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Andoni Canelak planetako sei kontinenteetan zehar bidaiatu du (Basa-
bizitzaren bila – Looking for the wild). Bidaiaren laugarren etapa honetan 
Antartida hotzera joango gara, planeta osoan ondoen babestutako 
lurraldera, papua pinguinoen bila.

Nekazaritza ekologikoa, biologikoa edota organikoa printzipio eta arau 
konkretu batzuren arabera egiten den ekoizpen eredua da. Europa 
mailan, (CE) 834/2007 eta (CE) 889/2008 Erregelamenduek babestu eta 
zehazten dituzte nekazaritza ekologikoaren ezaugarriak. 

Natur ingurunera oporretan baldin bazoaz, edo, besterik gabe, bisita 
jakin bat egiten baduzu, komeni da zenbait aholku kontuan izatea, 
aukera guztiak modu ekologikoan gozatzeko eta etorkizunean ere 
zaindu ahal izateko. Artikulu honetan dozena bat aholku eskaintzen 
dira; desplazamenduak modu iraunkorrean burutzea, modu 
ekologikoan jatea, hondakinak egokiro kudeatzea edo surik ez piztea, 
besteak beste.

Nekazaritza ekologikoa Bizkaian

Pinguinoak, Antartidako bizidunak

Baliabide eta informazio gehiago zure esku
BIZKAIA MAITEA sarean hazten ari da… zure eskutik
Marka honek aldizkariaren formatu digitalean informazio 
 gehigarria duten artikuluak identifikatzen ditu.  
Ireki ezazu BIZKAIA MAITEAk Interneten daukan leihoa eta  
eskuratu hainbat formatutan erantsitako edukiak  
(bideoa, flash, pdf…), dagokion ikonoaren gainean klik eginez. Eduki berriak  
aurkituko dituzu sarean. Baliabide berri horiek eskuratu nahi badituzu, bisita gaitzazu.
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Andoni Canelak planetako sei kontinenteetan zehar bidaiatu du (Basa-bizitzaren bila – Looking for the wild). 
Bidaiaren laugarren etapa honetan Antartida hotzera joango gara, planeta osoan ondoen babestutako 
lurraldera, papua pinguinoen bila.

Antartida Hego poloan dago eta 
planetako izotz-eremurik han-
diena da. Hemen dago Lurreko ur 

gezaren %80. Izotz guzti hori lurzoru soli-
do baten gainean dago; horregatik, 
Artikoan ez bezala, Antartida (bere izena-
ren esanahia «Artikoaren kontrakoa» da, 
hain zuzen ere) kontinentetzat hartzen 
dugu.

Hegoamerikatik Antartidara heltzeko 
biderik ohikoena Ushuaiatik irtetea da, 
Suaren Lurraldearen irlako hego-muturre-
tik. Argentinako hiri hori munduko hiririk 
australena da eta kokapen berezi dauka 
benetan. 2004an Holandar Armadako MV 
Plancius ontzia bidaiari-ontzi bihurtu zen, 
eta horretan ekingo diogu Antartidarako 
bideari. Beagle kanala eta Drake pasabide 
beldurgarria zeharkatu ditugu. Denetik 
egon da: Olatu handiak eta mugimendu 

bortitzak, batez ere Hornos lurmuturra 
igaro eta gero. Goizaldean elurte txiki bat 
egon da eta ontziaren gainaldea zuri-zuri 
geratu da. Glaziarren eta mendi-tontor 
erraldoien ikuspegia ikaragarri ederra da.

Bi eguneko bidea eta hegoalderantz ia 
1.000 km egin ondoren, begien aurrean 
agertzen zaigu azkenean kostalde antar-
tikoa. Izotz eta elurraren zuritasuna nagu-
si den paisaia ikusgarri honetan, 
Antartidako badietan papua pinguinoen 
puntu ilunak ikusten ditugu. Eremu hone-
tan bost pinguino mota daude, eta hau da 
horietako bat. 

Bidaia honen helburu nagusia 
Antartidako pinguino hau (Pygoscelis pa-
pua) bertatik bertara ikustea da, horren 
inguruan dokumentatzea eta argazkiak 
egitea. Juanito pinguinoa edo «Vinchako 
pinguinoa» izenez ere ezaguna da.

Basa-bizitzaren bila (IV)

PINGUINOAK, ANTARTIDAKO BIZIDUNAK 
Testua eta argazkiak: Andoni Canela

Zaila da honaino heltzea, baina penin-
tsula antartikoko kostalde hauek glazia-
rrez beteta ikustea mundu osoko ikuspe-
girik zoragarrienetako bat da, are gehiago 
lehen aldia bada. 

Papuako lehen kolonia handia kilo-
metro bateko distantziara ikus daiteke. 
Milaka hegazti daude hondartzetan eta 
mendi-hegaletan. Pinguino helduak 
eta hazkuntza-fase desberdinetan dau-
den txitak daude, lumaje askotakoak.  
Papua pinguino talde bat itsasorantz 
doa, glaziarrak, izotza eta elurra nagusi 
diren paisaia baten erdian. Uretan 
dauzkate zain foka lehoinabarrak, ize-
bergen artean ezkutatzen direnak; eta 
badian sartzera ausartzen den orkaren 
bat ere ikus dezakegu. Itsaso gainean 
dabiltza hegan txenadak (Antartiko eta 
Artikokoak) eta marikoi handiak, auke-
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ITSASOAREN HAUSKORTASUNA

Itsasoaren hauskortasuna are argiago da ur hauetan.  Berotze globalak honakoei 
eragiten die Antartidan: izotzaren eremua, itsasoaren gazitasuna, airearen tenperatura, 
uraren tenperatura, eta abar. Gainera, aldaketak eragiten dituzte pinguino espezieen eta 
bestelako animalien mugimendu eta banaketan.  Papua, gentoo eta juanito pinguinoak 
hegoaldera jaisten ari dira eta Adeliako pinguinoek kumeak hazteko eremu asko galdu 
dituzte. Izotz-geruza argalagoa izateak eta tenperaturak altuagoak izateak enperadore 
pinguinoei eta barbijo pinguinoei ere eragiten die. Baina ez da uraren berotzea 
Antartidaren oreka arriskuan jartzen duen bakarra. Espezie batzuen organismoan me-
tatzen diren pestizida eta beste substantzia batzuen bidezko kutsadurak ere eragina 
dauka. Krill krustazeoetan metatzen da, esaterako, eta gero horrek kate trofiko osoa 
kutsatzen du, bale eta beste harrapari batzuetara heldu arte.

http://www.lookingforthewild.com/

raren baten zain, pinguino kume edo 
heldu babesgabe edo gaixoren bat 
noiz harrapatuko. 

Uda australean, pinguinoek lumaje 
osoa aldatzen dute. Sasoi zaila da, hilabe-
te inguru egoten baitira jan gabe eta itsa-
soan sartu ahal izan gabe. Txitak jaio eta 
hazten diren sasoia da. Harriz egindako 
habietan utzitako arrautzetatik txitak jaio-
tzen dira. Tamainaz handitzen doaz hila-
bete batzuk beranduago itsaso zabalera 
irteteko babestuko dituzten lumak izan 
arte.

Pinguino kolonia berri batera egin 
dugu bisita, oraingoan izeberg badia 
eder batean dagoena -izeberg batzuk 
katedralak bezain handiak dira-. Leku ho-
netan papua pinguinoaren ikuspegi on 
bat daukagu; bere moko gorri biziarekin, 
bere hegoak zabalduz eta mudatu berri 
duen lumajea erakutsiz, uretan hainbat 
hilabete emateko prest. Papua pingui-
noak janari bila doaz itsaso zabalera eta 
asteetan egoten dira lurra zapaldu gabe. 
Batez ere krill-ez elikatzen dira, ganba 
itxurako krustazeo bat, Antartidako kate 
trofikoaren oinarria. Baina janari bila 
doazela harrapakin ere bihur daitezke, 
hala nola, lehoinabar foka, orka eta itsas-
otsoena. 

Lockroy portua ere bisitatu genuen, 
ikerketa-base britainiar zahar bat, Bigarren 
Mundu Gerratik hirurogeita hamarreko 
hamarkadara arte funtzionatzen egon 
zena. Orain museo bat da, itsaso-bidaia 
turistikoen leku gustukoena, iristeko nahi-
ko erraza baita. Uhartearen erdia bisitatu 
daiteke baina beste erdia pinguinoentza-
ko erreserbatuta dago, bertan hazten bai-
tituzte kumeak. 

Hurrengo egunean hegoalderantz joa-
tea dagokigu berriz. Fronte atlantiko bat 
dugu, mendebaldeko haize gogorrarekin, 
eta itsasoa zakar jartzen da. Hala ere, argi 
dago animaliei ez diela eragiten egural-
diak; are gehiago: ematen du bale, pingui-
no, foka, itsasoko otso, txenada antartiko 
eta artikoak, albatros eta marikoiak uga-
riago dabiltzala. Antartidan, bizitza itsa-
soari lotuta dago. Uretako biodibertsita-
tea itzela da; aldiz, lurrekoa nahiko 
mugatua da, izotz eta elurrez estalia bai-
tago.

Lamaire kanala

Egunak aurrera doaz eta itsasontziak 
izotz artetik egiten du aurrera, Antartidako 
lekurik ederrenetako batean, Lamaire ka-
nala. Izeberg arteko inguru honetatik ka-
yak-ean joatea, urdin biziko glaziar erral-
doien hormen ondotik, esperientzia 
ahaztezina da. Eta behin baino gehiago-
tan bizi nahiko zenukeena. Pinguinoak 
ikusi ditut kanoatik metro gutxira igerian, 
baita Weddell fokak eta baleak ere. Aukera 
baldin badago, Antartida ezagutzeko mo-
durik onena da, eta papua pinguinoek 
kumeak hazten dituzten ertzera hurbildu 
naiteke. Jakin-minez begiratzen didate, 
olatu lasaien artean aurrera egiten dugun 
bitartean.

Bat batean elur gehiago botatzen has-
ten, ontzia estali egiten du eta urakan hai-
zeak indarrez mugitzen gaitu. Ez dut ikusi 
eguraldia hain denbora gutxian hainbes-

te aldatzen den lekurik, ezta mendi altue-
tan ere. Bost minututan sortutako poloko 
urakan bat dela dirudi. Itsasoko otso talde 
bati elurpean argazki batzuk egiteko den-
bora nahikoa izan nuen.

Gaur gauean kanpatzea tokatzen 
zaigu. Bai, Antartidan kanpatzea!! 
Hegoalderantz hamarnaka milia batzuk 
egin ostean, kostalde antartikoan leku bat 
bilatu genuen gaua pasatzeko. Kanpin-
denda metro bateko elur geruzaren gai-
nean muntatu eta… handik apur batera 
leunki hasi da elurretan. Nola egongo da 
kanpin-denda goizean? Ez dugu izarrik 
ikusten baina oraindik ikus daitezkeen 
glaziar eta mendiz inguratuta gaude. 
Minutu gutxitan, elurrak zuriz estali ditu 
itsasertzeko harkaitzak. Egunsentiak bi-
daiako unerik onenetako bat eskaini digu: 
Itsasotik itsasertzera datorren pinguino 
bakarti bat. Egun on esatera datorrela 
ematen du. 
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Euskadiko ESKOLA AGENDA 21 proiektua hamarkadako 25 
ekimen onenen artean dago

EUSKADI JAPONEKO GARAPEN IRAUNKORRARI 
BURUZKO MUNDUKO KONFERENTZIAN  

Testua: Angélica San Martín eta Miren Agirreazkuenaga
Argazkiak: INGURUGELA- Ceida Bilbao

Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren inguruko UNESCOren Munduko 
Konferentzia 2014ko azaroaren 10a eta 13a bitartean egin zen Aichi-
Nagoyan (Japon). Bertan azken hamarkadako arrakastak aztertu ziren eta 
baita ere bidean aurkitutako oztopoak. Era berean, mundu osoko praktika 
egokien adibideak eman ziren, horien artean Euskadiko Eskola Agenda 21. 
Konferentziaren helburua lanerako lehentasunezko ildoak markatzea izan 
zen, Ekintza Globalerako Programa (GAP) baten bidez.

Zergatik egon ginen han?

Konferentziaren helburuetako bat 
garapen iraunkorraren hezkun-
tzan kasu arrakastatsu eta praktika 

egokiak identifikatzea izan zen, eta 25 
praktikekin «Arrakasta historiei» buruzko 
erakusketa bat egitea. Abuztuan, konfe-
rentzia baino hiru hilabete lehenago, Eusko 
Jaurlaritzak gutun bat jaso zuen. Horren 
bidez konferentzia horretan Eskola Agenda 
21 proiektua aurkezteko gonbidapena jaso 
zuen, praktika onak dituzten hautatutako 
25 ekimenetako bat izanik. Aurretik, 
2010ean, UNESCOk aitorpena eman zion 
Eskola Agenda 21 proiektuari, Garapen 

Iraunkorrerako Heziketarako tresna egoki 
bezala.

Zer da GIH?

Garapen Iraunkorrerako Heziketaren 
(GIH) bidez zera sustatu nahi dugu: per-
tsona bakoitzak bereganatzea bizimodu 
iraunkor bat garatzeko beharrezko ezagu-
tza, eskumen, jarrera eta balioak. 

Garapen iraunkorrerako heziketa ema-
teak esan nahi gai konkretu batzuk esko-
la-bizitzan txertatzea, hala nola aldaketa 
klimatikoa, biodibertsitatea, pobreziaren 
murrizketa eta kontsumo arduratsua. Era 

berean, hezkuntza-komunitate osoaren 
parte-hartzea eskatzen du: ikasleak, ira-
kasleak, familiak eta irakasleak ez diren 
langileak, beren ohiturak aldatu eta iraun-
kortasunaren aldeko neurriak hartzeko.

UNESCO arduratu da Garapen 
Iraunkorrerako Heziketaren Nazio Batuen 
Hamar urteak koordinatzeaz.

Nola antolatu zen Japonerako 
bidaia?

Egia esateko oso estresagarria izan 
zen. 148 herrialdek hartu zuten parte eta 
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen arloko 

ESD  centre
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Hezkuntza Zerbitzua gonbidatu zen, 
INGURUGELA, Parisko UNESCOren ize-
nean. Erakusmahai bat prestatu behar 
genuen: Posterrak, liburuxkak, materia-
lak… eta guzti hori ingelesez, oso denbo-
ra gutxian, dena Japonera bidali behar 
baitzen hilabete lehenago.

Euskadiren ordezkaritza 6 pertsonako 
izan zen: Ingurumen eta lurralde arloko 
politikako kontseilaria, Ana Oregi, Natur 
ingurune eta Ingurumen Antolamenduko 
Amaia Barredo, UNESCO Etxeko 2 pertso-
na, INGURUGELAko pertsona bat eta Eusko 
Jaurlaritzako prentsa arloko beste bat.

Japonetik bidali zuten bidaia-txartela 
ez zen heldu hiru egun lehenagora arte… 
Masako Sakata andrearekin goizaldeetan 
hainbat konferentzia egin eta gero, 30 
orduz ordezkaritzako pertsona batek bi-

daiatu zuen hegazkinez, bakarrik, aurkez-
tu beharreko posterra eskuan. Ezin ginen 
arriskatu poster hura galtzera. Tokioko 
aireportuan nabari zen Konferentzia au-
rreko giroa; kontinente guztietako per-
tsonak zeuden Nagoyarako hegaldiaren 
zain; horien artean Ghanako Hezkuntza 
Ministroarekin kointziditu genuen, aurre-
ko hegaldi batean maletak galdu omen 
zizkiotena. 

Zertan zetzan Konferentziak?

«Gaur ikasi, etorkizun iraunkorra izate-
ko» lelopean, Konferentziak iraun zuen 
hiru egunetan lau osoko saio, goi mailako 
mahai-inguru bat, 34 tailer eta 25 ekitaldi 
paralelo egin ziren. Hiru egun horiek oso 
biziak izan ziren, ez baikenuen ezer galdu 
nahi.

Konferentzian 1.000 lagunetik gora 
egon ginen UNESCOk gonbidatuta: 
UNESCOko Estatu kideetako ordezkariak, 
unibertsitateetako ordezkariak, sektore 
pribatukoak eta gazte elkar teak . 
Hizkuntza asko entzuten ziren, horien ar-
tean euskara ere. 

Han egon zen Eskola Agenda 21 
proiektuaren ordezkaritza ere, UNESCOko 
Zuzendari Nagusi Irina Bokovak eta 
Japongo printzeak Konferentzia inaugu-
ratu zutenean.

Hiru egun horietan osoko saio bat 
egiten zen goizez, hamar urteotako lor-
pen eta erronkei buruz hitz egiteko, bai-
ta 2030erako planteatu daitezkeen hobe-
kuntzez ere. Saio horietan irizpide 
bateratuak bilatu nahi izan genituen, 
herrialdeetako egoera sozioekonomiko 
eta kulturalak desberdinak izan arren. 
Ondoren, bai goizez, bai arratsaldez tai-
lerrak antolatu ziren. Hainbat gai landu 
ziren horien bidez, esaterako garapen 
iraunkorrak hezkuntzaren kalitatean era-
gitea, politikatik praktikara pasatzea… 
lan-taldetan banatuta, herrialde bakoi-
tzaren ikuspegitik landu genituen etorki-
zunerako ondorio bateratuak. 

Kongresuen Zentroko sarrera-atarian 
25 esperientzia onenen erakusketa ze-
goen. Han zegoen gure erakusmahaia: 
«Education for sustainainability in the 
Basque Country: School Agenda 21». 
Horren bidez azaldu genuen gure proiek-
tua, bai Konferentzian parte hartu zute-
nei, bai inguruko ikastetxeetako bisitariei 
ere. Eremu horretan aukera izan genuen 
UNESCOk aukeratutako beste 24 praktika 
on horiek ezagutzeko. Kontinente guztie-
tako proiektuak zeuden. Horietako bost 
ziren europarrak.

Ez genuen bazkaltzeko astirik ere; izan 
ere, eguerdian ekitaldi paraleloak egiten 
ziren (egunean 8). Ekitaldi horietarako sa-
rreran, «buffet» txiki bat zegoen, batez ere 
janari japoniarrarekin, arin batean moka-
du bat hartu ahal izateko. 

Eusko Jaurlaritzak eta UNESCO-Etxeak 
aukera izan zuten ekitaldi paralelo horie-
tako bat antolatzeko eta horrela aukera 
izan genuen azaltzeko zein egiteko duten 
nazio-azpiko gobernuen garapen iraun-
korrerako heziketa-programak ezartzeko 
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ZERGATIK HAUTATU GAITUZTE EREDU GISA GARAPEN 
IRAUNKORRERAKO HEZIKETARI BURUZKO KONFERENTZIA HONETAN?

•  Euskadik, Eskola Agenda 21 Programaren bidez, Ingurumen eta Hezkuntza Sailek 
sustatuta eta INGURUGELEK koordinatuta, lortu egin duelako ingurumena euskal 
hezkuntza-sistemaren ardatzetako bat izatea.

•  Ikastetxeen %60tik gora (458 ikastetxe, 223.593 ikasle) sartuta daude Euskadiko 
programa horretan. Horietatik 89 badira «ikastetxe iraunkorrak», iraunkortasune-
rako heziketan etengabe hobetzen joateko eredua.

•  Berrikuntza-proiektu bat delako, eta iraunkortasuna lantzen delako kudeaketan, 
curriculumean eta parte-hartzean.

•  Ikastetxeen hausnarketa, proiektuari lotutako prestakuntza, diziplina arteko lana 
eta ikastetxeetako maila desberdinen arteko lana sustatzen delako.

•  Lan-metodologia bat sortu delako.

•  Udalek ikastetxeen konpromiso eta proposamenak entzun eta erantzunak ematen 
dituztelako, Eskola Agenda 21 Tokiko Agenda 21ean txertatuz.

•  Elkarrekin lan egiten duten udal eta eskualdeetako ikastetxeen artean sareak sortu 
dira. Unibertsitateak ez diren ikastetxeak (publiko eta pribatuak) eta maila guztie-
takoak: Haur hezkuntza, lehen hezkuntzako zentroak, bigarren hezkuntzakoak, 
lanbide heziketakoak, Helduentzako Hezkuntza Iraunkorra…

ZORIONAK ESKOLA AGENDA 21 PROGRAMAN PARTE HARTZEN DUZUEN 
IKASTETXE GUZTIEI!!  

«Learning today for a sustainable future»

orduan. Hiru lurraldetako «praktika onak» 
aurkeztu eta partekatu ziren: Euskadi, La 
Reunion eta Western Province. Guk hitzal-
di hau aurkeztu genuen: «The implemen-
tation of EDS in the Basque Country: 
School Agenda 21» Euskadin garatutako 
praktika onen adibide gisa. 

Zeintzuk izan dira Konferentziatik 
hartutako ondorioak? 

Konferentziaren ondorioak Garapen 
Iraunkorrerako Heziketaren etorkizunera-
ko Ekintza Globalerako Programa (GAP) 
batean jaso dira, lehentasunezko bost 
eremutan: 

•  Iraunkortasunerako heziketaren aldeko 
politikak sustatzea.

•  Iraunkortasunaren praktikak hezkuntza 
curriculumean txertatzea.

•  Irakasleei prestakuntza ematea.

•  Gazteen parte-hartze eta autonomia 
sustatzea iraunkortasunaren alde. 

•  Tokiko komunitateei eta udal agintariei 
eskatzea Garapen Iraunkorrerako 
Heziketarako programetan parte har-
tzeko.

Egun luze horien ondoren… 
Japoneko eskolaren bat bisitatzeko 
aukerarik izan al zenuten?

Bai, laugarren egunean UNESCOrekin 
bazkidetutako bi zentro bisitatu genituen. 
Le h e na ,  H i g as hiu r a - ko  « O w aw a 
Elementary School». Bertan azaldu zigu-
ten nola txertatzen duten garapen iraun-
korraren gaia eskola curriculumean. 
Lehen Hezkuntzako eskola bat da eta 
atentzioa eman zigun ikasgeletan 
ordenagailurik ez ikusteak. Lanbide 
Heziketako zentro bat ere bisitatu ge-
nuen: «Aichi Commercial High School». 
Bertan, merkataritza arloko prestakuntza 
ziklo bateko ikasleek erakutsi ziguten 
«Tokugawa honey» proiektua, ikasleek 
egindako txokolate eta eztizko izozki bat. 
Ikastetxearen teilatuan abaraska batzuk 
dituzte eta hortik lortzen dute eztia, eta 
erabiltzen duten txokolatea bidezko mer-
kataritzako produktua da. Horrek aukera 
ematen die hainbat gai lantzeko: Airearen 
kalitatea, biodibertsitatea, ekonomia 
iraunkorra, lehengaien lanketa herrialde 
desberdinetan, bidezko merkataritza… 
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Lerro hauen bidez mezu bat helara-
zi nahi dugu: posible dela krisi glo-
balizatura eraman gaituzten gara-

pen nagusia ez bestelako aukera 
ekonomikoak eraikitzea. Eta gainera, kafe-
kontsumitzaileak garen heinean, ozto-
poak gorabehera aurrera egiten ari diren 
aukera horiek sendotzen lagundu dezake-
gula. 

Mezu hori heldu zaigu urteetan eredu 
ekonomiko bidezko eta duinago baten 
alde borrokan aritu diren pertsonen esku-
tik. Pertsona horiek pertsona jartzen dute 

kapitalaren gainetik, eta ongizate kolekti-
boa bilatzen dute, ez soilik gutxi batzuen 
ongizate eta interesa. Bestela esanda, per-
tsona horiek eta munduko beste asko egi-
ten ari diren borroka da. Helburua ekono-
mia gizatiarragoa egitea da, elkartasuna 
eta bestelako balio batzuk txertatzea en-
presa txiki eta handietan. Azken finean, 
ekonomia solidarioaren barruan sartzen 
den esperientzia bat da. 

Ekonomia solidarioaren helburua zera 
da: esplotazioan eta lan-menderakuntzan 
oinarritutako logika kapitalistatik urrun 

dagoen beste logika bat eraikitzea; gizar-
te-mailen banaketa, aberastasunaren ba-
naketa desorekatua, indibidualtasuna eta 
gehiegizko kontsumismoa alde batera 
utziz. Lankidetzan, elkarrekiko elkartasu-
nean eta jabetza komunitarioan oinarritu-
tako harreman produktiboak bideratuko 
dituzten antolakuntza eta egitura ekono-
mikoen aldeko apustua egiten dute. 
Elkartasunak ziklo ekonomikoaren fasee-
tan eragin dezan nahi dute (ekoizpena, 
banaketa, kontsumoa eta metatzea), zen-
trotik bertatik eraldatuz, eta oreka berriak 

Yomol Á Tel: Chiapaseko Tseltales (Mexiko) 
komunitateen ekonomia solidarioa

KAFE SOLIDARIOARI BURUZKO HISTORIA
Testua: Amaia Unzueta, ALBOAN.
Argazkiak: Yomol Á Tel taldea. 

