al final del juego, quienes participen en él podrán...


•   Aprender cómo los ahorros personales y las inversiones afectan a otras personas, al planeta y a la economía global.


•   Entender los pros y los contras de las inversiones y los tipos de ahorro, y sus niveles de riesgo financiero, social y 
ambiental.


•   Ser capaces de tomar decisiones de forma más informada y ética sobre inversiones social y ambientalmente respon-
sables.


•   Entender cómo el dinero puede ser una herramienta para el desarrollo in-sostenible o sostenible en el mundo de 
los negocios.


•   Entender cómo los bancos pueden «abusar» del dinero que les depositamos.


•   Entender cómo influenciar a bancos y negocios eligiendo la forma en la que invertimos nuestro dinero.


El juego cuenta con el tablero, las fichas y dados, el dinero (ficticio), las tarjetas del juego, el manual de instrucciones 
para quien ejerza de facilitadora con recursos, ideas y una guía paso a paso de cómo jugar.


Se puede adquirir el juego en la web: http://ethica.co/es/el-juego


Existe una versión física completa del juego (35 Euros) y otra versión descargable en pdf (7 Euros) para que cada cual 
se imprima y monte el juego.


SORTEAMOS 10 VERSIONES DIGITALES Y  
5 VERSIONES FÍSICAS DEL JUEGO COLECTIVO «ETHICA» 


entre las asociaciones, colectivos, colegios, etc. que nos remitáis un e-mail a la dirección  
 bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net  indicando nombre de la entidad y  


persona responsable de la misma, antes del 31 de marzo.


pdf



http://ethica.co/es/el-juego














El juego de las finanzas éticasEl juego de las finanzas éticasEl juego de las finanzas éticasEl juego de las finanzas éticas



El juego de las finanzas responsables



Un juego para el consumo inteligente



Disponible en Castellano, Catalán, Inglés, Francés y Polaco











Un juego de mesa, 



de simulación y roles



Experimentar con diferentes roles.Experimentar con diferentes roles.



Visualizar de manera lúdica, las consecuencias económicas, 



sociales y ambientales que tienen los diferentes 



comportamientos financieros.











Personas + Planeta + Beneficios



P P PP P B
Personas + Planeta + Beneficios



Promover comportamientos financieros 



social y ambientalmente responsables.











¿A quién va dirigido?



Jóvenes y adultos a partir de 15 años



Adultos que participan en actividades de inserciónAdultos que participan en actividades de inserción



socio-profesional en el ámbito de la sostenibilidad



Otros grupos interesados en finanzas éticas

















Quienes juegan desempeñan el papel 



de familias o bancos. 



Funcionamiento



Cada grupo tiene un capital financiero para invertir.



Las familias visitan los bancos y depositan su dinero 



en los productos financieros que escogen. 











Un juego de cartas….











Con las cartas ECONEWS, 



los productos financieros



(cuentas de ahorro, inversiones, etc.)



…astucia y azar



(cuentas de ahorro, inversiones, etc.)



producen beneficios o pérdidas: 



financieras, sociales y ambientales.  











Ganan aquellos grupos que han obtenido



más puntos en las tres pistas: 



la financiera, la social y la ambiental. 



¿Quién gana...?



la financiera, la social y la ambiental. 



Hay dos ganadores:



la mejor familia y el mejor banco.   











Los jugadores podrán:



• Aprender como los ahorros personales y las inversiones 



afectan a otras personas, al planeta y a la economía global.



• Entender los pros y los contras de las inversiones y los tipos 



de ahorro, y sus niveles de riesgo financiero, social y 



Un juego pedagógico:



de ahorro, y sus niveles de riesgo financiero, social y 



ambiental.



• Ser capaces de tomar decisiones de forma informada y ética 



sobre inversiones social y ambientalmente responsables.











Los jugadores podrán:



• Entender como el dinero puede ser una herramienta 



para el desarrollo in-sostenible o sostenible en el mundo 



de los negocios.



• Entender como los bancos pueden abusar del dinero que 



Un juego pedagógico:



• Entender como los bancos pueden abusar del dinero que 



les depositamos.



• Entender como influenciar en bancos y negocios 



eligiendo la forma en la que invertimos nuestro dinero.











� Pueden jugar de 6 a 27 personas, a partir de 15 años.