Chiapaseko iparraldeko Tseltales komunitateak erakutsi digu ekonomia solidarioa errealitate bat dela, ez 
soilik utopia bat. Bertan urteak daramatzate tokiko garapenerako aukerak sortzen, eskala txikian, beren 
familien eta komunitate osoaren ongizatea bermatzeko. Tseltal herriaren esperientziak eta antzeko beste 
batzuek erakusten digute ekonomia solidarioa aldaketarako proposamen politiko bat dela, egitura ekonomiko 
bidegabe eta baztertzaileen aurrean. Aldaketa gure esku ere badago, kontsumitzaile garen heinean. 

LURRA 
IZENEKO 
PLANETAN
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YOMOL A´TEL
http://www.yomolatel.org/

•  Tsumbal Xitalhá Chiapaseko Chilón eskualdeko kafe-ekoizleen kooperatiba da. 

•  Bats’il Maya onura-emaile bat da, kafe txigortua balio erantsia duen produktu gisa 
saltzeko aukera ematen du, ez soilik lehengai gisa.  
http://www.batsilmaya.org/

•  Capeltic, gure kafea. Kafea katiluan saltzen duten kafetegiak dira, hartzaile espe-
zifikoagoengana heltzen dira eta espezialitate-kafetegiekin lehiatzen dira merka-
tuan. Jesus Konpainiako unibertsitateetan ditu sukurtsalak. Mexiko DF, Puebla eta 
Guadalajaran. http://capeltic.org/

Bats’il Maya eta Capeltic kafea Come Sano, Come Justo kooperatibaren bidez bana-
tu eta merkaturatzen da Espainian.

http://tiendacomesano.com/

sortuz. Ondoren kontatuko dugun espe-
r ient z ia  Chiapaseko Iparraldeko 
Mendizerra inguruko Tseltal herriarena 
da. 

100 urte luzez kafea izan da eskualde 
horretako jarduera ekonomiko nagusia, 
eta era berean, familia ekoizleen bazter-
keria eta opresio ekonomikorako elemen-
tu nagusia. Tseltal herriko komunitate in-
digenen gizarte-bazterkeria sortu duen 
faktoreetako bat eskualdean ekoitzitako 
kafearen merkaturatzearen kontrol-egitu-
raren ondoriozko ustiapen ekonomikoa 
izan da. Ez gara konturatzen familia ekoiz-
leen eta hartzen dugun kafe beroaren 
artean zortzi bitartekari ere egon daitez-
keela, eta familia horiek naturaren arris-
kuak eta burtsan prezioek duten hegaz-
kortasuna jasan behar dituztela.

Egoera horri aurre egiteko, kafea 
ekoizten duten Tseltal familiak, Bachajón 
misiolari jesuitaren laguntzarekin, koope-
ratibetan antolatu dira. Horrela, kafearen 
balio-kate osoa kontrolatu dezakete, 
ekoizpenetik hasi eta zuzeneko merkatu-
ratzera arte. Horrela, Yomol A´Tel izeneko 
ekonomia solidarioko enpresa-talde bat 
sortzea lortu dute. Talde horrek koopera-
tiba desberdinen ahalegina artikulatzen 
du, kafearen balio-kate osoetan.  

Yomol A´Tel Taldearen helburua bizi-
rauteko nekazaritza-baliabideak sendo-
tzea da, nekazaritza ekologikoa sustatuz. 
Era berean, Tseltal ekonomia sendotzen 
saiatzen da, kafe organikoa lehengai gisa 
saltzeari utziz eta hainbat gizarte-eragile-
rekin beharrezko loturak sortuz (uniber-
tsitateak, fundazioak, enpresak, sareak 
eta gizarte-mugimendua), ekoizpenari 
balio integrala eman eta produktu jakin 
batzuk eskaintzeko, baita Capeltic kafete-
gietan katiluan saltzea ere.

Yomol A´Tel Taldearen historiak argi 
erakusten du posible dela garapenerako 
ekonomia aukera iraunkorrak sortzea es-
kala txikian. ALBOAN GKEren izenean –ga-
rapenerako lankidetza lana burutzen du 
Euskadin eta Nafarroan-, mota horretako 
alternatiba eta proiektuak sortzen lagun-
tzen dugu, eskualde horiek tratatzen di-
ren dohaintza eta diru-laguntzaren kultu-
ratik urrunduz, bizi-baldintza hobeak 
lortzera begira beren gaitasunak susta-
tzen lagunduz.  

vídeo
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«Hiri Geldoen» ezaugarriak hauek dira: egunerokotasunaren abiadura moteldu eta lasaitu egiten dela eta 
tokiko harremanak eta tradizioa baloratu egiten direla, bizi-kalitatea hobetzen laguntzen duten aurrerapen 
teknologikoak alde batera utzi gabe. Hiri horiek estilo pertsonalizatua hartzen dute eta mundu 
homogeneizatuaren parte izateari uzten diote. «Cittaslow» mugimendua da. Italian sortu zen 1999an eta 
mundu osora hedatu da. Nazioarteko sare honetara atxikitako Estatu mailako sei hirietako bi Bizkaian daude: 
Mungia eta Lekeitio

Gaur egun, nork ez dauka presa-
rik? Nork ez du sentitu denborak 
eskuetatik ihes egiten diola eta 

egunari orduak falta zaizkiola? Mundu 
azeleratu batean bizi gara eta estresa gure 
egunerokotasunaren parte da. 

Pertsona moderno bakoitza bere ozto-
po-lasterketa partikularrean murgilduta 
bizi da eta denboraren azken segundo-
milarena ere kontrolatzea erabakigarria da 
gure bizitzan. Natur ingurunetik eta bere 
tempotik urrundu gara, urtaroak eta gure 
kontroletik kanpo dauden bestelako fak-
toreak kontuan hartzeari utzi diogu, eta 
horietara bueltatzeari buruzko ideia ames-
keria moduko bat da gaur egungo gizar-
tean. Uneaz gozatzeko gaitasuna galtzen 
ari gara eta konturatu ere ez gara egiten. 
Gogorra da onartzea, baina ohitu egin 
gara gauzak egitera burua beste nonbait 
dugula. Horri guztiari konponbidea bila-
tzeko asmoz sortu zen SLOW mugimen-
dua eta ondoren «Slow City» delakoa.

Akzio-erreakzioa
Espainiako Plaza (Erroma, 1986). Carlos 

Petrini kazetariak ikusi zuen janari azkarra 

saltzen zuen jatetxe ezagun bat ireki zu-
tela leku historiko horretan eta bere ba-
rrenean zerbait mugitu zitzaion. «Urrunegi 
joatea zela» iruditu zitzaion eta Slow Food 
mugimendua sortu zuen. Hortik aurrera 
gure bizitzako arlo guztietan aplikatzen 
hasi zen, hala nola osasunean, lanean, 
hezkuntzan eta aisialdian. Azkenik, 
1999an «Citta Slow» mugimendua sortu 
zen eta horrekin batera hirien garapena 
bizi-kalitatearen hobekuntzan oinarritu 
daitekeela dioen ideia.

Ideia hori oinarri hartuta, Slow City edo 
«hiri geldoen» kontzeptua agertu zen: 
50.000 biztanle baino gutxiagoko hiriak, 
munduko edozein lekutakoak, oso des-
berdinak bata bestearen artean baina oso 
lotuta, helburu berberarekin: Herritarren 
bizi-kalitatea hobetzea lurraldearekin, in-
gurumenarekin edo teknologia berriekin 
lotutako proposamenetatik abiatuta.

Hiriaz gozatzea

Slow City delakoek beren herritarrek 
beren hiriaz gozatu ahal izateko konpon-
bideak bilatzen dituzte, besterik gabe. Hiri 

horietan modernitatearen eta tradizioa-
ren arteko oreka bilatu da. Horrela, iraga-
neko jakinduria eta gaur egungo aukera 
teknologikoak eta abangoardiako kon-
ponbideak elkarrekin bizi dira.

Espainiako sei udalerri daude gaur 
egun «Citta slow» mugimenduaren barru-
ko Bizi-kalitatearen aldeko Udalerrien 
Sarean: Begur, Bigastro, Lekeitio, Mungia, 
Pals eta Rubielos de Mora. Era berean, 
ezaugarri jakin batzuk betetzen dituzten 
ehunka udalerrien nazioarteko sarearekin 
erlazionatuta daude. Honakoak dira ezau-
garriak:

•  Ingurumen politika. Hondakinen be-
rreskurapen eta birziklatzea sustatzean 
oinarrituta. 

•  Hirigintza politika. Lurraldearen hobe-
kuntzan eta ez soilik okupazioan oina-
rritua. 

•  Aurrerapen teknologikoen erabilera, 
ingurumenaren kalitatea eta herriak ho-
betzeko.

•  Ekoizpen naturala. Ingurumena erres-
petatzen duten teknika naturalean bi-

Bizi-kalitatearen aldeko Udalerrien Sarea

ZER DIRA «SLOW CITIES» DELAKOAK?
Ibon Hormaeche

GURE 
INGURUNEA
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dez lortutako elikagaien erabileratik 
abiatuta. 

•  Tokiko ekoizpenen sustapena, tradi-
zioak mantentze aldera eta kontsumi-
tzaileen eta ekoizleen arteko harrema-
nak sustatze aldera. 

•  Eskuzabaltasuna eta elkarbizitza susta-
tzea, tokikoen eta bisitarien artean. 

•  Kontzientziazioa: herritarrak, bereziki 
gazteak, eta eragile turistikoak kon-
tzientziatzea slow hiri batean bizitzea-
ren esanahiaren eta ondorioen ingu-
ruan.

Hiri geldoak, hiri kontzienteak

Praktikan, hiri geldoetako herri-gunee-
tan (eta gune historikoetan) oinezkoen 
presentzia handia da; ez dago trafikorik eta 
horren ondoriozko zaratarik, eta lasai pa-
seatzera gonbidatzen dute. Azalera han-
diak saihestu eta herriko dendari txikiei 
lekua egiten zaie. Horrela, bertako produk-
tuak eta bezero eta dendarien arteko ha-
rremanak sustatzen dira. Jatetxeetan ber-
tako errezeta tradizionalak egiten dituzte, 
inguruko produktuak erabilita. Produktu 
horiek, neurri handi batean, nekazaritza 
eta abeltzaintza ekologikoaren arabera 
lantzen eta hazten dira.

Horregatik guztiagatik, ez dira soilik 
hiri geldoak, baizik eta hiri kontzienteak. 
Tokiko idiosinkrasia irekia dute, eskuzaba-
lak dira eta natur ingurunea erabat erres-
petatzen dute. Zentzu horretan nahitaez-

JARRERA GELDOA

Geldotasuna balio negatiboekin lotzen dugu sarriegi. Baldarkeria, interes falta, asper-
dura... dimentsio horiek ez dituzte jasotzen jarrera lasai, arrazoitu eta ziur baten onurak.

Erabaki garrantzitsuak ez dira ausaz, edo bat-batean hartu behar. Hori badakigu. Zaila 
da sinestea jarduera bat baino gehiago aldi berean egiteak emaitza positiborik ekar 
dezakeenik; dena erdipurdi geratuko da. Era berean, jarduerarik eza ez da beti hutsala. 
Kontenplaziozko jarrerak ingurunean sarrarazten gaitu eta gure lanean positiboki lagun-
du ahal diguten ideia bikainen gordeleku izan daiteke. 

Slow mugimenduak tresnak eman nahi dizkie pertsonei, beren bizitzak ez daitezen 
izan emoziorik gabeko gertaera multzo soilak. Aitzitik, ongizatea ematen du, gure erlo-
juak araututako bizimodu estandarizatutik urruntzeko baliagarria da. Izan ere, bizi garen 
abiadura horrek unean unekoa gozatzeko gaitasuna ezeztatzen digu.

Fast Life ereduaren zoramen horri erantzuna emateko, Slow Food mugimenduak 
proposamen bat egiten die eraginkortasuna frenesiarekin nahasten duten horiei. 
Sendagai berezi moduko bat da, plazer txikiez ohartzen lagundu eta horiez behar den 
moduan gozatzeko aukera izateko. 

Mahaitik hasiko gara: gure sukaldaritzaren usain eta aberastasunak ekarriko ditugu, 
gure bizimodua aldatzen duen produktibitate motari aurre egingo diogu, paisaia eta 
ingurumena mehatxatzen baitu, zaporeak hartzeko denbora hartuko dugu eta gure 
arima pobretzeari uko egingo diogu. Horrela bai, aurrerabideaz hitz egin ahal izango 
dugu, kulturaz, eta etorkizun hobeaz. 

Slow Food mugimendua 150 herrialdetan dago, 
baita Bilbon ere, eta bertako kideen ezaugarri komu-
nak hauek dira: janari onarekiko zaletasuna eta komu-
nitate eta ingurumenarekiko konpromisoa.

koa da kalitatea mantentzea, Gandhik 
esaten zuen moduan, «bizitzan abiadura 
handitzea baino gauza garrantzitsua-
goak» baitaude.

Zailena zera da: kontzeptu hori hiri 
handietara eramatea. Baina hirigintzak 
planteatu egin beharko luke hori nola 

egin, eta herritarren bizimodua SLOW egi-
teko bideak aurkitu. Zalantzarik gabe, 
ideia orokor horretan aurrera egiteko 
Smart Cities edo «hiri adimentsuak» izene-
koen eskutik ere etor daiteke aukera. 
Aldizkariaren hurrengo zenbakian hitz 
egingo dugu horietaz. 

web

web
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Nola sortu zen?

Kproiektua politika egiteko modu 
berri bat finkatzeko asmoarekin 
sortu zen; politika hurbil eta zuze-

nagoa egin nahi da, baina politika horren 
asmo nagusia gazteei entzutea da. Jakin 
nahi dugu zeintzuk diren 18 eta 30 urte 
bitarteko bizkaitarren kezkak, arazoak, 
nahiak... baina, batez ere, urrats bat gehia-
go emango dugu, euren proposamenak 
ere ezagutu nahi ditugulako, dagozkien 
gai horiek guztiak hobetu ahal izateko. 
Horretatik guztitik sortu da Kproiektua: 
‘K’, euskarazko pluralaren sinboloa delako, 
gu-aren sinboloa; eta ‘proiektua’, ekintza 
puntual bat baino harago doalako. 

Nolakoa izan da gazteekiko 
hurbilketa?

Erakundeek lan handia egin behar 
dugu gazteengana hurbiltzeko; izan ere, 
oro har, urteen joanean, harreman hori 
okertuz joan da. Guk hasieratik ikusi ge-
nuen argi: gure mekanismo guztiak jarri 
behar genituen martxan, erakundearen 
eta gazteen arteko komunikazio-fluxua 
berreskuratu ahal izateko. Modu horretan, 
eta Kproiektua ekimenari esker, urtebete 
baino gehiagoko tartean, teknologia be-
rriekin, komunikazioarekin eta ikus-entzu-
nezkoarekin erlazionatutako zenbait jar-
duera egin ditugu, hainbat esparru, herri 
eta ideologiatako gazteen artean loturak 

sortuz joateko. Zerotik hasi ginen, eta ur-
tebetean 1.000 gazte baino gehiago dau-
de gure komunitatean, eta kopurua haziz 
doa!

Teknologia berriak, komunikazioa 
eta ikus-entzunezkoak… Zertan 
oinarritu dira jarduera horiek?

Dena oinarritzen da euskararen gure 
mapa emozionalaren inguruan. Mapa 
hori gure webgunean (www.k.bizkaia.net) 
daukagu argitaratuta. Bizkaiko lurraldea 
erakusten duen mapa da, apurka-apurka 
gazteek jardueretan sortutako argazkie-
kin, audioekin, bideoekin eta txioekin 
osatuz joan dena. Euskarazko sorkuntza, 

Politika herritarrek eta, bereziki, gazteek nahi dutena kontuan hartu gabe egiten dela entzuteaz nekatuta, 
Bizkaiko Foru Aldundiak ‘Kproiektua’ sortu du: proiektu parte-hartzaile berritzailea da, eta, horren bitartez, 
etorkizuneko politikak eraikiko dira Bizkaian. Maitane Leizaola, Kirol eta Gazteriako zuzendari nagusia, izan da 
ekimen honen sustatzaile nagusienetakoa.

Bizkaiko Foru Aldundiak hautsi egin du hitza ematearen inguruko 
beldurra, eta gazteekin politika egiteko bide berria ireki du

«K PROIEKTUA: ETORKIZUNA GAZTEEKIN ERAIKITZEKO 
MODU BERRIA»
Zuri Alvarez

GAZTERIA

web
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komunikazio eta informazio digitalari bu-
ruzko Kitlab izeneko tailer-laborategiekin 
hasi ginen, gazteei oinarrizko tresnak 
emateko ikus-entzunezkoaren eta tekno-
logiaren inguruan, eta irizpideak eskain-
tzeko edukiak bilatzeko orduan. Beste 
jardueretako bat Klifor niara izan zen, 
Twitter bidezko ikus-entzunezko lehiake-
ta, non gazteek islatu behar zuten nola 
bizi duten euskara euren bizitzetan. 
Lehiaketaren saria ez zen nolanahikoa: 
bidaia bat Kaliforniara! Gainera, Kmovie 
ere egin dugu: film laburren lehiaketa ho-
rretan,  diru-sar ia  emateaz gain, 
Kalesareak dokumentalean parte hartze-
ko aukera ere bazegoen. Hain zuzen ere, 
dokumental hori 250 gazteren baino 
gehiagoren parte-hartzearekin egin da. 
A!, eta Kfesta arrakastatsua ere egin 
dugu: Bizkai osoko zortzi gaztez osatuta-
ko talde dinamizatu batek diseinatutako 
jaialdia zen, Kmovie lehiaketaren sari-ba-
naketa egiteko.

Eta, une honetan, zein jardueratan 
dago buru-belarri sartuta 
proiektua?

Urrian, Kabian1:Gaztekaldia egin ge-
nuen. Topaketa horretan, ia 100 gazte el-
kartu genituen, jakin ahal izateko gaur 
egungo gazteentzat zein gai diren kezka-
garrienak. Lan handiko eguna izan zen. 
Open Space delakoaren dinamika parte-
hartzailearen bitartez, gazteek askatasun 
osoz hitz egin zuten kezkagarri zaizkien 
arazoei buruz edo euren bizitzetan esan-
guratsuak diren gaiei buruz. Topaketa ho-
rretan, antzeman zen emantzipazioa, kul-
tura, generoa eta hezkuntza direla gairik 
garrantzitsuenak eurentzat, eta horiexek 
izan dira eta izango dira hilero-hilero 
egingo diren Kabian-etan jorratuko diren 
gaiak .  B era z ,  a z aroan K abian2: 
Emantzipazioak egin zen; abenduan, 
Azokarekin bat etorriz ,  Kabian3: 
Euskalkultura egin zen Durangon; urta-
rrilean, Kabian4: Generoaribueltak ; 
otsailean, Kabian5: Hezkuntza egingo 
dugu, eta martxoan, berriz, hausnarketa-
rako eta etorkizunerako pausu berriak 
azalduko dituen Kabian6 berezi bat egin-
go dugu. Jasotako informazio guztia, gaz-
teek beraiek bildutakoa, ahal den neu-
rrian kontuan hartuko da, etorkizuneko 
politikak sortzeko orduan. 

KPROIEKTUA ZENBAKIETAN

KitLab: sei hilabetetan 22 laborategi burutu dira Bizkaiko 11 eskualde ezberdinetan. 
Espazio parte-hartzaileak izan dira eta bertan 250 gaztetik gora parte hartu dute.

Kliforniara: Twitterren bidez euskararen erabilerari buruzko seiehun txio baino gehia-
go partekatu ziren. Lehiaketa honen irabazleak inoiz ahaztuko ez duten Kaliforniara bidai 
bat irabazi zuten. 

Kmovie: 30 ikus-entzunezkok parte hartu zuten lehiaketan. Bideo hauek 10.000 
ikustalditik gora izan dituzte interneten eta ia 15.000 boto jaso dituzte orotara.

Kfesta: 600 gaztetik gora bildu ziren Gernikako Astran, zortzi gaztek diseinatutako 
Festa honetan. 

Kabian: Etorkizuna ereiteko hilean behin egiten diren topaketak arrakastatsuak. 
Emantzipazioa, kultura, hezkuntza, generoari buruz zerbait esateko baduzu? 
Zatoz!  www.k.bizkaia.net/kabian

Komunitatea: K proiektuak orain arte burututako ekimen ezberdinek 1000 gazte 
inguru batzen dituen Komunitatea edo sarea sortu du. Eta komunitateak handitzen 
darrai, oraindik ekimen asko geratzen baita burutzeko eta ekimen bakoitzak komunita-
tea handitzen baitu.

info+: www.k.bizkaia.net

Horrez gain, herriz herri joaten jarrai-
tzen dugu Bizkai osotik, Kalesareak do-
kumentalaren proiekzioarekin, eta, on-
doren, solasaldia eginez bertan dauden 
gazteekin. Gazteei entzuten eta beraie-
kin elkarrekintzan aritzeko modu bat 
gehiago da. 

Zein balorazio egiten duzu 
lehendabiziko urte honi buruz? 

Lan handiko eta ikasketa askoko urtea 
izan da, eta, batez ere, asko entzun beha-
rreko urtea. Gazteek esan digutena entzu-
teko gai izan gara, eta euren proposame-
nak babestu ditugu, beraiek askatasun 
osoz diseinatu dituzten moduan. Honen 
adibide garbi bat Kfesta izan da. 

Pertsonalki, zer nabarmenduko 
zenuke Kproiektua ekimenaren 
urte honetaz?

Zalantzarik gabe, nabarmenduko nu-
keena da proiektu honek aukera eman 
didala gazte horietako bakoitza hurbila-
gotik ezagutzeko; izan ere, modu batean 
edo bestean, proiektuan inplikatu dira, 
edo, besterik ez bada ere, bertan parte 
hartu dute. Modu atseginean harritu nau 
euretako bakoitzak eguneroko bizitzan 
duen jarrerak. Gure gazteek indar handia 
dute, oso aktiboak dira, oso langileak, eta 
oso eskuzabalak inplikatzen diren gauza 
guztietan. Nire ustez, zaintzen baditugu, 
etorkizun bikaina izango dugu. 
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Euskadiko Interes Geologikoko Leku izendatua

ZUGAZTIETAKO MEATZE-
HONDARRETAN ZEHAR PASIERAN

Testua eta argazkiak: ORBELA. Ingurugiro Ikerketa eta Heziketa

Bizkaiko Foru Aldundiak 1997 urtetik 
burututako lanei esker, Zugaztieta eta 
putzuak, Las Cármenes eta Burtzako-
Matamoros barne hartzen dituen 
ingurua Meaztegi Berde (*) bilakatu da. 
Inguruaren kontserbazioa sustatzea eta 
ingurumena hobetzea helburu duen Parke 
Metropolitar honetan jende ugari izan ohi 
da, edozeinen erabilera eta gozamenerako 
zabalik baitago.

(*)  Bizkaia Maitearen ale honi Meaztegi Berdea Parke 
Metropolitarreko ale berezia erantsi zaio.

Hartara egokitutako ibilbideetan pasieran, meatze-pu-
tzuak ikus ditzakegu, baita garai bateko meatzaritza-jardueran 
erabilitako azpiegituren hondarrak ere: plano inklinatuak, 
galeriak, meatze-ahoak, meatzari auzoak… 

Publiko mota ororentzako ibilbideak 

Putzuen artean ibiltzeko aukera errazte aldera eta maila-
ezberdintasun handiak saihesteko, 2014 urtetik ibilbidea ego-
kitu egin da. Ibilbidea Larreinetatik hurbilen dagoen aparka-
lekuan hasten da (informazio-panelaren parean) eta edozein 
pertsonarentzako da egokia, aldaparik ez duelako. 600 metro 
luze ditu eta egurrezko pasabide bi ezarri dira (10 eta 46 me-
trokoak, hurrenez hurren) garai batean meatzeetatik burdina 
garraiatzeko erabiltzen ziren aire-tranbien egiturak mugatzen 
dituztenak. 

Ibilbidea Blondis putzuan bukatzen da. Interpretazio-
panelak ezarri dira inguru horretan, meatzaritzak paisaian 
utzitako aztarnak identifikatzen laguntzen digutenak, orain-
dik ere antzeman baititzakegu aztarna zenbait.

TXANGOAK

Triano Mendietan gaude. Antzina Matamoros izenaz 
ezaguna zen eta aire zabalean kokatutako meatze-
ustiategia zegoen, XIX. mende bukaeran eta XX. 

mende hasieran goraldia izan zuena. Bertan eskuratutako 
burdina-minerala atzerrira garraiatu ohi zen batez ere, 
Britainia Handiko eta Europako beste herrialde batzuetako 
siderurgia enpresetara. 

Jarduera eten zenean, meatze zahar haietako batzuk urez 
betez joan dira lur-azpiko uren joan-etorriaren eraginez, eta 
lurraren gainazala tapiz berdeaz estali da apurka-apurka. 
Euskadiko Interes Geologikoko Leku gisa sailkatutako kon-
traste-paisaia sortu da horrela. 

Zuhaitz eta zuhaixka begetazioa finkatu egin da eta, horri 
esker, biodibertsitate handia sortu da inguruan, zenbait espe-
zie babestu hartzen dituena; hegaztiak (sai zuria besteak bes-
te), anfibioak edo kiropteroak. Animaliek abandonatutako 
meatzeak erabiltzen dituzten aterpe gisa. Horrez gain, espazio 
honen balio historiko eta kulturala ere azpimarratu beharra 
dago, aire zabalean espazio didaktiko bikaina sortzen baitute. 
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BLONDIS PUTZUA

Putzuaren izena garai hartako blondin garabitik 
dator, motor bidezko kableak zituen aire-tranbia mota 
haren izenetik. Orconera IV eta V meatzeetan eraiki 
zen, eta horri esker igotzen ziren meatzariak azpiko 
mailetatik. 

OSTION PUTZUA 

Garai batean Mame, Carmen IV eta Orconera III 
meatzeak zauden lursailaren azalera osoa betetzen du 
Ostion putzuak. Diotenez, langileburuak meatzariei 
etengabe egiten zizkien mehatxuak dira egungo izena-
ren jatorria. 

PARKOTXA PUTZUA

Parkotxa eta Union meatzeak zeuden putzu hone-
tan. Meatzeak itxi ondoren, dekantazio urmael gisa 
erabili izan zen gune hori, horren isla da egun urak 
duen marroi kolorea. 

ZUGAZTIETA

KULTUR ONDASUN izendatu zuen Eusko 
Jaurlaritzak inguru hau 2003 urtean, MONUMENTU 
MULTZO kategorian, bere hiri-egitura berezia babes-
teko helburuz.

ZUGAZTIETAKO IBILBIDE BERRIA PUBLIKO MOTA ORORENTZAT EGOKI

Hainbat hamarkada pasa dira dagoeneko inguru horretan burdina erauzteari utzi 
zitzaionetik, baina meatzaritzaren aztarnak nabarmenak dira oraindik ere paisaian. 

Publiko mota ororentzat irisgarria den ibilbide honen bitartez, parke metropolitar 
bilakatu den inguru horretan barneratzeko aukera izango dugu, zeinek, pasabide, 
behatoki eta interpretazio-panelei esker, urtean milaka bisita jasotzen dituen.

EUSKAL HERRIKO 
MEATZARITZAREN MUSEOA
Campodiego 3
48500 Gallarta
94 636 36 82
www.meatzaldea.eus

PEÑAS NEGRAS
Ingurumen interpretazio zentroa 
Zugaztieta-Muskiz Baso-errepidea km 1,6 
48530 Ortuella 
94 633 80 97 
www.euskadi.net/pnegras 
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duen egiteko funtzional bat da. Euskal 
Kostaldeko ekintza turistikoaren protago-
nista izan nahi du; betiere, beste arlo ba-
tzuetako lankidetzari kalterik egin gabe, 
hala nola ondarearen babesa eta ikerketa.

Helburuak

Ekimen horren helburu nagusiak hauek 
dira: Euskal Kostaldearen helburu turisti-
koaren barruan irudi bateratu bat ematea; 
kultur ekipamenduen arteko komunika-
zioa errazteko lan-harreman bat sortzea; 
Euskal Kostaldearen helburu turistikoa sus-
tatzea, dagoeneko badauden plataforma 
guztien sinergiak aprobetxatuz eta kultur 
turismoan oinarritutako eskaintza anitz eta 
kalitatekoa emanez; euskal kostaldearen 
ondarea sustatu eta balioa ematea museo-
tarako produktu komunak garatuz eta ko-
munikazio eta turismo-sustapenerako 
proiektuak partekatuz.

Sarea osatzen duten eragile kopuru 
handia kontuan izanda (42), lanerako sek-
tore-mahai bat osatu da. Titulartasun des-
berdineko hainbat ordezkarik osatzen 

Euskal Kostaldeak balio historiko han-
dia dauka eta museo, ikerketa eta 
artxiboen bidez ondo zainduta 

dago, baita elkarte, talde eta bestelako era-
kundeen bidez ere. Horregatik, herritarrei 
eta Euskadira datozen turistei ondare ho-
rren berri zabaldu eta emateko beharra 
sortu da. Horretarako lan bateratu eta lan-
kidetzarako esparruak ezarri dira, Euskal 
Kostaldearen ondareari balioa eman eta 
marka eta helburu turistiko hori sustatzeko. 

Museo batzuen artean sortutako harre-
man puntualetatik eta Euskal Kostaldeko 
Turismoaren Zuzendaritza Planaren gara-
penetik sortu da Museo-sare hori. 
Inplikatutako erakundeen babesarekin 
batera, Sare Kultural bat sortzea lortu dute.

Lankidetza-esparru horren barruan, 
museoak, interpretazio zentroak eta bes-
telako instalazioak daude, ikuspegi des-
berdin baina argudio partekatuarekin: 
Kostaldea, multzo gisa hartua eta itsasertz 
osoan zehar eskaintza turistiko handia 
osatzen duena. Tokiko jendeari zein bisi-
tariei bideratutako proiektu desberdine-
tan elkarrekin aritzeko joera sortu nahi 

Euskadiko Kostaldeko Ondarearen zabalkuntza egiteko ekimena

EUSKAL KOSTALDEKO MUSEOEN SAREA
Iratxe Celaya

dute, Euskal Kostalde osoan zehar. 
Helburu horiek lortzeko, Sarea osatzen 
duten eragileen arteko harremanak eta 
jardueren sustapen eta komunikazio ba-
teratuarekin erlazionatuta egongo dira, 
batez ere. Garatzeko ekintzen artean ho-
nakoak daude: Informazioa, materialak 
eta dokumentazioak ezagutu eta parteka-
tzeko bisita teknikoak; sustapen-materia-
len edizioa; sustapen eta zabalkuntza 
jardueren garapena (ibilbideak sortzea, 
Museoen eguna, online presentzia eta 
abar): sarearen Lagunen Klub bat sortzea 
eta sarreren merkaturatze partekatua; lu-
rraldeko beste eragile sozioekonomikoe-
kin koordinatu eta lan egitea; kultur 
proiektuen garapenean lan egitea eta 
Europa mailako ibilbide kulturalak osa-
tzea; foro eta ekimenetan elkarrekin parte 
hartzea (Euskal Kostaldeko turismo-
mahaia, erakundeetako deialdiak , 
Europako foroak eta abar). Ekipamendu 
horietako batzuetan deskontuak eskain-
tzeko helburuarekin, Euskal Kostaldeko 
Museoen Sareko txartela egiteko aukera 
ere badago (http://www.losmuseosdela-
costavasca.com/). 

Kostalde osoan zehar ehunka bazter, paisaia, gertaera historiko eta herritxo daude itsas ondare aberats eta 
aipagarria osatuz. Kostalde horren baliabideei balioa emateko asmoz, Euskal Kostaldeko Museoen Sarea 
sortu da.

EKIPAMENDUAK

web
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GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK 

ZIBERINGURUNE@

Erakusketa eta paseo gidatuak 
ITSASADARRAREN MAGIA

AKTIBATU +  
IKASTETXEETAKO PROGRAMA
ENERGIA ETA  
EROSKETA/HONDAKINAK

GAURKOA
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DURANGO
Durangoko Udalak Euskadiko 2014ko Udalerri Iraunkorraren Saria jaso zuen mar-

txoan, «Eskola Agenda 21» programa bikainagatik. Udalsarea 21eko udalerri akti-

boak aurkeztu ziren beren borondatez, ebaluazioa jasotzeko, eta horien artean 

hautatu zuten Durango. Guztira berrogei udalerri baino gehiago dira. «Tokiko 

Agenda kalitatea TAK21» ebaluazio-sistemaren bidezko azterketa baten ondoren 

lortu zuen saria. Sistema horrek bost faktore hartzen ditu kontuan (estrategikoa, 

zeharkakoa, parte-hartze publikokoa, operatiboa eta iraunkortasun-adierazleak), 

saria emateko.

BARAKALDO
Barakaldoko Udalak Castaños eta Galindo erreken ubidea garbitzeari ekin dio, 

gainezka egitea ekidin eta animalia eta landareen habitata hobetzeko. Bi hilabetez 

egin da lan eta 500 metro kubiko sastraka kendu dira -50 edukiontzi inguru-. Lan 

hori baliagarria izan da, gainera, hondakin kopuru handia eliminatzeko, hala nola 

etxeko tresna elektrikoak, garbigailuak, egurrezko altzariak edo ibilgailu-honda-

kinak. Guztira 700 kilo metal kendu dira.

MUNGIA
Mungiako udalerriak energia kudeatzeko sistema berri bat finkatuko du, udal 

eraikinetan aurrezteko. Horre tarako, Udalak martxan jarriko ditu energia aurrez-

teko sistema horiek bost eraikin publikotan: Udaletxea bera, udal pilotalekua, 

Torrebillela kultur etxea, kiroldegia eta Legarda eskola publikoa. Horietan kontsu-

mo energetikoaren monitorizazio eta urrutiko kudeaketa sistema bat ezarriko da, 

eraikinetan kontsumoa %10ean murrizteko eta CO
2
 isurpenak ere murrizteko.

GURE 
UDALERRIETAKO 
ALBISTEAK
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GALDAKAO
Galdakaoko Udalak etxean konposta egitearen aldeko apustua egin du eta 245 

familia gehitu dira ekimen honetara: «m2 bateko lorategia baduzu, egin lekua 

konpostadorari». Proiektu horren helburua da lur-eremu txiki bat daukaten fami-

liek materia organikoa birziklatzeko lanean parte hartzea. Martxoan familia horiek 

informazioa jaso zuten saioen egutegiaren eta konposta egiteko aholkuen ingu-

ruan. Gainera, 400 litroko konpostatzeko makina jaso dute doan, baita eduki ahal 

dituzten zalantzak argitzeko eskuliburuak ere.

BERMEO
Bermeoko herritarrek sentsibilizazio-kanpaina bat sortu dute hezur-muina 
emateko. Ekimenaren helburua «bizitza salbatzea» da emaileak bilatuz, eta 
maiatzean hasi zen. Azalpen-liburuxkak banatuz, nabarmendu nahi da hezur-
muina odol-erauzketa baten modukoa dela, baina ohikoa baino luzeagoa. 
Bermeon hasi den ekimen hori beste udalerri batzuetara ere zabaldu daite-
ke, dohaintza mota hori sustatzeko.

GURE 
UDALERRIETAKO 

ALBISTEAK

BILBAO
Udatik aurrera, Errekaldeko auzokoek aukera izango dute beren barazki propioak 

lantzeko, Udalak San Antonio parkearen aurrean utziko dien eremuko 23 baratze-

tan. «Auzoko Bihotzak» ekimenaren barruan, proiektuaren helburua auzokideen 

bizi-kalitatea hobetzea eta auzoa dinamizatzeko eremu berri bat sortzea da. 

Horretarako, Udalak 200.000 euro bideratuko ditu.

| udaberria 2015 | Bizkaia Maitea | 21



UNEA, NBEren 
Ingurumen arloko 
programa

Nazio Batuen webgune 
honetan, Ingurumenari 
buruz Kenian burututako 
Nazio Batuen 
Lehendabiziko 
biltzarrarekin lotutako informazio guztia jasotzen da. Bilatu 
beharreko helburuak eta bertan burututako jarduera 
ezberdinak azaltzen dira.

Jan osasungarri, jan 
bidezko

Come Sano, Come Justo 
kooperatibak Bats’il Maya 
eta Capeltic kafea 
merkaturatzen du Espainian, 
ekonomia solidarioa 
deritzonaren barruan. Horri esker, Chiapas (Mexiko) iparraldeko 
Tseltale komunitate askok egitura ekonomiko bidegabeei aurre 
egin ahal izan diote, eskualde hartan produzitutako kafea 
merkaturatzeko prozesua kontrolatzen baitute.

Nagoya Munduko 
Konferentzia

UNESCOren webgune 
honetan, Garapen 
Iraunkorrerako Heziketari 
buruz Nagoyan burututako 
Munduko Konferentziarekin 
lotutako informazio guztia 
jasotzen da. Konferentzia hartan jorratutako helburu eta 
planak luze azaltzen dira, informazio praktikoarekin 
lagunduta.

Slow Mugimendua

Slow mugimendua 
azaldu eta horren 
gaineko aholkuak 
ematen dira webgune 
honetan, bizitzako 
alderdi guztietan 
aplikagarria. Bizi 
dezeleratuagoa edo 
slow-agoa izateko aholku, liburu eta helburuak eskaintzen 
ditu.

K proiektua

Foru Aldundiaren 
webgunea da, Bizkaiko 
gazteak ezagutu eta 
entzuteko helburuz 
sortua; tailer, lehiaketa, 
jaialdi, topaketa eta 
abarren bitartez euren 
proposamenen berri 
emateko  aukera eskaintzen du.

Bakarrizketa 
zientifikoak

FameLab bakarrizketa 
zientifikoen nazioarteko 
lehiaketa bat da, 2005ean 
sortu zena. Helburu 
nagusia talentu berriak 
identifikatu, prestatu eta 
ezagutaraztea eta 
zientziaren zabalkuntza egitea da, formatu berri baten 
bidez: bakarrizketa zientifikoa.

http://www.unep.org

http://www.unesco.org

www.k.bizkaia.net

https://www.famelab.es/

http://movimientoslow.com

ZIBERINGURUNE@

http://tiendacomesano.com

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

                      Aldizkariko atal honetarako  

                        interesgarria izan  

     daitekeen Interneteko helbideren  

              bat ezagutzen baduzu,  

                      bidal iezaguzu,  

                            mesedez.

Beren edukiagatik gure inguruneko 
iraunkortasunaren alderdi berriak 
ezagutzen eta sakonago aztertzen 
lagunduko diguten Interneteko helbide 
interesgarriak jasoko ditugu aldizkariko 
atal honetan, «Gaurkoa» sailaren 
barruan. Ziberingurune@ leiho birtual bat 
da, berria, entretenigarria eta familia 
osoari irekia. 
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JARDUERAK

Aktibatu + Etxeetako Programa

MURRIZTU ZURE ETXEAK 
INGURUMENEAN DUEN ERAGINA!

2014-2015 edizioan Aktibatu + programa Busturialdea-Urdaibai, 
Lea-Artibai eta Uribe Kostara hedatuko da. Helburua familiei lagun-
tzea izango da, etxeko ohiturak aldatzeko beharraz ohartaraztea eta 
kontzientziazioa zabaltzea. Horretarako, plataforma digital bat erabi-
liko da, komunikazio eta edukien banaketarako euskarri gisa. Abuztua 
baino lehen eman behar da izena. Animatu parte hartzera,
www.bizkaia21.net orrian sartuz.

Aktibatu + Eskola Programa

ENERGIA ETA  
EROSKETAK-HONDAKINAK

Bizkaian hainbat ikastetxek jarraitzen dute ekimen horrekin, esko-
lako jarduerek ingurumenean duten eragina murrizten saiatzeko. 
2014-2015 edizioan parte hartzen duten ikastetxeetan* bi modulu ari 
dira garatzen: Energia modulua eta Erosketa-hondakinen Modulua. 

Lehenengo ikuskaritzaren ondoren, Aktibatu + programan parte 
hartzen duten ikastetxeek hainbat ekintza eta komunikazio kanpaina 
diseinatu zituzten eskola komunitate osoa sentsibilizatzeko. Bigarren 
ikuskaritza amaitutakoan, maiatzean, komunikazio kanpainen emai-
tzak eta lorpenak ezagutuko dira. 

(*) *Energia modulua:  Busturialdea–Urdaibai eta Uribe Kosta eskualdeetako 12 ikas-
tetxetan (Berangoko Eskola, Eleizalde Ikastola, Gernika BHI, J. M. Uzelai, Montorre LHI, 
Mundaka LHI, Sagrado Corazón Ikastetxea, San Frantzisko LHI, San Fidel Ikastola, Sta. 
Mª del Socorro, Mertzede Ikastetxea, Seber Altube Ikastola et Urretxindorra LHI).
Erosketa-hondakinen Modulua:Arratia eta Nerbioi-Ibaizabal eskualdeetako 6 ikaste-
txetan (Bengoetxe BHI, Dimako Eskola, Eguzkibegi Ikastola, IPI Soloarte, Etxebarri BHI 
eta Ugaoko Eskola). 

Erakusketa eta paseo gidatuak

ITSASADARRAREN MAGIA
Bilboko Itsas Museoak, AZTIrekin eta 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin izenpe-
turiko hitzarmenaren bidez, ikus-entzunez-
ko eta elkarreraginezko erakusketa bat 
hartzen du maiatzaren 28tik aurrera- urria-
ren 31ra arte-, Bilbao Metropolitarraren 
Saneamenduko Osoko Planari esker 
Itsasadarrak izandako aldaketari buruz; izan 
ere, plan horrek ibilgua ingurumenaren al-
detik leheneratzen lagunduko du, bai eta 
hiri guztia eraldatzen ere. «Itsasadarraren 
magia» erakusketan , era berean, Bizkaiko 
Foru Aldundiak eta URA-Ur Agentziak lagun-
du dute.

Itsasadarraren ingurumen arloko egoera 
ona egiaztatzeko eta bere magia deskubri-
tzeko, Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak bere 
itsasontzira etortzera gonbidatzen gaitu. 
Bertan, AZTIko ikerlari batek azalduko dizu 
nolakoak diren estuarioaren egoeraren berri 
izateko aldian-aldian egiten diren kontrolak. 

Paseo gidatuak Itsasadarrean

Ekaina
12 / 17:30 19 / 17:30 21 / 12:45
Uztaila
3 / 17:30 10 / 17:30 12 / 10:00
Irailak
11 / 17:30 13 / 10:00 18 / 17:30
Urriak
9 / 17:30 11 / 10:00

Erreserbak: 94 687 04 02
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Nekazaritza ekologikoa, biologikoa edota organikoa printzipio eta arau konkretu batzuren arabera egiten den 
ekoizpen eredua da. Europa mailan, (CE) 834/2007 eta (CE) 889/2008 Erregelamenduek babestu eta zehazten 
dituzte nekazaritza ekologikoaren ezaugarriak. Horrenbestez, ekologiko, biologiko, organiko zein «eko» eta 
«bio» laburdurak erabili nahi dituen ekoizleak berme-sistema baten baitan egon behar du, non erakunde 
independente batek ziurtatuko duen araudia betetzen dela. 

Euskadin, Euskadiko Nekazaritza eta 
Elikadura Ekologikoaren Kontseilua 
(ENEEK) da nekazari, abeltzain eta 

eraldatzaileek Europako ekoizpen ekolo-
gikoaren araudia betetzen dutela ziurta-
tzen duena. Produktu bat aipatutako erre-
gelamenduekin bat datorrela adierazteko, 
Europako nekazaritza ekologikoaren lo-
goa (eko-hostoa) ikusgarri izaten dute 
etiketan. Euskadin, gainera, ENEEKren zi-
gilua ere eraman dezakete berton ekoiztu 
eta eraldatu diren produktuek.

Naturarekin bat

Nekazaritza, abeltzaintza eta eraldake-
ta ekologikoaren ezaugarri nagusia da 
jarduera guztien oinarrian dagoela ahalik 

eta neurri handienean naturarekin batera 
lan egitea, landare zein abereen ziklo na-
turalak errespetatuz. Hau da, ekosistema-
ren zein bioaniztasunaren indartzean eta 
orekan arreta berezia jarri behar da ekoiz-
pen ekologikoa egiteko. Horregatik, neka-
zaritza ekologikoan ez da onartzen jatorri 
kimiko-sintetikoa duen lehengairik: ez 
ongarri kimiko, ez herbizida, ez pestizida 
zein plagizida kimiko, ezta genetikoki 
eraldatutako organismorik ere. Honek ez 
du esan nahi nekazaritza ekologikoan, 
sortzen diren izurri eta gaixotasunen au-
rrean, ez dagoenik inolako baliabiderik: 
badago onartutako substantzien zerren-
da bat, non landare, bakterio edota mine-
raletatik eratorritako intsektizida, fungizi-
da, ongarri eta bestelako substantziak 

batuta dauden. Edonola ere, prebentzioa 
da nekazaritza ekologikoaren lehenengo 
baldintza. Hortaz, nekazari ekologikoen 
jardunean, lurra zaintzea eta berezkoa 
duen emankortasuna indartzea dira oina-
rriak. Horretarako, konpostatutako mate-
ria organikoa baliatzen dute (azienda eko-
logikoetatik edota ekoizpen estentsiboa 
egiten duten aziendetatik lortutakoa soi-
lik, ez baita onartzen ustiategi intentsi-
boetako satsaren erabilera). Gainera, lan-
daketa-aniztasun handia dute, sasoi 
bakoitzean ekoiztu daitezkeen barazki 
ezberdinen barietate ahalik eta handiena 
landuz. Landaketa-aniztasun hau estrate-
gia garrantzitsua da izurri eta gaixotasu-
nen aurrean, izan ere, arazo bat sortuz 
gero litekeena da landaketa-mota jakin 

Lurra zaintzea eta berezkoa duen emankortasuna indartzea 

NEKAZARITZA EKOLOGIKOA BIZKAIAN
Testua: ENEEK – Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua
Argazkiak: Haritz Mayora Sarasua 
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bati soilik eragitea, beste guztiak normal-
ki garatuz.

Abeltzaintzari dagokionez, nekazari-
tzan ezarritako baldintza berberak man-
tentzen dira larreen kudeaketan. 
Aziendaren maneiuan abereen ongizate-
baldintza gorenak bermatzen dira, bai kor-
tan eta baita larreetan ere, abere kopurua 
mugatuz abeltzainak eskura duen lur aza-
leraren eta kortaren tamainaren arabera. 
Horrela, alde batetik, bermatzen da larree-
tan gehiegizko nitrogeno kopururik ez 
dela isuriko, eta bestetik, abereek behar 
haina elikadura izango dutela ziurtatzen 
da. Pentsu ekologikoaren erabilera onar-
tzen da, baina aziendaren elikadura larree-
tan oinarrituta egon behar du, hori baita 
abereek berezkoa duten elikadura-mol-
dea. Horrezaz gain, abere-elikaduraren ja-
torriak ere badu bere garrantzia, zati handi 
batean eremu hurbilean ekoiztutakoa izan 
behar baita. Botiken erabilera mugatua 
dago, homeopatia, fitoterapia eta bestela-
ko sendabide alternatiboen erabilera lehe-
nesten delarik. Arrazei dagokionez, tokiko 
baldintzetara ahalik eta egokituen daude-
nak aukeratzen dira, osasun-arazoak sor-
tzeko aukerak gutxitu aldera. Arrautza 
ekoizpenean, besteak beste, oiloak ezin 
daitezke kaiolatan egon eta, gutxienez, 8 
orduko iluntasun-tartea izan behar dute.

Azkenik, eraldaketa ekologikoaren ata-
lean, soilik gehigarri naturalen erabilera 
baimentzen da, eta ez dira onartzen jato-
rrizko elikagaiaren ezaugarriak zeharo al-
datzen dituzten teknikak.