� Dos versiones: simple y experta



� Jugar una ronda representa 1h (el tiempo ideal son 3h)



� El juego requiere facilitación, por parte de una persona 



Requerimientos



� El juego requiere facilitación, por parte de una persona 



con mínimos conocimientos de banca y finanzas éticas



� El juego dispone de una guía pedagógica opcional 



� También se puede jugar de manera lúdica como 



herramienta de aprendizaje y reflexión











Socios del proyecto:

















Eraikinen energia ziurtapenaren funtzionamendua 


 ZER DA ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN ZIURTAGIRIA? 


Eraikin baten energia eraginkortasunaren ziurtapena egiteko prozesutik sortzen 
den dokumentua da. Prozesu horretan, etxebizitzaren eta instalazioen 
eraikuntza baldintzak aztertzen dira, energia kontsumoaren arabera dagokion  
energia kalifikazioa emateko. 


 ZER DA ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN ETIKETA? 


Ziurtagiriko informazioa energia etiketa batean laburbiltzen da. Etxetresna 
elektrikoetan ikusi ohi ditugun etiketen antzekoa da. Kolore kode baten bidez, 
zazpi letrako eskala batean sailkatzen ditu eraikinak: A letra energia gutxien 
kontsumitzen duten eraikinei dagokie, eta G letra gehien kontsumitzen dutenei. 


 ZERTARAKO BALIO DU? 


Energia eraginkortasunaren ziurtagiriak informazio gisa balio du higiezin bat 
erosi edo alokatu nahi duten pertsonentzat. Higiezinaren energia jokabideari 
buruzko informazioa ematen du, hau da, argiaren, uraren eta gasaren 
fakturetan islatzen den energia kontsumoa jasotzen du. Gainera, horretarako 
eskumena duten teknikariek energia kontsumoa murrizteko eta fakturen 
zenbatekoa gutxitzeko gomendatzen dituzten neurriak biltzen ditu. 


 NOIZTIK DA NAHITAEZKOA? 


Eraikinen energia ziurtapenari buruzko 253/2013 Errege Dekretuaren arabera, 
2013ko ekainaren 1etik aurrera energia eraginkortasunaren ziurtagiria 
nahitaezkoa da salerosketa edo alokairu kontratu guztietan. 


 ZEIN DIRA ZIURTAGIRIA EDUKI BEHAR DUTEN ERAIKINAK? 


Saldu edo alokatu nahi diren eta energia ziurtagiria oraindik ez daukaten eraikin 
guztiak. GOGOAN IZAN: 2007. urteaz geroztik energia eraginkortasunaren 
ziurtagiria nahitaezkoa da eraikin berri guztietarako eta, beraz, eraikin horiek 
badaukate energia kalifikazioa. 


 NON AGERTU BEHAR DA ZIURTAGIRIA? 


Eraikinak edo etxebizitzak saltzeko zein alokatzeko eskaintza, sustapen eta 
iragarki guztietan agertu behar da energia eraginkortasunaren etiketa. 
Higiezina salduz gero, saltzaileak jatorrizko ziurtagiria eman behar dio erosleari, 
saldu aurretik eta notario baten bulegoan. Higiezina alokatuz gero, 
ziurtagiriaren fotokopia bat erantsi behar zaio alokairu kontratuari.  


 ZEIN DA ZIURTAGIRIAREN IRAUPENA? 


Energia eraginkortasunaren ziurtagiriak eta dagokion etiketak 10 urterako balio 
dute. Denbora hori igarota, jabearen ardura izango da ziurtagiria eta etiketa 
berritzea. 







 ZENBAT BALIO DU?  


Energia eraginkortasunaren ziurtagiriaren kostua merkatuaren araberakoa 
izango da. Ez dago lan horretarako tarifa ofizialik. 


 NOREN ARDURA DA ZIURTAPENA EGITEA?  


Energia eraginkortasunaren ziurtapena kontratatzea eta ordaintzea eta 
ziurtagiria kontserbatzea higiezinaren jabearen ardura da. 


 NORK EGIN DEZAKE ZIURTAGIRIA? 