Bizkaiko baserritar eta 
eraldatzaile ekologikoak

Bizkaian tradizio luzeko nekazari eta 
abeltzain ekologikoak dauzkagu, 30 urte 
baino gehiago ekoizpen eredu zaharberri 
honetan lanean dabiltzanak. Azken urtee-
tan, baserritar ekologiko beteranoei gazte 
dezente gehitu zaizkie, ekoizpen ekologi-
koaren bidetik nekazaritzara hurbildu 
nahi izan dutenak. Beraien eraginez, urte-
ro %10 inguruko hazkundea izan du lurral-
deko eragile ekologikoen kopuruak. Gaur 
egun, 125 eragile bizkaitar daude ENEEKan 
inskribatuta. Jarduera-kopurua, aldiz, 
152koa da. Honek adierazten du eragile 
batzuek jarduera-mota bat baino gehiago 
dutela: 88 eragilek ekoizpen begetala egi-

NEKAZARITZA-LURREN MUNDU MAILAKO URTEA

Nazio Batuen Erakundeak Nekazaritza-lurren Mundu Mailako Urtea izendatu du 
2015a. NBEk mota honetako izendapenak baliatzen ditu mundu osoari eragiten dion 
arazo larriren bati buruz eztabaida sortzeko. Lurraren kasuan, badugu zertaz larritu: gi-
zakion elikaduraren %95 lurzoru hauetan ekoizten da. NBEren estimazioek diote neka-
zaritza-lurren %33 higadurak jota, gazituta, azidotuta, trinkotuta edo kimikoki kutsatuta 
daudela. Horrezaz gain, urtero 75.000 tona lur emankor galtzen direla kalkulatzen da, 
hau da, Naturak lur emankorra birsortzeko duen gaitasunaren 10-40 aldiz gehiago. 
Testuinguru honetan, ezinbestekoa da lurra zaindu eta birsortzen duen ekoizpena mun-
du osoan zabaltzea, eta ekoizpen hori sustengatuko duen kontsumo eredua sustatzea. 
Hori lortzeko, badago ondo markatutako bide bat: nekazaritza eta kontsumo ekologi-
koak bultzatzea.

ten du, horietatik gehiengoak baratzezai-
nak dira, baina badaude ere frutagintza 
edota bazka eta larreen ekoizpena egiten 
dutenak. Azken jarduera honek, bazka eta 
larreen ekoizpenak, hartzen du azalera 
gehien lurraldean (550,2 ha) guztira. 
Atzetik datoz frutagintza (50 ha) eta ortu-
gintza (46,6 ha). Bizkaian, guztira, 653,4 ha 
daude inskribatuta ENEEKren erroldan. 
Horrek Bizkaian erabiltzen diren nekaza-
ritza lurren %1,4 suposatzen du.

Abeltzaintzari dagokionez, 29 baserri-
tarrek kudeatzen dute beraien azienda 
ekologikoki. Arlo honetan, arrautza ekoiz-

penera dedikatzen diren ustiategiek ga-
rrantzia hartu dute azken urteetan, 10 
izatera iritsi baitira, nahiko ekoizpen-gai-
tasun handiarekin, gainera. Abeltzaintzan 
garrantzia daukan beste jarduera haragi-
tarako behi eta txahalen hazkuntza da, 
beste 10 ustiategirekin.

Eraldaketaren arloan, oraindik ere ba-
dago garapenerako tartea, bai produktu 
begetalen transformazioan (14 eragile, 
horietatik 4 okinak eta 3 zuku-ekoizleak) 
eta baita abere-jatorriko produktuetan 
ere (19 eragile daude, horietatik 7 arrau-
tza-ontziratzaileak eta 4 gaztagileak). 
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Beste urte batez, Bizkaiko Lurralde 
Historikoak hiri hondakinen sorre-
ra, gaikako bilketa, bereizketa eta 

tratamenduaren datuak hobetzen segi-
tzen du, aurreko ekitaldiaren aldean. 
2014an, Bizkaian 608.794 tona sortu ziren 
guztia, hau da, 2013an baino 3.193 tona 
gehiago (% 0,5eko hazkundea). Bizkaiko 
biztanlerian 4.500 pertsonako murrizpen 
txikia egon zen, INEaren arabera. 
Hazkunde txiki hori krisialdi ekonomikotik 
irtetearekin batera gertatu da, sei urtez 
lurraldeko hiriko hondakinen sorreran jai-
tsierak egon ostean. Bilbon Tratamendu 
Mekaniko eta Biologikoko Planta abiatu 

zenetik, balorizazio material edo energe-
tikoko portzentajea nabarmen gehitu da, 
% 90 gainditzeraino. Q sukarraren krisial-
diaren ostean, azpiegitura hori desinfek-
tatzeko 3 hilabetez ixtera behartu bazu-
ten ere, 2014an sortutako zaborraren % 10 
baino gutxiago bota zen kontrolatuta 
dagoen hondakindegira. Horrenbestez, 
Bizkaiak soberan betetzen ditu Europar 
Batasunak hondakinak isurtzearen ingu-
ruan 2016rako ezarritako helburuak.

Hiri hondakinen balantzeak, beste urte 
batez, foru erakundeak gaian izan dituen 
ingurumen politiken arrakasta erakusten 

du, Hiri Hondakinen Kudeaketako II. Plan 
Integralean (2005-2016) definituak.

Hondakinen kudeaketa

Hondakin kudeaketari dagokionez, es-
tatistikako datuek ez dute beti ziklo osoa 
islatzen: prebentzioa (hondakina ez sor-
tzea, sortutako hondakinen murrizketa 
gisa bakarrik kuantifikatu ahal dena), be-
rrerabilerara eta birziklatzera bideratuta-
ko gaikako bilketa eta bereizketa, honda-
kinaren balio materiala eta energetikoa 
aprobetxatzeko tratamenduak eta, azke-
nik, errefusako azken zatia modu segu-

Bizkaiak soberan betetzen ditu Europar Batasunak hondakinak isurtzearen inguruan 2016rako ezarritako 
helburuak. 2014an hiriko hondakinen 608.794 tona sortu ziren gure Lurralde Historikoan, aurreko urtean baino 
3.193 tona gehiago. Sortutako zaborraren % 90 baino gehiago baliabide gisa aprobetxatzen da materialki edo 
energetikoki.

Hiriko hondakinen % 90 baino gehiago aprobetxatu zen baliabide modura

BIZKAIA ZERO HONDAKIN SORTZETIK HURBIL DAGO
Bizkaiko Foru Aldundia

web
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ruan deusez tatzea.  Bizkaiko Hiri 
Hondakinen Kudeaketako II .  Plan 
Integralaren (2005-2016) ohiko bigarren 
berrikuspenak bide eman du hondakin 
zati bakoitzaren fluxuak zehatz-mehatz 
ezagutzeko. Gaur egun, behatokiaren me-
todologiak gaikako bilketako eta bereiz-
ketako datuak zehazten ditu batetik, eta 
azken birziklatzearen datuak (hau da, be-
netako birziklatzearenak), bestetik.

Kontuan izan behar da gaika bildutako 
hondakinen zatiak jasotzen dituzten tra-
tamendu aurreko plantek gaiaren arabera 
bereizten dituztela, berrerabiltzeko edo 
birziklatzeko. Aitzitik, zati garrantzitsu bat 
dago, bere ezaugarriengatik, ezin dena 
birziklatzera bideratu. Horregatik, energe-
tikoki balioztatzen da edo, hori ezinezkoa 
denean, kontrolatutako hondakindegi 
batera bideratzen da. Horrenbestez, lehe-
nago birziklatzean sartzen zen portzenta-
je bat deskontatu behar da, balorizazio 
energetikoan edo deuseztapenean sar-
tzeko. Aitzitik, Zabalgarbira iristen den 
masako zaborraren zati bat metalak edo 
materialak dira. Horiek bereizi eta birzikla-
tzen dira. Horregatik, hondakin horiek 
benetako birziklatzearen azken kontake-
tan sartu behar dira. Finean, balantze glo-
bala egin behar da, hondakin primarioa 
eta sekundarioa (hau da, hondakin prima-
rioa kudeatzeko sistemetan sortzen dena) 
kontuan izanik.

Hiriko Hondakinen hazkundea

Krisialdi ekonomikotik irtetearekin ba-
tera, hazkunde txikia egon da (% 0,5) hiri-
ko hondakinen sorreran, sei urtetan behe-
rakadak egon ostean. Hiri hondakin 
guztiak kalkulatzeko, etxeko hondakinak 
(EH) eta komertzialak (HK) batzen dira. 
2014an 471.553 tona EH eta 137.241 tona 
HK batu dira. Guztira, pasa den urtean 
6.80794 tona HH sortu ziren, aurreko ur-
tean baino 3.193 tona gehiago.

HHen sorreran izandako bariazioa des-
berdina da etxeko hondakinen frakzioan 
eta hondak in komer t z ialenetan. 
Lehenengo kasuan gora egin du eta biga-
rrenean, aldiz, behera:

EH 12.947 Tn +% 2,8

HK -9.754 Tn -% 6,6

HHen sorrera per capita (529 kg/biz-
tanle/urte 2014an) asko murriztu da (524 
kg/biztanle/urte 2013an). Etxeko kontsu-
moak krisialdi ekonomikotik irteten hasiak 
garela erakusten du eta batez ere honda-
kinen sorreran ikusi da hori. Hala ere, hon-
dakinen sorreraren igoeraren ehunekoa-
ren eta hazkunde ekonomikoaren arteko 
aldea prebentzio politiketan egindako 
aurrerapenen ondorio da.

Gaikako bilketan eta bereizketan 
hobekuntza

Gaikako bilketa indizeak frakzio guz-
tietan hobetu dira:

2013 2014

EH % 33,3 % 35,3

HK % 57,0 % 59,0

HH % 39,0 % 40,6

Gainera, Tratamendu Mekaniko eta 
Biologikoko Planta martxan jarri zenez 
gero, helmuga berriak lortu ahal izan dira 
hiri hondakinen gaikako bilketa eta be-
reizketa indizeei dagokienez. Gaika bil-
dutako hondakinen 247.175 tonei TMBan 
gaika bereizitako 121.029 tonak gainera-
tu behar zaizkie, 368.204 
tonaraino. Hondakin horiek 
berrerabiltzeko eta birzi-
klatzeko erabiltzen dira. 
Hori 2014an sortutako hon-
dakinen % 60 baino gehia-
go da.

Zabor gutxiago 
hondakindegietan 

Beste urte batez masan 
biltzen diren hiri hondaki-
nen zenbatekoa gutxitu da 
(7.634 tona gutxiago, hau 
da, % 2,1eko murrizketa). 
183.119 tona balorizazio 
energetikora bideratzen 
dira, eta hondakindegian 
57.471 tona bakarrik sartu 
dira, hau da, 2013an baino 
40.336 tona gutxiago. 
Horrek % 41,5eko murrizke-
ta esan nahi du.

Bilboko Tratamendu 
Mekaniko eta Biologikoko 

Planta abian jartzearen ondorioz, por-
tzentajeetan Bizkaiko kudeaketa siste-
men eskema globala optimizatu da. 
Bizkaian sortzen diren hondakin prima-
rioen % 90 tratamendu aurreko sisteme-
tara bideratzen dira, balio materiala (% 
60) edo energetikoa (% 30) aprobetxa-
tzeko. Beste % 10a bakarrik sartzen da 
kontrolatutako hondakindegietan, inola-
ko aprobetxamendurik gabe. 2014. ur-
tean azpiegitura abian jarri da eta proba 
eta egokitzapen fasean egon da baina Q 
sukarraren krisialdiaren eraginez itxita 
egon zen 3 hilabetez. Horregatik, 121.029 
tona bakarrik tratatu dira. Kopuru hori 
oraindik urteko 180.000 tonako gaitasun 
nominaletik urrun dago. Ondorioz, 2015. 
urtean kopuruak asko hobetzea espero 
daiteke.

Eraginkortasuna hondakinen 
kudeatzean

Gaika bildutako eta bereizitako hon-
dakin guztietatik (368.204 tona), gehie-
na modu eraginkorrean berrerabiltzen 
edo birziklatzen da. Horri hondakin se-
kundarioen zati handi bat gaineratu 
behar diogu (metalak eta zepak), balori-
zazio energetikoarekin tratatzearen 
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BIZKAIAK HONDAKINDEGIEN ZUZENTARAUA BETETZEN DU 
2009. URTEAZ GEROZTIK 

Bizkaiak hondakindegiei buruzko 1999/31/EE Zuzentarauak 2016rako markatutako 
helburuak soberan betetzen ditu 2009az geroztik. 1995. urtearekin alderatuta, 2014an 
% 10,8 murriztu da hondakindegietako materia biodegradagarria. % 89,2ko murrizketa 
horrekin, Bizkaiak soberan betetzen du EBk 2016ko uztailerako ezarritako helburua 
(gutxienez % 65 murriztea).  Murrizpen hori % 100ekoa izatea nahi du Bizkaiko Hondakinak 
Kudeatzeko II. Plan Integralak (isurketa gordina 0). Helburu horretara hurbilduko gara 
Tratamendu Mekaniko eta Biologikoko Planta bere gaitasun osoan martxan jartzen de-
nean. Bizkaiaren ahaleginari esker, gainera, Euskadik Zuzentarauak exijitutako helburuak 
betetzea errazten du.

emaitza direnak; horiek ere birziklatzen 
dira. Pisuaren parte handi bat lurrundu-
tako ur modura galtzen da prozesu ho-
rietan eta azkenean, inola ere aprobe-
txatu ezin direnak kontrolatutako 
hondakindegira bidaltzen dira, errefusa-
ko azken zati gisa.

Lehen mailako hondakinen (tratamen-
durik gabekoak) eta bigarren mailagoen 
(lehen mailako tratamendutik aterata-
koak) fluxu guztiak biltzen dituen azken 
masa balantzeak kudeaketarako azpiegi-
turen azken beharrizanak ezagutzea eta 
sistemaren amaierako eraginkortasuna 
kalkulatzea ahalbidetzen du, hots, honda-
kinak zein gradutan aprobetxa daitez-
keen baliabide gisa.

Guztizko birziklapen indizea hondaki-
nak kudeatzeko sistema integratuaren 
amaierako eraginkortasunaren adierazle-
rik onena da eta masen balantzea eginez 
kalkulatzen da. Funtsean, sistema horre-
tatik ateratzen den hondakin kopurua 
pisutan zehaztea eta benetan modu era-
ginkorrean birziklatu dena baztertzea 
baino ez da, azkenean zuzenean edo 
egindako tratamendu aurreko jarduketa 
guztien errefusako azken zati gisa honda-
kindegira bidali denaren aldean. Logikoa 
denez, kopuru hori sortutako hiriko hon-
dakinen hasierako pisu osoa ken konpost, 
bioegonkortze edo balorizazio energeti-
koaren prozesuetan ur moduan galdu 
duena da.

2014. urterako masen balantzearen 
arabera, kudeaketarako sistema integra-
tuan sartu ziren 608.794 tonetatik 267.213 
tona birziklatu ziren modu eraginkorrean, 
127.528 tona bidali ziren hondakindegira 
errefusako azken zati gisa eta 214.025 to-
nako galeragatik pisua murriztu zen. 
Horrenbestez, benetako birziklapen osoa-
ren indizea % 67,7 izan da 2014an, 2013koa 
baino % 62,5 gehiago. Esan beharra dago 
ehuneko horretan berrerabilitzako hon-
dakinen 3.341 tonak sartzen direla. 
Frakzio txikiagoa badira ere, oztopoa dira 
hondakinak kudeatzeko Europako hierar-
kiaren helburuak betetzeko. Beraz, Bizkaia 
Europa iparraldeko herrialderik aurrera-
tuenen pareko ingurumen bikaintasuna-
ren mailan dago. 

Hondakinak kuantifikatzeko metodologia

Bizkaiko Foru Aldundian egindako hiriko hondakinak kontrolatzeko inbenta-
rioak indarrean dagoen legediak ezarritako ildoak jarraitzen ditu, zehazki 22/2011 
legeak ezarritakoak. Azken horrek udalak zein hondakin kudeatzeko eskumena 
duen xedatzen du. Behatokiaren metodologia honetan hondakin mota hauek 
bereizten dira:

•  Etxeko hondakinak (EH): etxeetan sortutako hondakinak, eta zerbitzu eta 
industrietan sortzen diren etxeko hondakinen antzeko hondakinak. Bestetik, 
etxeetako eraikuntza eta konponketetako obra txikietako hondakin eta eskon-
broak, bide publikoak, berdeguneak, aisialdi-eremuak eta hondartzak garbi-
tzearen hondakinak, hildako etxeko animaliak eta ibilgailu abandonatuak 
hemen sartzen dira. Horrela, definitutako metodologia berriaren arabera, ti-
pologia honen barruan ondoko hauek sailkatu dira:

 – Etxeetako hondakinak (EH): etxeetan sortutako hondakinak, eta etxeeta-
ko eraikuntza eta konponketa obra txikietako hondakinak.

 – Zerbitzu eta industrietan sortutako antzeko hondakinak (ZIAH): hemen 
etxeetako hondakinen antzeko hondakinak sartzen dira, etxeetakoak ez 
diren obra txikietako hondakinak (bulegoetakoak, lokal komertzialetakoak 
etab), bide garbiketakoak, hildako etxeko animaliak eta kalean abandona-
tutako ibilgailuak.

•  Hondakin komertzialak (HK): hemen komertzio jarduerak eta zerbitzuen 
sektoreko hondakinak sartzen dira (komertzioa, ostalaritza, bulegoak etab).
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BA AL 
ZENEKIEN…?

GENERO BERDINTASUNA 
Gure gazteriaren heren batek onargarri ikusten du bikotekidea kon-
trolatu eta bere izenean erabakiak hartzea, CIS institutuak 2014an 
egindako ikerketa honen arabera: «Genero-indarkeriaren pertzepzioa 
nerabe eta gazteengan». Gehien-gehienek emakumeen aurkako in-
darkeria fisikoa eta hitzezkoa gaitzesten dute baina %67k soilik ar-
buiatzen dute bikotekidea kontrolatu eta bere gain agintzeari buruz-
ko ideia.  Horrela izanik, hiru gaztetik batek uste dute «ezinbestekoa 
edo onargarria dela egoera batzuetan» bikotekidearen ordutegiak 
kontrolatzea, bere lagun eta senideekin egoten ez uztea, bere ize-
nean erabakitzea ikasi edo lan egin dezakeen, bere telefono mugiko-
rra begiratzea edo zer egin dezakeen eta zer ez inposatzea. Ufff… 
oraindik ere horrela gabiltza! Kezkagarria. Funtsezkoa da gure gaz-
teek jarrera horietan indarkeria dagoela antzematea.

GARRAIOA 
«Inork ez dio Udalari eskatzen <emaidazue auto bat>, baina bai <emai-
dazue aparkatzeko leku bat>. Nik erosiko dut autoa, baina beste batek 
ordain diezadala aparkatzeko lekua» (Ibon Areso, Bilboko alkatea). 
Eztabaida hori helduko da (hala dio Mikel Murgak, trafiko eta garraioan 
nazioarteko aditua), autoa erosi eta aldi berean garajea erosteaz hitz 
egingo dugu. Zera bezalakoa da, baten batek idi parea erosi eta alka-
teari galdetzea ea non gorde ditzakeen.

INGURUNEA 
Helburua hauxe da: mendearen amaierarako tenperatura igoera bi 
gradukoa baino ez izatea industria-aurreko mailekiko. Hori lortzeko, 
datozen hamarkadetan emisio askoz gutxiago sortu beharko dira 
-%40 eta %70 bitartean murriztu beharko dira 2010 eta 2050 bitar-
tean-, 2100ean ia zerora jaisteko. Aldaketa Klimatikoaren arloko adi-
tuen Gobernu arteko Taldearen V. Ebaluazio Txostenaren arabera, 
CO2 kontzentrazioak «800.000 urtetako aurrekaririk gabekoak izango 
dira»; era berean, atmosferaren eta ozeanoen berokuntza aipatu dute, 
ozeanoen azidotzea eta poloetako izotz-geruza murriztea.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA 
Egoerarik negargarrienetako bat adingabeen salerosketa da. Ohikoa 
da adingabeak herrialdeetako mugetara heltzea, bere gurasoak dire-
la adierazten duten identif ikatu gabeko helduekin batera. 
Salerosketarako erabiliko diren susmoa dagoenean, egiten den lehe-
nengo gauza beste nortasun bat ematea da, gizaki-trafikoaren zirku-
lua hausteko. Hala ere, harrera-etxeetara eramaten dituzten nerabe 
batzuk handik gutxira irteten dira eta mafien esku erortzen dira berriz 
ere. Gizarte erakunde eta erakunde publikoen arteko koordinazioa 
funtsezkoa da drama hori eteteko, eta horretan nahikotxo hobetzen 
ari gara. Kontua da zer gertatzen den Estatuaren babespean dauden 
20.000 etorkinek 18 urte betetzean. Litekeena da egoitza-baimena 
galtzea, hori mantentzeko lan-kontratu bat behar baita. Gainera, 
pertsona horiek hamaika urte gutxiagoko babes-egitura dute, familia 
bat dutenekin alderatuta.

HONDAKINAK 
Zenbat kostatzen da telefono mugikor bat birziklatzea? Kontuan 
hartzen baditugu bilketa, garraio, biltegiratze, sustapen eta kudea-
keta gastuak, lau zentimo inguru izango da. Espainian, 20 milioi tres-
na botatzen dira urtero, eta gehienak zakarretara. Hondakin kopuru 
izugarria da; izan ere, Tragamóvil ekimenaren arabera (http://www.
tragamovil.es/), piezen %90 ezin dira berriro erabili. Behin ingurume-
nerako kaltegarriak diren materialak kenduta, plastikoa, beira, beira-
zuntza eta metalak berreskuratu daitezke, hala nola burdina, kobrea 
eta urrea ere. Birziklatzeaz arduratzen den Alemaniako Remondis 
enpresak kalkulatu du mugikor bakoitzak metal preziatu horren 23 
miligramo dituela batez beste.

ENERGIA
Eguzki-energia berde eta eraginkorrago bat lortzeko sekretua zelula 
bakarreko organismo batzuen oskolean egon daiteke. 100 milioi ur-
teko antzinatasuna dute eta diatomea dute izena. Alga mota bat da. 
Munduko ozeano guztietan eta uretako kate trofikoen oinarrian ager-
tzen dira eta nanoteknologiako adituen arreta bereganatu dute. 
Diatomea delako horien eskeletoa argia atzematen duten poroz es-
talita dago. Zientzialari batzuk, horien artean Greg Rorrer, erdieroa-
leak diren materialak hazi eta eskeletoetan txertatzen ari dira. Zelula 
fotovoltaikoetan sartzean, sorgailuen eraginkortasuna %50 handi-
tzen da. Ez dago gaizki hain antzinakoa den izaki batentzat.

BIODIBERTSITATEA
Nola sortu da Ebola gaixotasunaren agerraldia? Jon de Lahuerta 
OMEko mediku aholkularia da eta patologia tropikaletan aditua. Bere 
esanetan, Afrikan berdintasunik eza gero eta handiagoa da (bitxikeria 
moduan, esan dezakegu Audi markako auto gehiago daudela 
Ruandako hiriburuan, proportzioan, New Yorken baino), herrialde 
pobre eta baliabidez agortuak izateaz gain. Bada, ebolaren krisiaren 
kasuan, esaterako, eragina izan du birusaren animalia gordailua sagu-
zaharra izateak. Sagu-zahar horiek bizi ziren basoetako zuhaitzak 
moztuz joan dira, eta animalia horiek, gosez, herrietara hurbildu dira. 
Basamortua hurbil duten herrialdeetan ez dago ebolarik.

ESKURAGARRITASUN UNIBERTSALA 
«Oztoporik gabeko arte-eskola: Sortuz hazten gara». Hori da 
FormArteren leloa. Arte plastikoen eskola gaztea da, 2013an sortua 
(Zancoeta 1), eta berezia, baliabide honen balio nagusia ikasleak 
baitira: Urritasun psikikoa duten ikasleak. «Ez gara zentro okupazional 
bat, baizik eta prestakuntza ematen duen zentro bat; haur hezkun-
tzatik unibertsitate-mailara arte ematen dugu, Arte Ederrak ikasi nahi 
dituztenentzat ere» esan dute Prestakuntza Zentro integratzaile ho-
netakoek (http://formartebilbao.com/).

INTEGRAZIOA
Lau segundoro pertsona bat bere lekutik mugitzen da munduan; hau 
da, begiak kliskatzen ditugun bakoitzean pertsona batek ihes egin 
beharrean ikusten du bere burua. Horien erdiak adingabeak dira. 
Pertsona horien erdiak baino gehiago bost herrialde hauetakoak dira: 
Afganistan, Somalia, Irak, Sudan eta Siria.

KONTSUMO ARDURATSUA
Imajinatzen duzu supermerkatura errazionamendu-liburuxka batekin 
joan behar izatea? Egunero 230.000 haur jaiotzen dira. Eta ez, ez da-
karte ogia besapean. Munduan 9.000 milioi pertsona egongo dira 
2050ean. Horrek esan nahi du elikatu beharreko 2.000 pertsona 
gehiago izango garela. Denontzako jatekorik egongo ote da? Gaur 
egun 842 milioi pertsona bizi dira gosez. Baina NBEk zera ohartarazi 
du: Ekoizpena %60an handitzen ez bada, segurtasunik eza areagotu 
egingo da, elikadurari dagokionez. Harrapaketa eta gatazkak egongo 
dira… ez soilik herrialde pobreetan; hemen ondoan ere.
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Peter Gibson artistak gaitasun berezia dauka: hiriko bizitzaren inguruko 
hausnarketak planteatzearekin batera irribarre eginarazten du. Bere obraren 
ezaugarriak sorkuntzarako gaitasuna eta espazioaren ikuspegia dira, eta 

batez ere, garai hauetan hain ondo datorkigun umore kutsua. 

Bizkaia Maiteak ateak ireki dizkio artista kanadar entzutetsu honi eta irakurleen 
irudimen eta gogoetak piztu nahi izan ditu. Eta bestela, nola definituko zenukete 
asfalto zikin eta hotza pintura bihurtu eta ustekabeko mezu eta irudiz betetzeko gai 
dena?

Bere abiapuntua hiri eredu atseginagoa bat sustatzeko nahia da; bertan bizi diren 
pertsonak eta bizikleta ibilgailua kontuan hartuko dituen hiri-eredua, hain zuzen. 
Peter Gibson (Roadsworth) Montrealeko kaleetan hasi zen pintatzen 2001eko 
udazkenean. Hirian bizikleta-bide gehiago eskatu eta autoaren kultura zalantzan 
jarri nahi zuen. Ildo horretatik, bideen markaketa transbertsalaren eta gainerako 
hiriko elementuen inguruko lengoaia garatuz joan zen, mezu argi honekin: «kaleak 
bi punturen arteko distantzia baino zerbait gehiago dira, bizipenez josita daude eta 
merezi du arretaz behatzea. Hori lortzeko onena bizikletaz edo oinez ibiltzea da».

Hasieran ez zuen onarpenik izan eta bere estiloa gatazkatsua izan zen. Atxilotu 
ere egin zuten «Montrealgo eremu publikoen kontrako atentatuagatik». Gaur egun 
ospe handia dauka bere hirian, herrialdean eta nazioarte mailan eta eremu publi-
koan esku hartzeko ekimen askotan parte hartzen du. Mugitzeko aukera alternati-
boen inguruko gaiekin batera, beste elementu batzuk ere baren hartzen ditu bere 
margolanetan: naturarekin eta hiriko parkeekin erlazionatutakoak. Horrekin lotuta, 
animalia batzuk ere margotzen ditu, «autoek beren habitata lapurtu dietela» sala-
tzeko.

HIRIKO ARTE 
UMORETSUA

Testua: Ibon Hormaeche
Argarkiak: Peter Gibson
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BIZKAIA MAITEA: Zure blogean 
esan duzu interesgarriak iruditzen 
zaizkizula animaliak, baita biziraun 
eta denboran irauteko duten gaita-
suna ere. Antzematen al duzu gi-
zakiongan biziraupen-arriskurik? 

Juan Ignacio Pérez: Ez dut horren ingu-
ruko arrisku berezirik ikusten, epe laburre-
ra behintzat ez. Baina adi egon behar 
dugu; izan ere, baliteke gizakion jarduerak 
orokorrean bizitza zailtzen duten ondorio 
batzuk izatea, batez ere gizakion bizitza 
zailtzen dutenak. Arrisku hori egon daite-
keela kontuan izan behar dugu beti, eta 
aurre egiteko prest egon. Baina uste dut 

egoera horretatik urrun gaudela oraindik. 
Gainera, nire uste apalean, iraunkortasu-
naren eta espeziearen babesaren arloan, 
zientziak egoera hobetu baino ez du egin. 
Etorkizunera begira, hori izango da joera. 
Zientziak gero eta lan arlo gehiago biltzen 
ditu zentzu horretan.

B.M.: Eta zer esan dezakezu 
Aldaketa Klimatikoaren inguruko 
Gobernu Arteko azken Panelek ja-
sotako arriskuei buruz?

J.I.P.: Ez nago seguru benetan kezkatzen 
duen arazoa hori den. Aldaketa klimati-
koaren gaiaz ari garela, uste dut gai izan-

go garela (teknologikoki) sortutako CO2 
guztia atmosferatik kentzeko. Uste dut 
helduko dela une hori. Posible dela esan-
go nuke.

B.M.: Esan nahi duzu zientziak, 
arriskuen gainean ohartarazteaz 
gain, konponbideak ere ematen di-
tuela.

J.I.P.: Bai, alde horretatik bakarrik etor dai-
tezke konponbideak. Zentzu horretan oso 
eszeptikoa naiz eustea soilik helburu du-
ten politikekin; batez ere garapen bidean 
dauden herrialdeetan. Guretzat nahiko 
erraza da, baina garapen bidean dagoen 

Juan Ignacio Pérez Iglesias 
Fisiologian Katedraduna eta Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedraren koordinatzailea 
da. Unibertsitateko errektore ere izan zen (2004-2009), irakaslea da 1985etik eta Biologia Zientzietan 
Doktorea. Unibertsitatean bertan egiten du bere irakasle eta ikertzaile lana, animalien fisiologia eta itsasoko 
biologiaren arloan. Dibulgatzaile zientifiko ezaguna da eta ohikoa da komunikabideetan agertzea (irratia eta 
internet). Zientziaren eta gizartearen arteko loturaren inguruko hainbat hausnarketa argitaratu ditu.

«KULTURA ZIENTIFIKOA 
FUNTSEZKO BALIOA DA 
GIZARTEAREN ETA PLANETAREN 
IRAUNKORTASUNAZ 
KEZKATZEN DEN HERRI BATEAN»

webELKARRIZKETA
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herrialde batentzat, ordea, oso zaila. Uste 
dut zientzian konfiantza apur bat gehiago 
izan beharko genukeela. David Deutsch 
fisikari britainiarraren esanetan, beti 
egongo dira arazoak eta ezin diegu aurrea 
hartu, ez baitakigu nolakoak izango diren; 
espero dezakegun gauza bakarra da aha-
lik eta gauza gehien jakitea, arazoak dato-
zenean konponbiderik onenak eman ahal 
izateko.

B.M.: Zure «Zoo Logik» blogean, 
hainbat animalia espezieri buruz 
hitz egiten duzu. Baten batek ema-
ten al dizu atentzioa bereziki? Eta 
baten batengandik ikasi beharko al 
genuke?

J.I.P.: Ni animaliengandik ikastearen alde-
koa naiz, espezie bakoitza bere garapena-
ren zirkunstantzien emaitza dela uste 
baitut. Baina ugaztun handiak bereziki 
atsegin ditut, hala nola kaxaloteak eta ele-
fanteak. Biek dituzte hainbat gauza komu-
nean giza espeziearekin. Hasteko, oso 
azkarrak eta sozialak dira; ez gu bezain-
beste, noski. Haiek matrilinealak dira, gu 
ez zehazki. Baina oso hurbilak egiten zaiz-
kigun ezaugarriak dituzte, familiaren kon-
tzeptua, enpatia… esaterako. Espezie 
horietako animalia helduek beste batzuen 
kumeak zaintzen dituzte, laguntza behar 
dutenean. Gizakion ezaugarri batzuk go-
gorarazten dizkidate eta bereziki atsegin 
ditut: kaxaloteak eta elefanteak. 

B.M.: Gizakion eta planetaren gara-
penaren eta konponbidearen gakoa 
«Kultura zientifikoa» da. Zein da 
gizarteak kultura zientifikoa iza-
tearen garrantzia?

J.I.P.: Funtsezko arrazoi bat dago kultura 
hori izateko: kultura zientifikoa kulturaren 
parte dela. Uste badugu garrantzitsua 
dela kultura maila bat izatea, uste dut ezin 
daitekeela hortik kanpo utzi zientzia; izan 
ere, Pedro Echeniquek dioenez, «gizate-
riaren kultura lan kolektiborik handiena 
da». Beste arrazoi bat zera da: erabakiak 
hobeto hartzen dira kultura zientifikoaren 
ezagutza nahikoa edukita. Hori da, finean, 
herritar kontzienteek funtzionatzen du-
ten modua, eta planetaren iraunkortasu-
naren alde egin nahi duen gizarte baten 
funtsezko balioa.

B.M.: Jarri dezagun nota. Zein izan-
go litzateke une honetan gure gizar-
teak duen kalifikazioa interes zien-
tifikoko ezagutzen inguruan? 
Zeintzuk izango lirateke interes 
horren edo interes falta horren 
adierazle nagusiak?

J.I.P.: Ez naiz argazki estatikoen partaide. 
Nire ustez baliagarriagoa da joera balora-
tzea, eta hori hobetzen ari dela esango 
nuke. Niretzat nahiko argia da. Batetik, 
hezkuntza sistema da jendearen kultura 
zientifikoaren benetako arduraduna, eta, 
zentzu horretan, gero eta hobea da eta 
hobeto funtzionatzen du (batzuen ustea 
kontrakoa izan arren); eta gainera, herrita-
rrak gero eta kontzienteagoak dira zien-
tziaren balioaz. Izatez, oraintxe bertan 
ondoen baloratzen den lanbideetako bat 
zientzialariarena da (medikua, zientziala-
ria, irakaslea…). Eta horrek esan nahi du 
garrantzia aitortzen zaiola. Beraz, kultura 
zientifikoaren maila altua ez bada ere, 
gaindituaren mailan gaudela esan gene-
zake (eskuzabalak izanda); eta kontuan 
hartuta jendeak gero eta interes handia-
goa daukala, azken balorazioa 6,5ekoa 
izan daiteke. Ez dago gaizki!

B.M.: Nota hori hobetzen jarraitzeko 
helburuarekin, zein da zuk koordi-
natzen duzun Kultura Zientifikoaren 
Katedraren egitekoa?

J.I.P.: Katedra hori gizartean kultura zien-
tifikoa hedatzen laguntzeko asmoz sortu 
zen. Hiru egiteko ditu: Ezagutza zientifi-
koa zabaltzen du, hau da, zientziarekiko 
interesa duten gizarteko sektore batzuen 
eskaerari erantzuten die. Bestalde, bere 
jardueren bidez, pertsona batzuek kasua-
litatez hartzen dute argitalpenen bat esku 
artean, eta interesa pizten zaie. Eta azke-
nik, zientziaren aldeko diskurtso publiko 
onuragarria eraikitzen du. Uste dut azken 
hori dela positiboenetako bat.

B.M.: Orain del gutxi online komu-
nikabideetan eztabaida interesga-
rria piztu da animaliekin egiten 

diren esperimentuei eta transgeni-
koen produkzioari buruz. Polemika 
sortu da gehiengoaren borondateak 
irizpide arrazional eta oinarri zien-
tifikoengan lehentasuna eduki 
behar duen edo ez; zein da zure iri-
tzi pertsonal eta zientifikoa?

J.I.P.: Niretzat hau guztia axioma baten 
modukoa da, beste despotismo ilustratua 
da, ezta? Arrazionalagoak izateagatik, jen-
dearen borondatearen aurka gauzak egi-
tea akatsa da.

B.M.: Hau da, jendeari hanka sar-
tzen ere utzi behar zaio…

J.I.P.: Hori da. Nik beti defendatuko ditut 
irizpide arrazionaltzat ditudanak, gutxien-
go batean bada ere. Baina erabakia beti 
izan behar da demokratikoa, gehiengoa-
ren arauen arabera. Horretan ez daukat 
zalantzarik. Hau da, gehiengoaren boron-
datea da lehentasunezkoa, eta irizpide eta 
argumentu zientifikoak kontuan hartu 
behar dira erabaki demokratikoak hartze-
ko argudio gisa. 

B.M.: Eta eztabaida honetako bi gai 
nagusien inguruan, animaliekin es-
perimentuak egitea eta transgeni-
koak produzitzea. Zein da zure pos-
tura?

J.I.P.: Aldekoa da kasu bietan, baina azal-
pena behar du. Animaliekin esperimen-
tuak egiteari dagokionez, ez bagenitu 
egingo arazo larriak izango genituzke, 
espezie eta norbanako moduan, eta ezin 
izango genituzke konpondu. Buruan 
dauzkat neuro-endekapenezko gaixota-
sun guztiak, seguruenik mendebaldeko 
gizarteen erronka handienak direnak, epe 
labur eta erdira. Horrek ez du esan nahi 
animaliekin esperimentuak edonola eta 
edozein baldintzatan egin daitezkeenik. 
Horrek oso kontrolatuta egon behar du. 
Ez da justifikagarria, esaterako, gizakion-
tzako produktu kosmetikoak egiteko ani-
maliekin krudelak izatea; baina bai justifi-
katu daiteke Alzheimerraren ikerketarako 
esperimentuak egitea. 

Batzuetan izan daiteke muga argi ez 
egotea. Muga horiek agintariek jarri behar 
dituzte, irizpide desberdinen arabera. 
Animaliak errespetatu behar ditugu, kru-
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delak ez izan, ahalik eta ondoen tratatu, 
baina ahaztu gabe pertsonekiko ditugun 
betebehar nagusiak. Uste dut hori izan 
behar dugula buruan.

Eta transgenikoei dagokienez, baten 
batek zientifikoki frogatu arte arazoren 
bat sortzen dutela, bai pertsonentzat bai 
ekosistementzat, ez daukat zalantzarik 
erabili egin behar direla. Orain arte, saia-
kera asko egin dira duten arriskua erakus-
teko, baina batek ere ez du filtroa pasatu. 
Are gehiago, AEBetan hiru belaunaldi da-
ramatzate hazten eta ez da eragin nega-
tiborik dokumentatu. Oker ez banago, 
Alemaniak onartu eta adierazi berri du 
transgenikoek ez dutela inolako arazorik 
sortzen.

B.M.: Transgenikoen inguruan, ku-
deaketaz, monopolioez, eta abarrez 
hitz egiten entzun dugu.

J.I.P.: Bai, aurka dauden askok niri ere esa-
ten didate ez dela hainbeste eragin deza-
keen kaltea, baizik eta kontrol mota, kon-
painia jakin batzuentzat onuragarria 
dela... eta baliteke egia izatea, baina gau-
za bera gertatzen da hauekin (bere iPho-
nea erakutsiz). Tresna hau Apple markak 
egiten du, ez beste inork. Eta munduan bi 
tresna daude nagusiki: Android-ak eta 
hauek. Hau da, ez dago oligopolio gehia-
go hazien eta bioteknologiaren munduan 
telefono mugikorren eta telekomunika-
zioen munduan baino. Hala ere, jendea 
eskandalizatu egiten da hazien kontuare-
kin eta ez telefoniaren kontuarekin. Niri 

iruditzen zait hipokresia handia dagoela 
desberdintasun horretan, ez?

B.M.: Ondorioz, zientziaren dibulga-
zioa jarduera terapeutiko oinarrizko 
moduan ulertu beharko genuke? 
Zeintzuk izango lirateke, zure ustez, 
egungo gizartearen zientziak aurre 
egin beharreko arriskuak?

J.I.P.: Lehen esan dut kultura zientifikoa-
ren iturri nagusia hezkuntza sistema dela. 
Guk, dibulgatzaileok, egiteko garrantzi-
tsua dugu, baina magnitude txikiagokoa. 
Esan dut, halaber, jendeak gero eta inte-
res handiagoa duela zientziarekiko. 
Horren froga da Katedran antolatzen di-
tugun jardueretan jendea askok hartzen 
duela parte.

Baina hori aurrealdea da; esan geneza-
ke atzealdea beldurrari lotutako ezagutza 
eza dela. Izan ere, jendea oso beldurtia da, 
eta seguruenik normala izango da. 
Askotan, beldurrak arrazionaltasunari har-
tzen dio aurre, alor zientifikoan. Beldurra, 
esaterako, transgenikoen inguruan, tele-
fonia antenen inguruan… arrazoiren ba-
tengatik hedatu egin da gauza horien 
arriskuaren ideia, eta batzuetan, jarrera 
irrazionalak mantentzen dira, eragin ne-
gatiboa dutenak, eta gainera, zentzurik ez 
dutenak. Deigarriena hauxe da: esango 
bagenu bihar bertan telebista antena 
guztiak kenduko ditugula, manifestazioak 
egongo lirateke horren aurka, ezta? Eta 
azkenean, telefono mugikorrek, wifiak eta 

abar igortzen dituen uhinen oso antze-
koak igortzen ari dira. Beldurrarekin lotu-
tako ezagutza falta da, beraz, zientziak 
daukan oztopo handietako bat.

B.M.: Eta politikaren kasuan, nola 
integratu erabakietan oinarri eta 
argudio zientifikoak?

J.I.P.: Politikaren munduan dena eztabaida-
tu daiteke, baina zientziaren munduan gau-
za batzuk ezin dira eztabaidatu. Hau da, 
transgenikoek kaltea eragiten duten edo ez 
ez da eztabaidagarria, neurgarria da. 
Eztabaidatu daitekeena da landatu edo ez, 
hori bai. Eta bozkatu daiteke, noski. Baina 
kaltea eragiten duten edo ez, hori zientziak 
zehaztu behar du, erabiltzen diren meto-
doen bidez. Ezin da negoziazio politiko ba-
ten bidez erabaki. 

Sarritan erabakiak hartzen dira 
Europako Kontseiluan, gai jakin batzuen 
inguruan neurriak hartzeko. Baina 
Europako Kontseilua ez da organo zienti-
fiko bat, baizik eta politikoa, eta horrek 
batzuetan ihes egiten digu. Gainera, oro-
korrean, gure politikariek harreman gutxi 
eduki dute zientziarekin, eta are zailagoa 
da balioak transmititzea. Izan ere, konfian-
tza izatea eskatzen du horrek eta uste 
dugu politikaren munduan eztabaidaga-
rriak diren gauza asko zientziaren mun-
duan ez direla eztabaidagarri. 

B.M.: Manuel Lozano fisika kate-
dradun ospetsuak esandako zerbait 
datorkit burura: «politikari bat beti 
egongo da ziur (edo itxura egingo 
du) esaten duenaz. Zientzialari bat 
beti egongo da zalantzati gai kon-
plexu batzuen inguruan, zientziak 
eta teknologiak ez dutelako ehune-
ko mila proportzioan frogatzen ira-
garpen eta emaitzen fidagarritasu-
na. Herritarrek ziurren agertzen 
denari egingo diote kasu, eta hor 
dago akatsa». Zein izango litzateke 
zure iritzia kasu bakoitzean?

J.I.P.: Zalantzati agertzearen inguruan 
Manuel Lozanok dioena egia izango da, 
seguru aski. Nik adibide bat jartzen dut, 
galdera hau egiten didatenean: ehuneko 
ehunean ziurtatu dezakezu horrek ezin 
duela kalterik eragin? Nire erantzuna da nik 
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ehuneko ehunean ezin dudala ezer ziur-
tatu arlo zientifikoan, inoiz ez, zientzian 
baieztapen guztiak behin behinekoak di-
rela, beti, zientziaren izaeragatik beraga-
tik. Eta hori onartzea oso zaila egiten zaio 
jendeari. Segurtasuna eskatzen dute. 
Erlijioaren ziurtasuna, matematikena. 
Baina zientziak ez du ziurtasunik ematen, 
baizik eta gertagarriena dena. Seguruena, 
ziurtasunetik hurbilen dagoena, baina ez 
erabateko ziurtasuna. Ikuspuntu horreta-
tik, egia da Manuel Lozanok dioena. Beti 
gaude erreserba horrekin, ezta? 

Ordezkari politikoei dagokienez, ez da-
kit txarra den segurtasun handiz hitz egi-
tea, baina ni ez nintzateke asko fidatuko 
egin beharrekoaren inguruan zalantzak 
dituenaz, bata edo bestea egitearen ingu-
ruko zalantzak dituenaz. Nik uste dut logi-
koa dela zalantzak edukitzea, baina zerbait 
erabaki behar baduzu, egiten duzu eta 
aurrera egiten duzu horrekin. Uste dudana 
da herritarrok gero eta zorrotzagoak izan 
behar dugula politikarien adimen-maila 
eta prestakuntzarekin. Adi egon behar 
dugu eta botoarekin ere kritikoak izan. Ni, 
hala ere, ez naiz ausartzen politikariak asko 
kritikatzera, oso ondo bizi baikara eta ho-
rrela bizitzen jarraitu nahi baitugu, eta edo-
zerk kezkatzen gaitu.

B.M.: Agur esan baino lehen, zorio-
nak eman nahi dizkizut zuzentzen 
duzun Ku ltura Zienti f ikoko 
Katedrak jaso berri duen «Prismas 
Casa de las Ciencias» sariagatik.

J.I.P.: Eskerrik asko. Hala da, 2014aren 
amaieran sari hori eman digute, beterano 
eta ospetsuena, Dibulgazioko Sari 
Nazionalaren baliokidea. Azken urteetan 
zientziaren munduko pertsonek jaso dute 
sari hori, hala nola Manuel Calvo 
Hernandok (hildako kazetari zientifikoa) 
edo Margarita Salas ikertzaileak. 

Bide batez, esan nahi dut Katedrak egi-
ten duen lana, sari hori merezi izatera ere 
heldu dena, ez zatekeela posible izango 
Euskal Herriko Unibertsitateak eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak bere Kultura Sailaren bidez 
emandako laguntzarik gabe. Erakunde bi 
horiek apustu sendoa egin dute eta balia-
bideak eman dizkigute gure lana garatu 
ahal izateko. 

ZIENTZIA UMOREAREN BIDEZ ZABALTZEA

Dani y Fiti Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedraren seriea da. 
Youtuben ematen da, sketchen bidez. Zalantza zientifikoak sortu daitezkeen egoera 
pentsaezinenei buruzko istorioak kontatzen dira, umorearen bidez.

—Kontu batek zoratuta nauka –esan du Danik–, zuk ba al zenekien gizakiok tximino-
tik gatozela? Orduan, zergatik daude tximinoak? 

—Hori aztertzen egongo dira –erantzun du Fitik–.

Horrelako elkarrizketen bidez, bi lagunek zalantza zientifikoak galdetzen dizkiote 
elkarri. Seriearen helburua da pertsonaien ezjakintasunaren bidez egoera paradoxikoak 
erakustea, jendeari ikusarazteko zientzian badaudela gai interesgarriak.

Umorea erabiltzen da jendearengana heldu eta interesa pizteko, hainbat gairen in-
guruan: eboluzioa, transgenikoak, aldaketa klimatikoa…; eta unibertsitatearen mugak 
gainditzeko, kutsu probokatzailea baitu. Interesa duen publikoaz gain, beste profil ba-
tengana heltzeko modu originala da. Horri dagokionez, ekimenaren sustatzaileetako 
batek, gure elkarrizketatuak, hauxe esan zuen orain dela gutxi: «Begira, bi tresna hauen 
bidez helduko zara ziur jendearengana: sexua eta umorea. Eta ni ez nago prestatuta sexua 
eta zientzia uztartzen dituzten bideo batzuk egiteko, beraz, umorea erabili behar genuen».

vídeo
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PARTE HARTU

Bi lehoikume KARPINEN

Berriro ere Bizkaia Maiteko lagunengana zuzentzen 
naiz, tristezia eta, aldi berean, poztasuna eragin didan 
albiste baten berri emateko. Eta ulertuko nauzue azal-

tzen dizuedanean nola KARPIN Faunaren Babes Zentroak, 
martxoaren bukaeratik, bi egoiliar berri dituela: bi lehoikume. 
SEPRONAK atzeman zituen, animalien eskubideen defentsan 
diharduten hainbat elkarteri esker.

Tintín eta Mojito dute izena kumeek eta 4 eta 8 hilabete 
dituzte. Kume biak zirku batean erabiltzen zituzten bezeroak 
erakartzeko eta jendeak haiekin argazkiak egiteko. Espazio 
txikiegian egoten dira eta hilabete gutxi batzuetan kume ho-
riek ez dira erabilgarri izaten jendea erakartzeko, eta gehiene-
tan etorkizun beltza izaten dute.

Animalia bi hauek animalientzako Karpin Harrera 
Zentroan daude lege eta administrazio eginbideak burutu arte 
eta santutegiren batera eraman ahal izan arte, seguruenik 
Hegoafrikara (Karpinek az baitu toki aproposik bere instala-
zioetan izateko nagusiagoak direnean).

Pedro Abad
Karpin Abentura (Karrantza)

Zelako inbidia postal horrena!

«30 egun bizikletaz» («30 días en 
bici») nazioarteko ekimen os-
petsua burutzen da apirilean, 

eta 2015 honetan Bilboko bizikleta zale 
talde batek ere bat egin nahi izan dugu 
ekimenarekin, hilabete honetan egunero, 

pixka bat bada ere, pedalei eragiteko konpromisoa hartuta.

Hartutako konpromiso horren esparruan idazten diot es-
kutitz hau Bizkaia Maiteari, hurbileko zenbait irudik eragiten 
didaten inbidiaren berri helarazteko asmoz. Amsterdamen 
argazkiak postal adierazgarri bilakatu dira bizikletaz beteriko 
aparkalekuen irudiekin. Hala ere, bertako txirrindularientzat, 
hau da, mundu osoan bizikletekiko harreman onena duen 
hiriko biztanleentzat, euren hiria bizikleta aparkatzeko lekurik 
gabe geratzen ari den seinale dira irudi horiek.

Horregatik, Herbehereetako hiriburuan ez da arazotzat 
hartzen, bizikleta sustatzen jarraitzeko eta aparkaleku berriak 
eraikitzeko aukera gisa baizik ez dute ikusten, 2030 urtean 40 
mila aparkaleku izateko helburuz. 