Eraikuntza proiektuetarako, instalazio termikoetarako edo energia 
ziurtapenerako beharrezkoa den titulu akademikoa daukaten teknikari 
eskudunek sina dezakete energia iraunkortasunaren ziurtagiria. Titulu 
akademiko hauetakoren bat eduki behar dute: arkitektura, arkitektura 
teknikoa, ingeniaritza edo ingeniaritza teknikoa. 


 NOLA EGITEN DA ENERGIA ZIURTAPENA? 


Teknikari eskudunak higiezina bisitatu eta gelen nahiz azaleren datuak eta 
neurriak hartuko ditu. Erregistroan higiezinari buruz dagoen informazioa eta 
materialei nahiz eraikuntza sistemei buruzko datuak ere bilduko ditu. Azkenik, 
ziurtagiria egingo du, datu guztiak elkartuz eta energia eraginkortasuna 
Industria Ministerioak baimendutako metodoen eta softwarearen bidez 
kalkulatuz. 


 NORK BEHARTZEN NAU? 


253/2013 Errege Dekretuaren bidez Eraikinen Energia Eraginkortasunaren 
Ziurtapenerako Oinarrizko Prozedura onartu zen, Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2002ko abenduaren 16ko 2002/91/CE Zuzentaraua betez. 
Eraikinen energia eraginkortasunari buruzko zuzentarau horrek dioenez, 
energia eraginkortasunaren ziurtagiria eman behar zaie eraikin osoak edo 
eraikin zatiak erosi edo alokatu nahi dituzten pertsona nahiz entitateei, 
salerosketa edo alokairu kontratuarekin batera. 


 ENERGIA ZIURTAPENA ETXEBIZITZA SALDU EDO ALOKATU ONDOREN EGIN 
AHAL DA? 


Ez. Ziurtagiria jabeak higiezina erosi edo alokairuan hartzen duenari eman 
behar dion informazioan egon behar da. Horregatik, kontratua formalizatu 
baino lehen egin behar da. 


 ENERGIA ZIURTAGIRIRIK EZ DAUKATEN ETXEBIZITZAK SALTZEKO EDO 
ALOKATZEKO ESKAINTZA EDO PUBLIZITATEA EGIN AHAL DA? 


Ez. Energia eraginkortasunaren etiketa higiezinari buruzko informazioarekin 
batera joan behar da. 12.2. artikuluak argi eta garbi dio energia etiketa 
ezinbestekoa dela higiezina saltzeko edo alokatzeko merkataritza jarduera 
guztietan. 







 ZIURTAGIRIA NAHITAEZKOA DA ERAIKIN GUZTIETARAKO? 


Ez, honako eraikin hauek salbuetsita daude: 


o Babespeko ingurune batean egoteagatik edo balio arkitektoniko edo 
historiko berezia edukitzeagatik ofizialki babestuta dauden eraikinak eta 
monumentuak, baldin eta dekretuaren eskakizunak betetzeak haien izaera 
edo itxura modu onartezinean alda baditzake. 


o Kulturako edo erlijio jardueratarako erabiltzen diren eraikinak edo eraikin 
unitateak. 


o Behin-behineko eraikinak, bi urterako edo gutxiagorako erabiliko direla 
aurreikusten bada. 


o Industriarako, defentsarako eta nekazaritzarako eraikinak, bizitoki ez diren 
eta lantegietarako, industria prozesuetarako eta nekazaritza 
jardueretarako erabiltzen diren zatiei dagokienez. 


o 50 m2 baino gutxiagoko azalera erabilgarria duten eraikin edo eraikin 
unitate isolatuak. 


o Erreforma handiak egiteko1 edo eraisteko erosten diren eraikinak.  


o Urtean lau hilabetez baino gutxiagoz erabiltzen diren eraikinak edo eraikin 
zatiak; edo urtean zehar denbora mugatu batez soilik erabiltzen direnak, 
baldin eta urte osoan erabiliz gero kontsumituko litzatekeen energia 
kopuruaren % 25 baino gutxiago kontsumituko dela aurreikusten bada 


 ZEIN DIRA ENERGIA ZIURTAGIRIA EZ EDUKITZEAREN ONDORIOAK? 