(Momentuz) bizikletari dagokionez, erabilera maila horre-
tara heltzeko asmorik gabe, baina... Ez al duzue uste geuk ere 
horrelakorik egin genezakeela? 

Aitor Perez Martinez
Bilbo

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Orrialde honetan, parte hartzeko leku 
bat eskaini nahi dizuegu Bizkaia Maitea 
aldizkariaren irakurle guztioi. Bidali 
zure eskutitzak, argazkiak, olerkiak edo 
iruzkinak helbide honetara: Bizkaia Maitea, 
Errekalde zumarkalea, 30 (48009 Bilbo). 
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Lantegi Batuak-ek laneratzeko aukera berria irekitzen du 
Bizkaian urritasuna duten pertsonen artean

Lantegi Batuak erakundea A-8ko Amorebieta-Etxanoko Petronorren zer-
bitzu-gunea kudeatzen hasi da. Repsolrekin lortutako akordioari esker 
urritasuna duten 8 pertsona  –3 emakume  eta 5 gizon– laneratuko dira. 
Guztira 11 pertsonako taldea arduratuko da 450 m2 dituen zerbitzu-gune 
osoa kudeatzeaz.

Beste gauza batzuen artean, Lantegi Batuak-ek gune horretako denda, 
kafetegia, sukaldea eta terraza kudeatuko ditu. Ostalaritza arloko presta-
kuntza espezifikoa jaso duten langileak dira. Pertsona horiei lan egiteko 
aukera emateaz gain, jendaurreko lan bat denez, urritasuna duten pertso-
nen gaitasunak ikusarazi egingo dira, batzuetan aurreiritzietan oinarritu-
ta egoten diren estereotipoak apurtzeko.

Lantegi Batuak-ek 
laneratzeko auke-
rak irekitzen jarrai-
tzen du Bizkaian 
urritasuna duten 
pertsonen artean. 
Ostalaritzaren sek-
torean bi esperien-
tzia arrakastatsu 
izan ditu dagoene-
ko, BBK Bi lbao 
Good Hostel eta 
Diversity.

LABURRAK

BIZKAIKO BIODIBERTSITATEARI 
BURUZKO ESTRATEGIA
Bizkaiko Lurralde Historikoaren % 18 Natura 2000 Europako sarearen 
barruan dago, eta azaleraren % 26,5 Erkidegoaren intereseko habitat 
gisa katalogaturik dago. Paisaia txit baliotsu honetan, babes-kategoria 
batzuetan sartzen diren eta desagertzeko arriskutan dauden florako 
28 espezie eta ornodunen faunako 122 espezie bizi dira, gune horiek 
baitituzte babesleku. Ondoko hauek dira mehatxu nagusiak, besteak 
beste: espezieen benetako banaketa, erabilerak aldaraztearen zioz 
habitatak erauztea eta espezie aloktono inbaditzaileak agertzea. 

Ingurumen Sailak, martxoan onetsi den Bizkaiko Biodibertsitateari 
buruzko Estrategiaren bidez, hurrengo bost urteotan (2015-2020) 
abiaraziko diren ekintzak proposatzen du Lurraldearen biodibertsi-
tatea babestu, lehengoratu eta balioesteko. 

Ingurumen Sailak agiri hau plazaratu du nazioarteko, Estatuko eta 
Autonomia Erkidegoetako helburuei erantzuteko, eta bai Bizkaia 21 
Programari doazkion konpromisoei aurre egiteko ere. Azken finean, 
biodibertsitatearen galera garbia saihestu ez ezik, hura hobetzeko 
baldintzak aldeztu eta sorraraztea ere bada Estrategia horren xedea.

Iraunkortasunerako konpromiso eskutitza: 
Aktibatu + adierazpena

B u s t u r i a l d e a -
Urdaibai ,  Lea -
Artibai eta Uribe-
Kosta eskualdeek 
aurrera jarraitzen 
dute iraunkorta-
suneranzko bi-

dean. 2015ean zehar, Aktiba zaitez 
+ programa garatzen ari den es-
kualdeek beste urrats bat eman 
dute, «Iraunkortasunerako konpro-
miso eskutitza. Aktibatu + adieraz-
pena» sinatuz, iraunkortasunaren 

alde hartu duten konpromiso gisa.

Urdaibaiko Biosfera Erreserba: garapen jasangarrirako 
ikaskuntza-tokia

Urdaibaiko Biosfera Erreser-
baren Patronatuaren osoko 
bilkurak «Garapen jasanga-
rrirako interpretazio, iker-
keta, gaikuntza eta hezkun-
tzarako PICE plana» abian 
jartzea onartu du pasa den 
otsailean, 2025era arte in-
darrean egongo dena. 
Patronatuko buru Josean 
Galerak azaldu duen mo-

duan, Plan berriak jasangarritasunaren gainean maila globalean, estata-
lean eta lokalean ikasteko espazio bihurtzeko jarduera-ildoak biltzen ditu. 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila buru duen 
planak, tokiko eragile guztiekin elkarlanean egindakoa, natura- eta kultu-
ra-ondarearen balioa nabarmentzeko garatuko diren ekintzak ere jaso-
tzen ditu, ekonomia berdea eta erakargarritasun turistikoa garatzeko oi-
narritzat.

Muskizen eta Zierbenan panpa belarra kentzeko programa

Bizkaiko Foru Aldundiak, Muskiz eta Zierbenako Udalekin batera udalerri 
hauetan espezie honen presentzia gutxitzeko programa bat jarri dute 
martxan. Helburua biodibertsitate eta paisaian kalteak ekiditzea da, eta 
Barbadungo paduran eta Areako hondartzan espezie honen kolonizazioa 
galaraztea. Horretarako administrazio hauek panpa belarra eremu publi-
koetatik kentzeaz arduratuko dira (hondartza, ibaiertzak, padurak, mendi 
publikoak, errepideak, etab.), eta gai honi buruzko aholkularitza eskainiko 
diote behar duenari.
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Nazio Batuen Ingurumen Programa 
(PNUMA) munduko agintaritza 
nagusia da ingurumenaren ar-

loan, eta haren ardura nagusietako bat 
hauxe da: Nazio Batuen sistemaren ba-
rruan garapen iraunkorraren ingurumen 
alderdia era koherentean aplikatzen dela 
bermatzea (NBEko Batzar Nagusiaren 2997. 
ebazpena, 1972ko abenduaren 15ekoa). 
Beraz, Nazio Batuen sistemaren barruan, 
PNUMAk eraginkortasunez koordinatu 
behar ditu ingurumenean espezializatuta-
ko organoak, funtsak, programak eta era-
kundeak. Rio+20 Konferentziaren amaiera-
ko agirian jasota geratu zen bezala, hori 
funtsezkoa da PNUMAk bere eginkizunak 
ondo bete ditzan.

Bere helburua betetze aldera eta kon-
promisoen eta haien aplikazioaren arteko 
aldea gainditzeko asmoz, PNUMAk bere 
esku-hartzearen arlo tematikoak definitu 
zituen: Kutsadura eta airearen kalitatea / 
Dibertsitate biologikoa / Produktu kimi-

koak eta hondakinak / Klima aldaketa / 
Energia / Basoak / Ur geza / Ozeanoak eta 
itsasoak / Lurzorua, lurraren erabilera, lu-
rraren degradazioa eta basamortutzea / 
Ingurumen gobernantza.

UNEA abian da

PNUMAk ingurumenaren arloko na-
zioarteko agintaritza nagusi gisa jokatu 
behar duen papera indartzeko, 2014ko 
ekainaren 23tik 27ra bitartean UNEA 
Nazio Batuen Ingurumen Batzarraren 
lehen bilkura egin zen. Erakunde hori 
PNUMAren ekimenez sortu da eta 
Nairobin du egoitza (Kenya). Lehen bilku-
ra horretan, ingurumen arazo nagusien 
gaineko nazioarteko jarduna sustatzeko 
16 erabaki eta ebazpen hartu ziren, eta 
bukaeran ministroek agiri bat sinatu zu-
ten. Horri dagokionez, NBEko idazkari na-
gusi Ban Ki-moonek honakoa adierazi 
zuen aurkezpen ekitaldian: «arnasten du-
gun airea, edaten dugun ura eta gure ja-

Pertsona guztientzako bizitza duinaren alde

UNEA, NAZIO BATUEN 
INGURUMEN BATZARRA

Ibon Hormaeche

naria hazten den lurra ematen dizkiguten 
ekosistemen gaineko presioa gero eta 
handiagoa da». Egoera horren aurrean, 
idazkari nagusiak azpimarratu zuen ezin-
bestekoa dela erabakitasunez jokatzea 
gizadiak gure planetako bizitzari eusten 
dioten ekosistema hauskor horiekin duen 
harremana aldatzeko.

2012ko ekainean, Nazio Batuen 
Garapen Iraunkorrari buruzko Konferentzia 
egin zen Brasilen (Rio+20), eta nazioarteko 
buruzagiek PNUMA indartzeko deia luzatu 
zuten. UNEA dei horri emandako erantzu-
na da. 2013ko otsailean, berriz, PNUMAko 
Gobernu Kontseiluaren 27. bilkura egin 
zen, eta estatu kideek organo hori egune-
ratzea erabaki zuten. Gobernu Kontseilua 
1972an eratu zen eta 58 kidez osatuta ze-
goen. Eguneratu zenetik, Nazio Batuen 
Ingurumen Batzarra da, osaera unibertsa-
lekoa. Gaur egun, Nazio Batuen 
Erakundeko kideak diren 193 estatuetako 
eta estatu behatzaileetako ministro guz-

UNEA (United Nations Environment Assembly) Nazio Batuen Erakundeak ingurumenari buruzko erabaki 
estrategikoak hartzeko eratu duen goi mailako plataforma da. UNEAren lehen batzarrean azpimarratu zen 
erabakitasunez jokatu behar dela gizadiak planetarekin duen harremana aldatzeko, horixe dela aldaketaren 
abiapuntua eta hori lortzeko irtenbideak badaudela.

web

IRAUNKORTASUNA

40 | Bizkaia Maitea | udaberria 2015 |

http://www.unep.org/spanish/unea/landing.asp


tiek parte hartzen dute munduko inguru-
menarekin eta iraunkortasunarekin zeriku-
sia duten erabaki eta eztabaidetan.

UNEAren batzarrean goi mailako 1.200 
pertsonak baino gehiagok parte hartu 
zuten, 160 ordezkaritzatan banatuta. 
Haien artean ziren NBEko estatuetako in-
gurumen ministerioetako goi arduradu-
nak, NBEko funtzionarioak, ordezkaritza 
diplomatikoak, behatzaileak eta gizarte 
zibileko hainbat sektoretako eragile ugari.

Ondorio nagusiak

UNEAren lehen batzarrean berriz ere 
nabarmendu zen mundu osoko herrial-
deek erronka global partekatuak dituzte-
la, eta ezinbestekoa dela erronka horiei 
erantzun bateratua emateko ekimenak 
areagotzea.

Lan saioetan garrantzi handiko gaiak 
eztabaidatu ziren, hala nola 2015etik au-
rrerako garapen agenda. Batzarraren 
amaieran ministroek adostu zuten agirian 
oso argi adierazten da «ingurumen osa-
suntsua» garrantzi handikoa dela, hazkun-
de ekonomikoa eta helburu sozialak lor-
tzeko ezinbesteko baldintza baita. Agiri 
horrek forma eman nahi die 2015etik au-
rrera Milurtekoko Garapen Helburuak or-
d e z k a t u k o  d i t u z t e n  G a r a p e n 
Iraunkorrerako Helburu berriei.

Beste erabaki batzuen artean, airearen 
kutsadura lehentasunez konpondu beha-
rreko arazoa dela ebatzi zen batzarrean. 
Izan ere, kutsadura horrek 7 milioi herio-
tza eragiten ditu urtean, eta ezinbestean 
aurre egin behar zaio, bizitzak salbatzen 
laguntzeko, klima aldaketaren aurkako 

borroka areagotzeko eta ekosistemen zer-
bitzuak, biodibertsitatea eta elikaduraren 
arloko segurtasuna hobetzeko.

Garrantzi handiko beste gai bat basa 
bizitzaren legez kontrako merkataritza 
izan zen. Arazo horren kontra borrokatze-
ko neurriak indartzea eta nazioarteko 
koordinazioa areagotzea eskatu zuen 
UNEAk. Besteak beste, honako erabaki 
hauek hartu ziren: basa bizitzaren legez 
kontrako merkataritzak ingurumenean 
duen inpaktua aztertzea, eta mundu 

UNEA, PNUMAKO ORGANO BERRIA 

UNEA (Nazio Batuen Ingurumen Batzarra) PNUMAko gobernu organo berria da. 
Horrela, erakunde horrek ingurumenaren arloko nazioarteko agintaritza nagusi gisa 
jokatzen duen papera indartu da. UNEAren eginkizunak honako hauek dira: erabaki 
estrategikoak hartzea, PNUMAren lanerako jarraibide politikoak ematea eta ikuspegi 
zientifiko-politikoa sustatzea. Bi urtez behin biltzen da.

Gobernu organo berriak bilkuren arteko aldirako organo subsidiario bat dauka: 
Ordezkari Iraunkorren Osaera Irekiko Batzordea (ingelesezko sigla CPR da). CPRk aholku-
laritza politikoa ematen dio gobernu organoari, UNEAren agenda eta erabakiak presta-
tzen laguntzen du eta haien inplementazioa ikuskatzen du.

Osaera Irekiko Batzordea (CPR) urtean bi aldiz biltzen da, bost egunez. Hiriburuen eta 
interes taldeen ordezkariek parte hartzen dute bileretan. CPRren laguntza azpibatzor-
dea, berriz, hiru hilez behin biltzen da eta haren zeregin nagusiak honako hauek dira: 
PNUMAren lan egitaraua, aurrekontua eta epe ertaineko estrategia aztertzea eta jarrai-
pena egitea, azken jarduerak eztabaidatzea, eta gai zehatzak sakontasunez aztertzeko 
beharrezkoak diren informazio eta eztabaida saioak antolatzea.

osoan aplikatu beharreko lege-zuzenbi-
deko arau bat ezartzea.

Azkenik, UNEAren batzarrean beste 
erabaki garrantzitsu batzuk ere hartu zi-
ren, hala nola itsas inguruneko hondakin 
plastikoen eta mikroplastikoen arazoari 
aurre egitea, produktu kimikoen eta hon-
dakinen kudeaketa hobetzea, kontsumo 
eredu iraunkorrak babestea, garapen 
iraunkorrerako politikak ezartzea eta bio-
dibertsitatearen galera geldiarazteko aha-
leginak areagotzea. 

pdf
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1.  Desplazamenduak modu 
iraunkorrean egin 

Aukeratutako natur ingurunera arte 
heltzeko egokiena garraio publikoa erabil-
tzea litzateke. Ibilgailu pribatua erabiltzea 
beste erremediorik ez badago, parteka 
ezazu beste erabiltzaile batzuekin eta gi-
datu modu eraginkorrean. Naturaren 
bihotzean zaudela, ekologiko eta osasun-
garriena da oinez edo bizikletaz ibiltzea 
eta 4x4 ibilgailu, moto edo quad-ak saihes-
tea; lurra higatzeaz gain, zarata ezatsegina 
sortzen dute eta ingurugiroa kaltetzen. 

2.  Natur ingurunean dauden ohar 
eta arauak errespetatu 

Natur ingurune babestuetan seinaleak 
eta erabilera arauak egon ohi dira; izan 

litezkeen kalteak saihesteko beharrezkoa 
da horiek errespetatzea. Arretaz irakur-
tzea komeni da eta, posible bada, zehaz-
tasunen gaineko informazioa jasotzea. 
Adibidez, batzuetan, pertsona gutxi ba-
tzuk baino ezin izaten dira inguru horie-
tan sartu, eta, horretarako, aldez aurretik 
erregistratu behar da. 

3.  Modu ekologikoan jan 

Egun osoko txangoa egingo bada, zu-
mezko otzara edo motxila bat eramatea 
komeni da. Janaria sakotontzietan edo be-
rriro erabil daitezkeen ontzi espezifikoetan 
eraman daiteke (inoiz ez erabili eta bota-
tzeko ontzietan, ezta gehiegizko bilgarrie-
kin), eta edaria aluminiozko termo edo bi-
doietan sartu. Plastikozko botila edo 
poltsak naturan bertan utziz gero, kalte 

Natur ingurunera oporretan baldin bazoaz, edo, besterik gabe, bisita jakin bat egiten baduzu, komeni da 
zenbait aholku kontuan izatea, aukera guztiak modu ekologikoan gozatzeko eta etorkizunean ere zaindu ahal 
izateko. Artikulu honetan dozena bat aholku eskaintzen dira; desplazamenduak modu iraunkorrean burutzea, 
modu ekologikoan jatea, hondakinak egokiro kudeatzea edo surik ez piztea, besteak beste.

web

Natur ingurunean jarrera ekologikoa izateak oraingo 
zein etorkizuneko natura zaintzen laguntzen du

HAMABI AHOLKU NATURAREKIN 
EKOLOGIKO IZATEKO
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handia eragingo zaio inguruneari eta, be-
raz, saihestu egin behar dira. Beira birzikla-
tu daitekeen arren, natura ingurua ez da 
hartarako aukerarik egokiena, izan ere 
moztu edo sute bat sor baitaiteke horiekin. 

4.  Hondakinak ondo kudeatu 

Egunean sortutako hondakinak egoki-
ro kudeatu behar dira. Natur ingurune 
batzuetan edukiontziak egoten dira, bai-
na horrelakorik ez badago edo gerora bir-
ziklatuko den zalantzarik baduzu, sortuta-
ko hondakinak gorde behar dira gero 
egokiro birziklatzeko. Zenbait hondakin 
(pilak kasu) toxikoak izan daitezke eta in-
gurugiroari kalteak eragin. Horregatik, 
horiek ere gorde behar dira beranduago 
bota eta tratatzeko. 

5.  Ura eta energia neurriz erabili 

Ura baliabide eskasa da, eta natura are 
gehiago. Ez utzi iturrietako txorrota zaba-
lik, erabili behar duzuna soilik eta saihestu 
xaboi edo xanpuak erreka, laku edo itsa-
sora heldu eta kutsatu ditzaten. Bete 
beharreko neurriak dira horiek. Era be-
rean, energia aurrezteko aholkuak ere 
kontuan izan behar dira. 

6.  Ez piztu surik 

Basoetako suteen gisako hondamendi 
handiak sortzeko, nahikoa da zigarrokin 
edo barbakoa bat txarto itzaltzea, kontuz 
ibili. Ahal dela, ez erretzea komeni da edo, 
behintzat, zigarrokinak eta errautsak in-
gurunera ez botatzea. Suak hartarako 
egokitutako espazioetan baino ezin dira 
egin, betiere argibideak errespetatuz. 
Sute-arriskua dagoen garaietan, debeka-
tuta dago suak piztea, egokitutako espa-
ziootan barne. 

7.  Ez egin enbarazurik espezieei 
eta ez aldatu euren ingurua 

Ekosistemak eta bertan bizi diren espe-
zieak oreka delikatuan bizi dira. Oreka hori 
edozein unetan hauts daiteke alterazio 
txikienarekin bada ere, batez ere meha-
txupean dauden espezieen kasuan. 
Komeni da, beraz, hegaztien habiak ez 
ukitzea, animaliei kalte egin diezaiekeen 
janaririk ez ematea, oihurik ez egitea eta 
kutsadura akustikoa sortuko duen ele-
menturik ez erabiltzea (musika edo ibilgai-

lu zaratatsuak), 
etxera ezer ez era-
matea «oroigarri» 
gisa... Laburbilduz, 
dena gu heldu bai-
no lehenago zegoen 
bezalaxe utzi behar da. 

8.  Ez sartu espezie inbaditzailerik 

Espezie inbaditzaileek kalte handiak 
eragiten dizkiote ingurumenari, baita kalte 
ekonomikoak ere. Zenbaitetan, konturatu 
gabe edo ezjakintasunak eraginda sartu 
dira halako espezieak. Inoiz ez da espezie 
bat leku batetik bestera eraman behar. 

9.  Espezie babestuen legez 
kanpoko trafikoa saihestu 

Espezieen kontrabandoak (bereziki 
Espainian, bertatik pasatzen baita mundu 
mailako merkatuaren %30), delitua iza-
teaz gain, arriskuan jartzen ditu egoera 
zaurgarrian dauden izaki bizidun asko. 
Hala gertatzen da espezie exotiko bat edo 
horren zatiak (koralak edo marfilezko zin-
tzilikariak) oroigarri gisa eskuratzen ditu-
gunean, bizirik zein hilik. 

10.  Ekologiaren kontrako jarrerak 
eta ingurumen-hondamendiak 
salatu 

Natura arriskuan jarriko duen jarduera-
rik antzemanez gero (legez kanpoko isu-
riak, amu pozoituak, espezieen kontra-
bandoa, baso-suteak…) salatu egin behar 
dira. Larrialdietako telefonoa (112) edo 
Naturaren Babeserako Zerbitzuaren tele-
fonoa (Seprona, 062) markatu, horrelako 
egoerei aurre egiteko modu egokia da. 

11.  Turismo ekologikoa egin 

Turismo ekologikoak egonaldi atsegi-
nak eskaintzen ditu, ingurunearekin armo-
nian. Aukera ezberdinak daude, besteak 
beste, mendi-ibiltaritza eta birdwatching 
edo hegazti-behaketa euren berezko habi-
tatean. Hotel ekologikoen eskaintza txikia 
da oraindik gure inguruan, baina xarma-
dun zenbait leku topa ditzakegu. 

12.  Ingurumeneko boluntario gisa 
aritu

Hainbat elkarte ekologistak eta era-
kundek ingurumen-boluntarioen progra-
mak eskaintzen dituzte, gainontzeko he-
rritarrak sentsibilizatzeko edo baliabide 
nahikorik jasotzen ez duten natur inguru-
neak kontserbatu eta berreskuratzeko.  

web

| udaberria 2015 | Bizkaia Maitea | 43

http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=135 


Zein jarrera dugu Naturarekiko?

Egun luzeek eta eguraldi onak gogoa ematen 
dute kalera irten eta Naturarekin kontaktuan 
egoteko. Oporretan edo aldian behin natur 
inguruneren batera joaten bagara, komeni da 
ingurua errespetatzea eta aholku batzuk kon-
tuan izatea; hala nola, modu iraunkorrean 
mugitzea, behar ez den hondakinik ez sortzea 
eta zaborra ondo kudeatzea, surik ez egitea…
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Gaur egun, ia pertsona heldu guztiak bizi dira erlojuaren 
mende, korrika doaz leku guztietara, gauzak ahalik eta arinen 
egiten saiatzen dira… eta joan-etorri zoro horretan, gu, umeak, 
arrastaka eramaten gaituzte. Presa gure bizitzaren motor bihur-
tu da eta «azeleratuta» bizi gara, gure inguruan gertatzen dena-
ri arretarik jarri gabe eta gauza horietaz gozatu gabe.

Slow mugimendua eguneroko presaren alternatiba gisa jaio 
da. Helburua da pertsona guztioi laguntzea bizimodu lasaiago 
bat eramaten, bizitzak eskaintzen digunaz gozatu dezagun. 

Slow mugimenduaren ikurra den barraskilo jator horrek es-
kaini nahi diguna hori da, «astiro» bizitzea. Ez du esan nahi na-
giak izan behar dugunik, baizik eta bizitza gozatu behar dela.

«Astiro» bizitzeko joera hori bizitzako hainbat arlotara hedatu 
da. Horrela izanik, Slow Food, Slow Cities, Slow Work edo Slow 
Schooling kontzeptuen berri entzun dezakegu.

Erraza da bizitza lasaiago hartzea, hartu arnasa… eta go-
zatu!

IZAN SLOW!

Slow Mugimendua: Presa nik? Inoiz ez

Apur bat slow-ago izan nahi duzu?

•   Idatzi hau ondo ikusteko moduko leku batean: Hainbat 
gauza aldi berean egiten badugu ez dugu bat bera 
ere ondo egingo.

•   Ez erantzun berehala, hartu denbora ondo pentsatzeko.
•   Egin aharrausi sarritan, ona da osasunerako.
•   Entzun Mozarten musika pieza bat jatorrizko denboran.
•   Prestatu gustuko menu bat eta gozatu astiro.
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Planeta Urdina. Think Blue

Liburu honek, ipuin gisa kontatuta, 
ekologiaren inguruko hainbat aholku 
praktiko eta joko eskaintzen dizkizu, 
iraunkortasunaren funtsezko kontzeptu 
batzuen inguruko gogoeta egiteko.