Betebehar hori ez betetzea kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsaren arloko 
eta eraikinen energia eraginkortasunaren ziurtapenaren arloko arau haustetzat 
joko da, eta Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorrean 
ebatzitakoaren arabera zigortuko da. Azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako 
Errege Dekretuaren bidez onartutako lege horrek honako zigor hauek ezartzen 
ditu: 300 eta 600 euro bitarteko isunak arau hauste arinengatik, 601 eta 1.000 
euro bitarteko isunak arau hauste larriengatik, eta 1.001 eta 6.000 euro 
bitarteko isunak arau hauste oso larriengatik. 


 NOLA KONTROLATUKO DA ARAUDIA BETETZEN DELA? 


Honako tresna hauek erabiliko dira:  


o Ikuskapenak: horretarako eskumena duen administrazio autonomikoak 
ikuskaritza lana egingo du, araudia betetzen dela ziurtatzeko eta 
faltsutzeak edo iruzurrak antzemateko. 


o Zigorrak: saltzaileari edo alokatzaileari isuna jarri ahalko zaio 
kontsumitzaileen eskubideak urratzeagatik. 


o Erreklamazioak: higiezina erosi edo alokairuan hartzen duenak 
erreklamazioa jarri ahalko du saltzailearen edo alokatzailearen kontra, 
kontsumitzailea informatzeko betebeharra ez betetzeagatik. 


                                                           
1
 Erreforma handitzat jotzen dira eraikinaren inguratzailearen azaleraren % 25 baino gehiago berritzea 


eskatzen dutenak. 








Carlos M. Duarte Quesada (Lisboa 27/7/1960) 


 


Es Profesor de Investigación del Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas en el Instituto Mediterráneo 


de Estudios Avanzados (IMEDEA), instituto mixto entre el CSIC y la Universitat de 


les Illes Balears, y Director del Oceans Institute de la University of Western Australia. 


 


Carlos se licenció en Biología Ambiental en la Univ. Autónoma de Madrid y, tras una 


estancia de investigación de 2 años en Portugal, completó en 1987 su tesis doctoral 


sobre “ecología de macrófitos de lagos”, en la Universidad McGill de Montreal 


(Canadá). Tras una breve estancia postdoctoral en la University of Florida (Gainsville, 


USA), inició su andadura en el estudio de ecosistemas marinos como postdoctorado 


en el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), donde ingresó como investigador, para 


pasar después por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CSIC) y, finalmente, 


al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-Univ. Illes Balears).  


 


Su investigación en torno al Cambio Climático se centra en la evaluación del papel de 


los ecosistemas acuáticos continentales, el océano, en el ciclo global de carbono, y el 


impacto del Cambio Climático sobre estos ecosistemas y en las zonas polares del 


planeta.  


 


Es Director Científico del Laboratorio Internacional de Cambio Global (CSIC – PUC, 


Chile), Director del UWA Oceans Institute (University of Western Australia) y 


Coordinador de la Expedición Malaspina 2010.  


 


Ha publicado más de 400 artículos científicos en revistas internacionales, incluida una 


docena de publicaciones en las revistas más prestigiosas (Science, Nature, PNAS), una 


docena de capítulos de libros, y dos libros completos, y ha dirigido más de 30 


proyectos de investigación, incluida la primera expedición científica española al 


Ártico y la expedición de circunnavegación Malaspina 2010.  


 


Presidió la Sociedad Americana de Limnología y Oceanografía entre 2008 y 2010 y 


es Editor en Jefe de la revista “Estuaries and Coasts”. En 2001 recibió la Medalla G. 


Evelyn Hutchinson a la excelencia científica por la American Society of Limnology 


and Oceanography. Desde 2005 es reconocido como Highly Cited Scientist por el 


Institute of Scientific Information de Filadelfia, habiendo recibido su trabajo más de 


7.000 citas. En 2007 recibió el Premio Nacional de Investigación “Alejandro 


Malaspina” y en 2008 el Premio de Medio Ambiente Augusto González de Linares, 


de la Universidad y Gobierno de Cantabria. En 2009 fue invitado a formar parte del 


Consejo Científico del European Research Council, recibió el Premio Jaime I de 


investigación en Protección de la Naturaleza. En 2010 fue nombrado Doctor Honoris 


Causa por la Université de Québec a Montréal y en 2011 recibió un Doctorado 


Honoris Causa por la Universidad de Utrecht, en Holanda, así como el “Prix 


d’Excellence” del International Council for the Exploration of the Sea. 
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