Istorioaren protagonistak hauek dira: 
txori urdin txiki bat (amilotxa) eta hirian 
bizi diren mutiko bat eta neskatila bat. 
Hiruren artean kutsadura arazoak eta 
horien aurkako konponbide posibleak 
aztertuko dituzte. Haurrek burutu ditza-
keten konponbide praktikoak.

Horrela, «Planeta urdinak» etxeko txi-
kienei emango dizkie naturarekiko esti-
mua sustatzen laguntzen duten tresnak, 
kontzientzia ekologikoa har dezaten. 
Gure egunerokoan erraz integratzeko 

moduko aholkuak izango dira, gure 
gaurko planeta euren biharko planeta 
izan dadin. 

Liburua Volkswagen markaren Think 
Blue proiektuaren parte da, jokoak, 
aholkuak eta tailerrak jasotzen dituen li-
buru dibertigarri bat. Azkenean, jardue-
ra-atal bat dago irakurraldian jasotako 
ezagutzak finkatzeko.

Plastikozko pinguinoa
Plastikozko botilak birziklatu eta hon-

dakin gutxiago sortzeko modu erraz bat 
berrerabili eta pinguino bihurtzea da. 
Erraza eta apaingarria. 

Zer behar dugu?

•   Plastikozko botilak
•   Kotoia 
•   Kartoi mehe beltz, zuri eta laranja za-

tiak
•   Artaziak 
•   Kola 
•   Luma beltzak

Nola egin?

1.  Sartu kotoia botilaren barruan, bete 
arte. Ez jarri tapoia.

2.   Moztu kartoi mehe beltza heldu ba-
ten laguntzarekin: hego eta oin forma 
eman, eta zati bati laukizuzen forma, 
burua egiteko. Horrek botilaren zuloa 
bilduko du.

3.  Egin begiak kartoi mehe beltz eta zu-
riarekin, eta mokoa laranjarekin.

4.  Pegatu pieza guztiak botilan eta 
amaitzeko jarri luma beltz batzuk 
buruan, baldin badituzu.

Egilea: Noemí Fernández Selva
Editoriala: SALVATELLA
Hizkuntza: Gaztelania
Orrialde kop.: 46
ISBN: 978-84-8412-838-0
Urtea: 2015eko urtarrila

46 | Bizkaia Maitea | udaberria 2015 |



Mika arrunta
Nolakoa da?

Bere luma beltz eta zuriak eta buztan luzea ezagunak dira 
oso. Bere lumajearen zati beltzek distira purpura, urdin eta 
berdeak ematen dituzte. 46 cm inguruko luzera dauka eta 
hego-zabalera 60 cm-koa da. Edozein gertakariren aurrean 
alarma soinu bitxi eta ezagun bat egiten dute.

Non bizi da?

Laborantza lurretan, zuhaixka, zuhaitz eta landetako baso 
txikiak dauden lekuetan, parke eta lorategietan. Pertsonak bizi 
diren lekuetatik hurbil egotea gustuko du eta gizakiak inguru-
menean eragiten dituen aldaketetara egokitu da, 
bertan ugaltzen da eta probetxua ateratzen 
die.

Nola ugaltzen da?

Mika  bikotea  bizi  osorako  el-
kartzen da eta hazkuntza ere-
muan geratzen da, neguak leu-
nak  badira.  Martxoan  euren 
habia esferikoa eraikitzen 
dute, sarrera albo batean 
duena. Zuhaitzen gainal-
deetan edo zuhaixke-
tan, metro bat inguruko 
altueran egiten dute, 
bet i  adar lodi eta 
zu r to inen a r tean. 
Habiaren sakone-
nean, basazko hor-
mak 4 cm-ko lodiera 
dauka.

Hazkuntza aldia 
apiriletik ekainera bi-
tartekoa da. Urtean 
arrautza-multzo bat 
jartzen dute, 5 edo 6 
arrautzarekin.  Inku
bazioa 17-18 egune-
koa da eta txitak 
hilabete inguru ego-
ten dira habian. 

Zer jaten du?

Orojaleak dira. Batez ere intsektuak eta zerealak jaten ditu, 
baina baita ere haragi ustela, arrautzak eta txitatxoak. Edozer 
jateko gai dira eta askotan errepide inguruetan ikus daitezke, 
salto txikiak emanez, jan daitekeen zerbaiten bila. Mikek sa-
guak eta sugandilak harrapatzen dituzte eta beste hegazti 
batzuen habietan lapurtzen dute, baita hegazti handienetan 
ere, hala nola faisaiarenean. Oso trebeak dira errepidean 
harrapatutako animaliak hartzen eta arraroa da eurak harra-
patuak izatea. 

Ba al zenekien…?

Mikek  joera daukate objektu distiratsuak  lapurtzeko, hala 
nola betaurreko, giltza eta bitxiak. Edozein aukera aprobe-

txatzen dute «ebasketa txiki» horiek egiteko.

Pica pica
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Karrantzako KARPIN ABENTURA Faunaren Babes Zentrorako bi pertsonentzako (*) 10 
sarrera zozkatu ditugu. Hona hemen saridunen zerrenda:

IES Erandio BHI (Erandio) Jose Gómez Agirreburualde (Bilbo)
CPEIPS Maristas – San Miguel HLBHIP (Zalla) Barezi Perez Otaola (Getxo)
Mª Pilar Garrido Alonso (BIlbo) Idoia Berrizbeitia Toranzo (Abadiño)
Urtzi Goikoetxea Villamarzo (Basauri) Familia Coto Vallejo (Bilbao)
Jessica Sández Pereda (Güeñes) Familia Villapun Colino (Basauri)

Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar dira ekainaren 
30a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 (9:00etatik 13:00etara).

(*) Nagusi bat eta adingabe bat (16 urtera arte).

KARPIN ABENTURA: Bi pertsonentzako (*) 10 sarrera!

Soluzioa:Landare gaixoak  Kimikoki tratatutako baratzeetako 
hondarrak  Ogia Zura edo egurra  Ikatzerrautsa

Errautsa

Landare gaixoak

Belarra

Kafehondarrak

Barazki eta  
fruten hondarrak

Hosto lehorrak

Kimikoki tratatutako  
baratzeetako hondarrak

Papera

Zura edo egurra

Ogia

Ikatzerrautsa

Ba al dakizu hondakin hauetako 
zeintzuk ezin diren erabili konpost 
gisa?

Konposta: Hondakinak aprobetxatuz
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Kakalardo
Oxythyrea funesta 

Bizkaiko kakalardorik arruntenetakoa da

Cetoniidae familiako intsektu helduak maiatza aldera agertzen dira 

eta uda amaiera arte ikus daitezke. Paleartiko osoan zehar dago eta 

gure lurraldean oso ugaria da, bai itsas mailan, baita kota altuetan ere. 

Espezie askotako loreetan ikus dezakegu. Intsektu fitofagoa da. 8 eta 

12 milimetro bitarteko neurria du. Beltza da, baina orban zurixka 

deigarri batzuk ditu, batetik bestera kopuruan eta kokapenean alda-

tzen direnak. Hegan egiten duenean erlearen antzeko zarata bat 

egiten du.
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Lawson altzifrea
Chamaecyparis lawsoniana 

600 urte ere bizi daiteke

Estatu Batuetako mendebaldetik datorren zuhaitza izan arren, oso 

ugaria da gure lurraldean, batez ere baso-ustiapenetan eta lorategie-

tan. XIX mendearen erdialdean Europan sartu zuen Lawson & Son 

Nursery izeneko konpainia eskoziar batek eta hortik hartu zuen izena. 

Bere habitat naturalean, konifera hori 600 urtera eta 70 metroko al-

tuerara ere heldu daiteke. Hala ere, Bizkaian ez du 50 metroko altue-

ra gainditzen, normalean. Egurra iraunkorra eta arina da, horregatik 

dauka garrantzia basoan. Hostoek usain berezi bat ematen dute eskuz 

igurztean, perrexilaren antzekoa. 

#

#
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Astalikardu
Silybum marianum

Izena Erdi Aroko kondaira batetik datorkio

Belar motako landare eder bat da, 1,80 metroko altuera ere har deza-

keena. Erdi Aroko kondaira baten arabera, Ama Birjinak landare ho-

rren hostoak erabili zituen Jesus haurra Herodesen soldaduengandik 

babesteko. Ihes egiteko unean, bere bularreko esne tanta batzuk 

jausi ziren hosto horien gainera eta gaur egunera arte iraun dute 

gertaera hori gogoratzeko. Horregatik, Erdi Aroan emakumeei landa-

re hori gomendatzen zitzaien, esne gehiago edukitzeko. Mitoak mito, 

propietate sendagarri ugari ditu, eta arrazoi horrengatik hainbat 

herrialdetan landatzen da. Europako hegoaldekoa, Afrikako iparral-

dekoa eta Ekialde Ertainekoa da jatorriz. 

Txirri kurlinta
Calidris ferruginea

Txikia izan arren, oso urrunera migratzen du 

Zangaluze bizkor horrek distantzia handiak egin ditzake. Siberiako 

tundran ugaltzen da eta Afrikan pasatzen du negua batez ere, baina 

Asiako hegoaldean eta Ozeanian ere egin dezake. Beren migrazioan, 

animalia horietako batzuek gure komunitatean geratzen dira atseden 

hartzen. Euskal hezeguneak oso garrantzitsuak dira hegazti migra-

tzaile honentzat eta beste batzuentzat, beraz, mantendu egin behar 

ditugu. Txirri kurlintak izen hori dauka bere moko luze eta apur bat 

okertua kurlintarenaren antzekoa delako. Txirri kurlinta mehatxupean 

dago; egoera horren arrazoi nagusiak dira bere ugalketa-eremuan 

gizakiok dugun eragina eta negua pasatzen duen eremuetan beren 

habitata murriztu egin dela.
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ARE GEHIAGO…

CLEAN FEED: BIGARREN 
BIZIA JANARIARENTZAT

7.000 tona inguru landare-azpiproduktu (funtsean 
fruta eta barazkiak) pilatzen ziren urtero gure Autonomia 
Erkidegoko zabortegietan 2011 urtera arte; eta hiri-hon-
dakinak bezalaxe kudeatzen ziren.

Azpiproduktuak sortzen 

Hainbeste materia or-
ganiko aprobetxatzeko 
asmoz, Eusko Jaurlaritzak 
Life «CleanFeed» proiek-

tua zuzendu du Azti-Tecnalia eta Elika Fundazioarekin 
lankidetzan, baldintza higienikoetan balioa emateko 
helburuz.

Animaliak elikatzeko lehengai seguruak 
eraldatzen 

Bilketa, garraio eta tra-
tamendu sistema bat ga-
ratu dute horretarako, 
landareen higiene eta 

propietateak bermatuko dituena, gerora animalien eli-
kagai gisa aprobetxatu ahal izateko. 

Pentzu jasangarriak eskuratzen 

Pentzuen aberaste-
p r oz e s u  n a t u r a l e a n 
lehengai begetal berri 
hauek barne hartzen dira, 

animalien elikadura osasungarri eta orekatua lortzeko 
bidean. 

Animalien elikadura eraginkor, osasungarri 
eta egokia 

Lehengai jasangarria-
goak gehitzea eta arran-
tza zein nekazaritza jato-
rria duten produktuen 

erabilera murriztea helburu, horiei lotutako ingurumen-
inpaktuak gutxiagotuz.

Elikagai jasangarrien kontsumoa 

Elikagaiei bigarren au-
kera bat eskainiz. Bigarren 
biz ia  janar iarent z at ! 
Informazio gehiago:   

http://www.cleanfeed.org/

XAHUTZEA GELDIARAZTEKO 
ELIKAGAIEN BILKETA 
ZERBITZU BERRIA

Ingurumen Sailak eta Elikagaien Bizkaiko  Bankuak 
galkorrak diren elikagaiak biltzeko linea zabaltzeko hi-
tzarmena sinatu dute. Hitzarmen honen bidez Aldundiak 
beste urrats bat eman nahi du Hondakinen Preben-
tziorako Bizkaiko Plana 2010-2016 delakoaren helburuak, 
linea estrategikoak eta helmugak lortzeko bidean.

100.000 euroko inbertsioa eskatu duen .Hitzarmen 
honi esker Aldundiak bi helburu lortzen lagunduko du: 
alde batetik,  elikagaien xahuketa geldiaraztea beharri-
zanik handienak dituzten familien artean banatzeko bi-
deak ezarriz eta, bestetik,  hondakinen murrizketa.

Galkorren bilketa hautakor berria, maiatzaren 15ean 
abian jarrita, Elikagaien Bankuari eman zaizkion bi hoz-
kailu-furgoneta berriri eta bi egokituri esker burutzen da; 
horrela, bilketa Mercabilbao  eta Eroski, Simply, El Corte 
Inglés, Carrefour, Eurosuper  eta BM kateetako 165 esta-
blezimendutan eginda, elikagai horien erabilera susta-
tzeko aukera egongo da.
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http://www.cleanfeed.org/es/component/k2/item/122-generacion-subproductos
http://www.cleanfeed.org/es/component/k2/item/123-transformacion-materias-primas
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http://www.cleanfeed.org/es/component/k2/item/125-alimentacion-animal
http://www.cleanfeed.org/es/component/k2/item/126-consumo-alimentos-sostenibles
http://www.cleanfeed.org/eu
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Bizkaia, ingurumen kalitatea 
eta garapen iraunkorra


Bizkaian garatutako ingurumen politika eta kudeaketak beste aro bat hasi 
du. Ziur esan dezakegu Lurralde Historikoa bere handitasunean eta bere poten-
tzial osoarekin ikusarazteko oinarriak jarri ditugula. Erreakzio eta zuzenketa ja-
rreratik proaktibotasun eta prebentziora pasa gara. Orain ingurumenak duen 
dimentsioaren beste ikuspegi bat dugu: integratua, zeharkakoa eta erantzuki-
zun partekatuarekin, kultura, ekonomia eta gizartearekin uztartuta. Lurraldea 
eta pertsonak, gobernantza egokia, erakunde eta gizarte-eragileen arteko 
lankidetza-harreman ona; guztiok elkarrekin eta etorkizun bizi baten alde.


Bizkaiko Foru Aldundiak ongizate, osasun eta bikaintasuna lortzeko asmoz 
ingurumen arloan abian jarritako tresnen inguruko ohar orokor batzuk eman 
nahi ditut. Hasteko, «ekosistemen zerbitzuen eta gizakion ongizatearekin 
duten harremanaren» ikuspegia estrategia-ildo nagusietako bat da. Natura-
pertsonak edo zainketa-garapena dikotomia gainditzen du. Naturaren ikuspe-
gi berri bat hartzen laguntzen digu. Esaterako, Bizkaiko hondartzen kudeake-
ta harreman orekatu eta egoki horren adierazle argia da. Kontzeptu horrek 
eremu emankor batean kokatzen gaitu, eta Bizkaiko Biodibertsitatearen Es-
trategia izango da oinarria. 


Eta hori zabaldu eta sozializatzeko, Bizkaiaren Iraunkortasunerako 2020 
Heziketa Programa erabiliko dugu. Planarekin batera, parte-hartzea sustatze-
ko egiten ari den lana (Aktibatu + Programa) azpimarratu nahi dut, baita 
Parketxeen lana eta babesa eman diegun ikerketa eta prestakuntza zentroena 
ere: Plentziako Itsas Estazioa eta Urdaibai Bird Center. Arlo tradizional mo-
duan, uren eta hondakinen kudeaketa arloan egindako aurrerapenak nabar-
mendu nahi ditugu. Uren Partzuergoak egindako lan bateratua aukera ematen 
ari da proiektu handiak burutu eta Uraren Zuzentarauaren helburuak lortzeko. 
Bestalde, Bizkaiko Hiri Hondakinen Prebentzio Planak petrolio gordinaren 
isurketarik ez dagoela ikusaraziko digu laster, behin azpiegitura handiak egin-
da daudela eta materia organikoa kudeatzen ari dela.


Legegintzaldi honetan Bizkairako Energia Iraunkorraren Estrategia onar-
tu dugu eta hainbat baliabide jarri dira martxan energiaren kudeaketa optimi-
zatzeko Udal, komunitate eta ikastetxeetan. Soinuaren Kalitatea Hobetzeko 
Estrategiari ere ekin diogu.


Bizkaia 21 Programaren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren garapen iraun-
korreko politikak sendoak dira. Etorkizunera ilusioz begiratzeko oinarriak jarri 
ditugu. Aldaketa hemen da. Pertsonekin eta lurralde-eragileekin, Bizkaiaren 
iraunkortasunerantz goaz. 


Bizkaia, calidad ambiental y 
desarrollo sostenible


La política y gestión ambiental desarrollada en Bizkaia nos ha abierto un nue-
vo tiempo. Queremos decir con convicción que se han puesto las bases para visua-
lizar el Territorio Histórico con toda su grandeza y potencial. De la posición reacti-
va y correctiva hemos pasado al escenario de lo proactivo y preventivo. Ahora 
emerge una visión integrada, transversal y corresponsable de la dimensión am-
biental, acompañado de lo cultural, económico y social. Territorio y personas, 
buena gobernanza, relación colaborativa de las instituciones y agentes sociales; 
todas juntas y por un futuro pleno de vida.


Quisiera dar cuatro pinceladas de los instrumentos de los que se ha dotado la 
Diputación Foral de Bizkaia en materia ambiental para profundizar en la búsqueda 
del bienestar, la salud y la excelencia. Para empezar, el enfoque de los «servicios 
de los ecosistemas y su relación con el bienestar humano» es una de las líneas 
estratégicas relevantes. Supera la dicotomía naturaleza–personas o conservación-
desarrollo. Nos ayuda a tener una nueva visión de la naturaleza. Como ejemplo, la 
gestión de las playas de Bizkaia es un exponente muy claro de esta relación 
equilibrada y satisfactoria. Este concepto nos pone en un campo muy fértil, y la 
Estrategia de Biodiversidad de Bizkaia va a ser su base de lanzamiento. 


Y para su difusión y socialización, nos valdremos del Programa de Educación 
para la Sostenibilidad de Bizkaia 2020. Junto al plan, subrayar la labor que se está 
realizando para el fomento de la participación (Programa Actívate +) y en los 
Parketxeak, así como en los centros de investigación y formación que hemos 
apoyado decididamente: Estación Marina de Plentzia y Urdaibai Bird Center. 
Como áreas tradicionales, destacan los avances en materia de gestión de aguas y 
de residuos. La labor conjunta con los Consorcios de Aguas está permitiendo 
abordar grandes proyectos y alcanzar los objetivos de la Directiva del Agua. Por 
otro lado, el Plan de Prevención de Residuos Urbanos de Bizkaia nos va a facilitar 
el observar en breve el vertido crudo cero, una vez que ya están finalizadas las 
grandes infraestructuras y se está gestionando la materia orgánica.


En esta legislatura hemos aprobada la Estrategia de Energía Sostenible para 
Bizkaia y se han puesto importantes recursos para optimizar la gestión energética 
en Ayuntamientos, comunidades vecinales y en centros escolares. También se ha 
dado luz verde a la Estrategia para la Mejora de la Calidad Sonora.


Con el Programa Bizkaia 21 las políticas de desarrollo sostenible de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia son sólidas. Hemos sentado las bases para mirar el futuro 
con ilusión. El cambió ya está aquí. Con las personas y agentes territoriales, vamos 
hacia la sostenibilidad de Bizkaia. 


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente


#
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ERANTZUN-TXARTELA Inguratu zirkulu batez erantzun zuzena
CUPÓN RESPUESTA Rodea con un círculo la respuesta correcta


1.  Zein da Andoni Canelaren bidaiaren laugarren 
etapako pinguino antartikoen izen zientifikoa?
¿Qué nombre científico corresponde a los pingüi-
nos antárticos de la cuarta etapa del viaje de 
Andoni Canela??
A) Aptenodytes forsteri
B) Pygoscelis papua
C) MV Plancius


2.  Zenbat herrialdek hartu zuten parte Aichi-
Nagoyan (Japon) egin zen Garapen Iraunkorrerako 
Munduko Konferentzian?
¿Cuántos países participaron en la Conferencia 
Mundial para el Desarrollo Sostenible de Aichi-
Nagoya (Japón)? 
A) 21
B) 148
C) 458


3.  Nola deitzen da Tseltal familiek sortutako ekono-
mia solidarioko enpresa-taldea?
¿Cómo se llama el grupo de empresas de economía 
solidaria creadas por las familias Tseltales?


A) Yomol A´tel
B) Capeltic
C) Tsumbal Xitalhá


4.  Bizkaiko zein bi udalerri dira “CITTASLOW” mugi-
menduaren parte?
¿Qué dos municipios de Bizkaia forman parte del 
movimiento “CITTASLOW”? 


A) Mungia / Bakio
B) Lekeitio / Bakio
C) Lekeitio / Mungia


5.  Zenbat hondakin bildu dira gaika Bizkaian 
2014an?
¿Qué total de residuos se han recogido selectiva-
mente en Bizkaia durante 2014? 


A) 121.029 Tn
B) 247.175 Tn
C) 368.2041 Tn


6.  Zein urtetik zein urtera izan zen Juan Ignacio 
Pérez Iglesias UPV/EHUko errektore?
¿Durante qué años fue rector de la UPV/EHU Juan 
Ignacio Pérez Iglesias? 


A) 1985–2004
B) 2004–2009
C) 2009–2014


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten badiezu, 
URDAIBAI BIRD CENTER (Gautegiz Arteaga) 
bisitatzeko bi pertsonentzako 8 gonbidapenen 
zozketan parte hartuko duzu. 


Erantzun guztiak aldizkari honetako  
orrialdeetan aurkituko dituzu.


Animatu eta 
parte hartu!
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, 
uztailaren 6 baino lehen, 3108 posta-
kutxatilara (48080 Bilbo). Irabazleen izenak 
aldizkariaren hurrengo zenbakian argitaratuko 
ditugu.


Zorte on!


#


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que 
te planteamos en esta hoja, entrarás en el sorteo 


de 8 invitaciones para dos personas a 
URDAIBAI BIRD CENTER (Gautegiz Arteaga)


Encontrarás todas las respuestas  
en las páginas de esta revista.  


¡Anímate y 
participa!


Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 6 de 
julio al apartado de Correos 3108 – 48080 Bilbao. 


El nombre de las personas agraciadas será 
publicado en el siguiente número de la revista.


¡Suerte!
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Lor ezazu gonbidapen hauetako bat! 
¡Consigue una de estas invitaciones!


BI PERTSONENTZAKO 8 GONBIDAPENEN ZOZKETA!


¡SORTEO DE 8 INVITACIONES PARA DOS PERSONAS
BISITA AUTOGIDATUA


URDAIBAI BIRD CENTER
VISITA AUTOGUIADA








CONOCE LA LEGISLACIÓN


El Plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) es una 
especie recogida en el catálogo de especies invasoras 
(R.D. 630/2013 de 2 de agosto).
Esto supone que:
- Está prohibida la posesión, transporte, tráfico y 


comercio de ejemplares.
- Las autoridades competentes pueden requerir a 


los titulares de terrenos que faciliten acceso a sus 
representantes, para poder verificar la presencia de 
especies invasoras y, en su caso, tomar las medidas 
adecuadas para su control. 


- Incumplir las prohibiciones y limitaciones recogidas en 
esta Ley puede dar lugar a sanciones 


 (Ley 42/2007, de 13 de diciembre).


¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?


Los propietarios del los terrenos tienen la obligación de 
mantenerlos sin presencia de esta especie invasora.


Como ciudadano:
- Infórmate y ayuda a divulgar el problema 
- Participa en las actividades organizadas por las 


entidades medioambientales para su eliminación.


Como particular propietario/a de un terreno:
- Vigila tu propiedad y actúa rápidamente si localizas 


algún ejemplar de esta especie. Los ejemplares 
aislados pueden extraerse con éxito siguiendo las 
sencillas recomendaciones de este documento.


Como empresa propietaria de un terreno:
- Las empresas también tienen la obligación de 


mantener libre de Plumero de la Pampa sus terrenos.


La Diputación Foral de Bizkaia, junto con los Ayuntamientos 
de Muskiz y Zierbena ponen en marcha un programa para 
reducir la presencia de esta especie en ambos municipios. 


El objetivo es evitar daños en la biodiversidad y el paisaje, 
e impedir la colonización de la especie en las marismas de 
Barbadun y playa de La Arena.


Para ello, estas administraciones se encargarán de la 
eliminación de plumeros en zonas públicas (playa, riberas, 
marismas, montes públicos, carreteras, etc.), así como de 
ofrecer asesoramiento a quien lo requiera.


ELIMINAR PLANTAS DE PLUMERO 
DE LA PAMPA ES MUY FÁCIL


1. Utiliza guantes; sus hojas cortan.
2. Arranca los ejemplares jóvenes a mano. Aprovecha cuando 


el suelo esté húmedo o riega previamente para facilitar el 
arranque.


3. Para las plantas medianas usa una azada.
4. Corta los “penachos”, tan pronto como aparezcan y guárdalos 


en una bolsa para no dispersar semillas. No agites la planta.
5. Con la azada, desentierra el cepellón. Procura no dejar 


restos de raíz en la tierra. Las plantas pueden tener mucho 
peso. Puedes dejar el cepellón del revés (con las raíces hacia 
arriba), hasta que se seque.


6. Si eres un particular, avisa a tu ayuntamiento si los 
ejemplares son demasiado grandes. Tu compromiso de 
mantener limpio el terreno será suficiente garantía.


7. Vigila el lugar para que no rebrote ninguna planta invasora.


CONTACTO
Ayuntamiento de Muskiz: 94 670 60 00 (extensión 114)
Ayuntamiento de Zierbena: 94 636 60 07 (de 9:00 a 14:00)


PLUMERO DE 
LA PAMPA 
Cortaderia selloana


Planta procedente de América 
del Sur. Actualmente es una 
de las especies exóticas 
invasoras más extendidas en 
nuestro territorio.


Se dispersa a través de 
semillas. Cada penacho 
produce miles de semillas 
que son transportadas por el 
viento, el agua, y vehículos a 
distancias de hasta 30 km. 


PROGRAMA PARA LA ELIMINACIÓN 
DE PLUMERO DE LA PAMPA
EN LOS MUNICIPIOS DE MUSKIZ Y 
ZIERBENA







EZAGUTU EZAZU LEGEDIA


Panpa belarra (Cortaderia selloana) espezie inbaditzaileen 
katalogoan jasotako espezie bat da (630/2013 Errege 
Dekretua, abuztuaren 2koa).
Honek esan nahi du:
- Landare honen aleak edukitzea, garraiatzea, berarekin 


tratutan jardutea edo salerostea debekatuta dagoela. 
- Agintari eskudunek beraien ordezkariei lurzailetara 


sartzen uzteko eska diezaiekete lurzailen jabeei, 
espezie inbaditzaileen presentzia egiaztatzeko, eta 
behar izanez gero, beraien kontrolerako neurri egokiak 
hartzeko. 


- Lege honetan jasotako debekuak eta mugak ez 
betetzeak zigorrak ekar ditzake (42/2007 Legea, 
abenduaren 13koa).


ZER EGIN DEZAKEZU ZUK?


Lursailetako jabeek beraien jabetzak espezie inbaditzaile 
honetaz garbi mantentzeko obligazioa daukate.


Hiritar bezala
- Informa zaitez eta lagundu arazoa ezagutzera ematen. 
- Parte hartu ingurumen erakundeek landare 


inbaditzaileak kentzeko antolatzen dituzten ekintzetan.


Lursail baten jabe partikular bezala:
- Zaindu zure jabetza eta azkar jokatu espezie honen 


alerik aurkitzen baduzu. Isolatutako landareak modu 
egokian atera daitezke dokumentu honetan aurkituko 
dituzun aholkuak jarraituz. 


Lursail baten jabe den enpresa bezala:
- Enpresek ere beraien jabetzako lursailak panpa 


belarrez garbi mantentzeko betebeharra daukate. 


Bizkaiko Foru Aldundiak, Muskiz eta Zierbenako Udalekin 
batera udalerri hauetan espezie honen presentzia gutxitxeko 
programa bat jarri dute martxan.


Helburua biodibertsitate eta paisaian kalteak ekiditzea da, 
eta Barbadungo paduran eta Areako hondartzan espezie  
honen kolonizazioa galaraztea.


Horretarako administrazio hauek panpa belarra eremu 
publikoetatik kentzeaz arduratuko dira (hondartza, 
ibaiertzak, padurak, mendi publikoak, errepideak, etab.), eta 
gai honi buruzko aholkularitza eskeiniko diote behar duenari. 


PANPA BELAR LANDAREAK KENTZEA 
OSO ERRAZA DA


1. Erabil itzazu eskularruak; ostoek moztu egiten dute eta.
2. Landare gazteak eskuz atera itzazu. Aprobetxatu lurra 


bustita dagoenean, edo ureztatu lana hasi aurretik  landarea 
errezago ateratzeko. 


3.  Tamaina erdiko landareentzako erabil ezazu atxur bat.
4. Moztu mototsak agertu bezain laster, eta gorde itzazu  poltsa 


itxietan haziak ez sakabanatzeko.  Ez ezazu landarea  astindu.
5. Atxurrarekin sustraiak lurpetik atera. Saiatu saitez lurrean 


sustrai zatirik ez uzten.  Landareak pisu handikoak izan 
daitezke. Sustraia buelta emanda utzi dezakezu (sustraiak 
gora begira), guztiz lehortu arte.


6. Jabedun partikular bat bazara, abisatu zure  udalari  
aleak handiegiak badira. Aurrerantzean lursaila garbi 
mantentzeko konpromezua nahikoa berme izango da.


7.  Zaindu  tokia  landare inbaditzailerik berriro atera ez dadin.


HARREMANETAN JARTZEKO
Muskizko Udala: 94 670 60 00 (114 luzapena)
Zierbenako Udala: 94 636 60 07 (9:00etatik 14:00ak arte)


PANPA BELARRA 
Cortaderia selloana


Jatorriz, Hego Amerikako 
landare bat da. Gaur egun 
gure lurraldean gehien 
zabaldu diren Espezie Exotiko 
Inbaditzaileetako bat da.
Hazien bidez hedatzen da. 
Motots bakoitzak milaka hazi 
ematein ditu, eta haizeak, 
urak eta ibilgailuek hazi 
hauek garraiatzen dituzte 30 
km-rainoko distantzietara.


MUSKIZ ETA ZIERBENAKO 
UDALERRIETAN PANPA BELARRA 
KENTZEKO PROGRAMA








Carta de 
compromiso hacia 
la sostenibilidad


Declaración Actívate +
Las comarcas de Busturialdea-Urdaibai, 
Lea-Artibai y Uribe-Kosta continúan su 
camino hacia la sostenibilidad


Desde el ámbito más local, como parte de la so-
lución global por la sostenibilidad, declaramos que 
comprendemos que nuestro actual modelo de vida 
nos hace responsables de muchos de los problemas 
ambientales con los cuales se enfrenta la humanidad. 


Hemos aprendido que los actuales niveles de 
consumo de recursos de los países más desarrolla-
dos e industrializados no pueden ser alcanzados 
por la totalidad de la población mundial, y aún me-
nos por las generaciones futuras, sin destruir el ca-
pital natural.


Estamos igualmente convencidos de que la vida 
humana en este planeta no se puede sostener sin 
unas comunidades locales sostenibles. 


1. Participación en la iniciativa Actívate +


A lo largo del 2015 queremos dar un paso más 
en el compromiso personal de quienes habitan las 
Comarcas de Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai y 
Uribe-Kosta. Comarcas donde se plantea desarro-
llar el programa Actívate+.


Actívate+ es una iniciativa promovida por la Di-
putación Foral de Bizkaia para el fomento de la 
participación ciudadana a favor de la sostenibilidad 
ambiental, desarrollada en colaboración con el 
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, el Consorcio 
de Transportes de Bizkaia, el Grupo Eroski, el 
Ente Vasco de la Energía (EVE), la Sociedad Pú-
blica Garbiker, Gobierno Vasco y Metro Bilbao. 


Iraunkortasunerako 
konpromiso  
eskutitza


Aktibatu + adierazpena
Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai eta Uribe 
Kosta eskualdeak iraunkortasunera bidean 


Iraunkortasunaren aldeko konponbide globala-
ren esparruan, eskualde mailan zera adierazten 
dugu: ohartzen garela gure egungo bizimoduaren 
eraginez geu garela ingurumen arazo ugarien sor-
tzaile.


Ikasi dugu ezinezkoa dela herrialde garatu eta 
industrializatuetako egungo kontsumo-maila mun-
duko herrialde guztietara hedatzea, are gutxiago, 
etorkizuneko belaunaldietara, kapital naturala sun-
tsitu nahi ez badugu behintzat.  


Badakigu planeta honetako giza bizia manten-
du ahal izateko, ezinbestekoa dela tokian tokiko 
komunitateak iraunkor izatea.


1. Aktibatu + ekimenean parte-hartzea


2015 urtean urrats berria eman nahi dugu eta 
Aktibatu+ ekimenean parte hartzen diharduten 
Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai eta Uribe Kosta 
eskualdeetako biztanleen konpromisoa sendotu. 


Aktibatu + ekimena Bizkaiko Foru Aldundiak 
jarri zuen martxan, herritarrek ingurumen arloko 
iraunkortasunaren alde parte hartu dezaten susta-
tzeko. Garbiker Sozietate Publikoarekin, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoarekin, Bizkaiko Garraio 
Partzuergoarekin, Energiaren Euskal Erakun-
dearekin (EEE) eta Eroski Taldearekin elkarla-
nean burutu zuen. 


ktibatu
ctívate
B I Z K A I A


G L O B A L


A C T I O N


P L A N







Global Action Plan-en (GAP) bidez sortu zen 
ideia. Global Action Plan Nazio Batuek babestutako 
GKEa da, nazioarteko sare bateko kidea, eta ekime-
nok helburu komun bera dute: eguneroko ekintzek 
ingurumenean duten eragina arintzea, etxe, lanto-
ki eta ikastetxeetan ohiturak aldatuz.


2.  Iraunkortasunaren kontzeptu eta 
printzipioak


Gaur hemen, «Madariaga Dorrea» Euskadiko 
Biodibertsitate Zentroan, bilduta gaudenok, eki-
menaren sustatzaile eta bultzatzaile gisa, ulertzen 
dugu garapen iraunkor kontzeptuak lagundu egi-
ten digula gure bizi-maila naturaren karga gaitasu-
nean oinarritzen. Horregatik, gure bizi-kulturan 
sustraitutako justizia sozialarekiko, ekonomia iraun-
korrarekiko eta ingurumen iraunkortasunarekiko 
konpromisoa adierazten dugu. 


3.  Iraunkortasunerako tokian tokiko 
estrategiak 


Gure aburuz, ezinbestekoa da tokian tokiko ko-
munitatean esku hartzea, mundu modernoari era-
giten dioten arkitektura, gizarte, ekonomia, politi-
ka, ingurumen eta baliabide naturalen arloetako 
desoreka ugariei aurre egiteko. Komunitatea da 
arazoak egokiro, modu integral, holistiko eta iraun-
korrean konpontzea ahalbidetzen duen unitate 
txikiena. Era berean, uste dugu, horretarako, ezin-
bestekoa dela familia nukleoa eta komunitatea osa-
tzen dugunok konpromiso indibiduala agertzea.


Hiri guztiak ezberdinak direla kontuan hartuta, 
iraunkortasunerako bide propioak aurkitu behar 
ditugu. Hori dela eta, gai honen inguruko proiek-
tu ezberdinen artean, Aktibatu+ ekimenean sar-
tzea erabaki dugu, egunerokotasunean iraunkor-
tasun printzipioak lortzeko tresnak herritarrei 
helarazteko. 


4.  Herritarren protagonismoa eta 
komunitatearen parte-hartzea.


Eskutitz honen bitartez, Aktibatu+ ekimena 
ezagutarazi eta sustatzeko konpromisoa hartzen 
dugu, hartarako gure esku dauden baliabide guz-
tien bitartez, hiritarrek ekimenean parte hartu ahal 
izan dezaten. 


La idea nace de Global Action Plan (GAP), una 
ONG auspiciada por Naciones Unidas y que perte-
nece a una red internacional con un objetivo co-
mún: reducir el impacto ambiental en las activida-
des cotidianas a través del cambio de hábitos en el 
hogar, la oficina y el centro educativo.


2. Noción y principios de sostenibilidad 


Quienes hoy nos encontramos aquí presentes, 
en el Centro de la Biodiversidad de Euskadi «Mada-
riaga Dorrea», como promotores e impulsores de la 
iniciativa, comprendemos que el concepto de desa-
rrollo sostenible nos ayuda a basar nuestro nivel de 
vida en la capacidad de carga de la naturaleza, y nos 
manifestamos comprometidos con la justicia social, 
la economía sostenible y la sostenibilidad ambiental 
enraizadas en nuestra propia cultura de vida. 


3.  Estrategias locales hacia la sostenibilidad 


Estamos convencidos de que la escala local es 
muy importante a la hora de afrontar inicialmente 
los numerosos desequilibrios arquitectónicos, socia-
les, económicos, políticos, ambientales y de recursos 
naturales que afectan al mundo moderno, y la uni-
dad más pequeña donde los problemas pueden ser 
resueltos adecuadamente, de manera integrada, 
holística y sostenible. Y que todo ello requiere del 
compromiso individual de quienes conformamos 
cada núcleo familiar y cada comunidad.


Teniendo en cuenta que todas las ciudades son 
diferentes, hemos de encontrar las vías propias ha-
cia la sostenibilidad. Es por ello que, entre otros 
proyectos en la materia, hemos decidido integrar-
nos en la iniciativa Actívate+ para facilitar a la ciu-
dadanía las herramientas para alcanzar los princi-
pios de sostenibilidad en la vida diaria. 


4.  El protagonismo de la ciudadanía y la 
participación de la comunidad.


Mediante la presente carta nos compromete-
mos a dar a conocer e impulsar la iniciativa Actí-
vate+ por todos los medios que estén a nuestro 
alcance para que la ciudadanía pueda participar 
en ella. 







5. Aktibatu + 


Ekimenaren bidez, eguneroko zereginek sor-
tzen duten ingurumen inpaktua murrizteko auke-
rak eskaintzen zaizkie inguruko etxe eta ikastetxeei, 
eurek praktikan jar ditzaten. Pertsonaren konpro-
misoa kostu bakarra izanik, gidaliburu eta galdete-
giak eskaintzen zaizkie doan parte-hartzaileei eta, 
horiei esker, etxeetan aurrezteko aukera ahal izan-
go dute, kontsumo ohitura txikiak egokituta. Gai-
nera, nork bere bilakaera aztertzeko aukera ere 
badago.   


Jarduera horretan parte hartu nahi duten fami-
liek eskura dute webgune espezifikoa, bertan es-
kaintzen diren tresna sinple eta eraginkorren bitar-
tez erosketa-hondakinei, urari, energiari eta 
mugikortasunari aurre egiteko. Webgunera sartze-
ko bi aukera daude: parte hartzen duten udalerri, 
mankomunitate eta bestelakoen webguneetatik, 
edo www.bizkaia21.net webgunetik, Aktibatu+ 
atalera joanda. 


Lau gaietako bakoitza hiru astez lantzen da, 
modu praktiko eta errazean. Hortaz, programak 
hiru hilabete irauten du, webgunean izena ematen 
den egunetik.


Parte-hartzaileak izena eman ondoren, honen 
ohituren iraunkortasuna aztertzen du plataformak. 
Ebaluazio hori burututa, ohiturok ingurumenean 
duten eragin negatiboa hobetzeko aldatu beharre-
ko alderdiak nabarmentzen dira. Horretarako, infor-
mazio gidaliburu erabilgarriak jartzen dira izena 
eman duen pertsonaren eskura.  


Plataforma datorren uztailera arte egongo da 
zabalik eta parte-hartzaileek edozein momentutan 
eman ahal dute izena. 


Proiektua bukatuta (izena eman denetik 3 hila-
betera), izena eman duten pertsonek, nahi izanez 
gero, Aktibatu+ ekimenarekin harremanetan ja-
rraitzeko aukera izango dute Facebook-eko profi-
lean eta, horrela, ingurumen iraunkortasunarekin 
lotutako esperientzia eta ezagutzak partekatzen 
jarraitu.


5. Actívate + 


A través de la iniciativa, se ofrece a los hogares y 
a los centros educativos de las zonas donde se desa-
rrolla la posibilidad de aprender y poner en práctica 
cómo minimizar el impacto de la actividad cotidiana 
sobre el medio ambiente. La oferta, que tiene tan 
solo el único coste del compromiso de quien decide 
sumarse a ella, pone al alcance de las personas par-
ticipantes de forma gratuita los manuales y cuestio-
narios a través de los cuales los hogares van a aho-
rrar modificando pequeños hábitos de consumo. Se 
podrá, además, comprobar su evolución. 


Los hogares que deseen participar en esta acti-
vidad tienen a su disposición una página web es-
pecífica con herramientas simples y efectivas para 
abordar los temas de la compra-residuos, el agua, 
la energía y la movilidad. A ella se accede a través 
de las diferentes páginas web de los municipios 
participantes, mancomunidades y entidades im-
pulsoras, así como a través del portal www.biz-
kaia21.net consultando el apartado Actívate+. 


Cada uno de los cuatro temas es abordado a lo 
largo de tres semanas, de una forma práctica y sen-
cilla, por lo que el programa se desarrolla durante 
tres meses a partir de la fecha de inscripción vía web.


Una vez que la persona participante se registra, 
la plataforma evalúa mediante unas sencillas cues-
tiones la sostenibilidad de sus hábitos cotidianos. 
Realizada dicha evaluación, se destacan los aspectos 
en los que se puede incidir para mejorar la influencia 
negativa que estas rutinas tienen en nuestro entor-
no. Para ello, pone a disposición de la persona regis-
trada unos prácticos manuales informativos. 


La plataforma permanecerá abierta hasta este 
próximo mes de Julio y las personas participantes 
pueden registrarse en cualquier momento. 


Una vez terminado el mismo (transcurridos los 
3 meses desde su inscripción), las personas regis-
tradas podrán seguir en contacto con Actívate+, si 
así lo desean, mediante su perfil en Facebook y 
continuar de esta manera compartiendo experien-
cias y conocimientos relacionados con la sostenibi-
lidad ambiental.







Horregatik guztiagatik, idazki hau sinatzen du-
gun pertsona eta erakundeek herritarrei deia luza-
tu nahi diegu, Aktibatu+ proposamenaren espa-
rruan jasotako konpromisoak etxera zabaldu eta 
izena eman dezaten. «Aktibatuz» soilik lortuko 
dugu aldaketa.


Bizkaian, Madariaga Dorretxean, 2015 Aktibatu+ 
Programaren aurkezpenean, 2015eko urtarrilaren 
22an.


Por todo lo expuesto, las personas y entidades 
abajo firmantes queremos animar a la ciudadanía 
a trasladar a sus hogares los compromisos recogi-
dos en el marco de la propuesta Actívate+ y a ins-
cribirse en ella. Sólo «activándonos» haremos 
efectivo el cambio.


Firmada en Bizkaia, en el marco de la presenta-
ción del Programa Actívate+ 2015 en Torre Mada-
riaga, el 22 de Enero de 2015.


Proiektua bultzatzen duten erakundeak / Impulsores del proyecto


GLOBAL ACTION PLAN


Lehendakaria Presidente 


Carlos Oppe


Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoa


Consorcio de Aguas 
Bilbao Bizkaia


Zuzendari gerentea Director gerente 


Pedro Barreiro


Bizkaiko Garraio 
Partzuergoa 


Consorcio de 
Transportes de Bizkaia 


Lehendakaria Presidente


Manuel Tejada


Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de 


Bizkaia 


Ingurumeneko 
zuzendari nagusia 


Directora general de 
medio ambiente


María Uribe Gerendiain


GARBIKER sozietate 
publikoa


Sociedad pública 
GARBIKER


Zuzendari gerentea Directora gerente 


Amaia Sagredo Cabezas


Eroski Eroski


GEK arloko arduraduna Responsable de RSC


Alejandro Martínez Berriochoa







Tokian Tokiko erakundeak / Agentes locales


Busturialdeko ur 
partzuergoa 


Consorcio de aguas e 
Busturialdea


Lehendakaria Presidenta 


Iratxe Arriola


Uribe kostako zerbitsuen 
mankomunitatea 


Mancomunidad de 
servicios de Uribe Kosta


Lehendakaria Presidenta


María Isabel Landa Gaubeka


Lea-Ibarrako 
mankomunitatea 


Mancomunidad de 
Lea-Ibarra


Lehendakaria Presidente


Mikel Antsotegi Jaio







Busturialdea Urdaibaiko Udaletxeak / Ayuntamientos de Busturialdea-Urdaibai


Bermeoko udala
Ayuntamiento de 


Bermeo


Alkatesa Alcaldesa


Idurre Bideguren Gabantxo


Busturiako udala
Ayuntamiento de 


Busturia


Alkatesa Alcaldesa


Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda


Gautegiz Artegako  
udala


Ayuntamiento de 
Gautegiz Artega


Alkatea Alcalde


Juan Felix Naveran Ozamiz


Muxikako udala 
Ayuntamiento de 


Muxika


Alkatea Alcalde


Aitor Goldaraz Goienetxea


Ibarrangeluko udala
Ayuntamiento de 


Ibarrangelu


Alkatea Alcalde


Jesus Mª Ziluaga Acebo


Mendatako udala
Ayuntamiento de 


Mendata


Alkatea Alcalde


Joseba Mallea Lamikiz


Mundakako udala
Ayuntamiento de 


Mundaka


Alkatea Alcalde


Aitor Egurrola Mendiolea







Lea-Artibaiko Udaletxeak / Ayuntamientos de Lea-Artibai


Amorotoko udala
Ayuntamiento de 


Amoroto


Alkatea Alcalde 


Rafael Malaxetxebarria Plaza


Aulestiko udala 
Ayuntamiento de  


Aulesti


Alkatea Alcalde


Mikel Ansotegi Jaio


Gizaburuagako udala 
Ayuntamiento de 


Gizaburuaga


Alkatea Alcalde


José Luis Azpiazu Alberdi


Munitibar-Arbatzegi 
Gerrikaitzko udala 


Ayuntamiento de 
Munitibar-Arbatzegi 


Gerrikaitz-


Alkatea Alcalde


Francisco Javier Artaechebarria Zuazo


Berriatuako udala
Ayuntamiento de 


Berriatua


Alkatea Alcalde


Imanol Mugartegi


Mendexako udala 
Ayuntamiento de 


Mendexa 


Alkatea Alcalde


Jesus Maria Anakabe Txakartegi








Azken 35 urteotan, Bilboko Itsasadarrak 
aldaketa handia izan du: kutsadura 
izugarriagatik hilda zegoen ubidea izatetik, 
hiriaren ardatz egituratzailea, inguru bizia 
eta herritarren gozamenerako 
berreskuratutako tokia izatera igaro da. 
Bilboko Itsasadarra Itsas Museoak 
prozesu hori deskubritzera gonbidatzen 
zaitu; izan ere, prozesu horrek hiria 
eraldatu du, ia magiaz bezala. 
“Itsasadarraren magia” ekimenak 
denboran zehar bidaiatu dezazun nahi du, 
kolore marroitik urdinera joan zaitezen, 
ezerezetik osorakora, desatseginetik 
ederrenera. BISITA GAITZAZU!


En los últimos 35 años, la Ría de 
Bilbao ha pasado de ser un cauce 
muerto por la intensa contaminación, 
a convertirse en un eje vertebrador de 
la ciudad, en un entorno vivo y 
recuperado para el disfrute de la 
ciudadanía. El Museo Marítimo Ría 
de Bilbao te invita a descubrir este 
proceso, que casi por arte de magia 
ha transformado la ciudad. “La magia 
de la Ría” quiere que viajes en el 
tiempo, que navegues del color 
marrón al azul, de la nada al todo, de 
lo desagradable a lo más hermoso. 
¡VISÍTANOS! 


Over the last 35 years, the highly polluted 
and lifeless waters of the Ría de Bilbao have 
been cleaned up, once again restoring the 
estuary as a key feature of the city, a 
vibrant area brought back to life for the 
people of Bilbao to enjoy. The Ría de 
Bilbao Maritime Museum invites you to 
discover just how this has happened... how, 
almost as if by magic, the city has been 
transformed. “The magic of the Estuary” 
will take you on a journey through time, 
sailing from brown-coloured to blue 
waters, from the unpleasant to the highly 
attractive, from nothingness to everything. 
COME AND SEE FOR YOURSELF! 


Itsasadarraren ingurumen arloko egoera ona egiaztatzeko eta bere magia 
deskubritzeko, gure itsasontzira etortzera gonbidatzen zaitugu. Bertan, 
AZTIko ikerlari batek azalduko dizu nolakoak diren estuarioaren egoeraren 
berri izateko aldian-aldian egiten diren kontrolak. Ontziratu zaitez gurekin! 


Para comprobar el buen estado ambiental de la Ría y descubrir su magia, 
te invitamos a bordo de nuestro barco, con un investigador de AZTI que 
mostrará cómo son los controles que se realizan periódicamente para 
conocer el estado del estuario. ¡Embárcate con nosotros! 


Take a trip on our boat to discover the magic of the estuary and its state of 
environmental health! A researcher from AZTI will show you exactly how 
environmental samples are regularly taken to check the estuary’s pulse. 
Come on board with us! 


IRTEERA ETA HELMUGA / SALIDA Y LLEGADA /
DEPARTURE AND ARRIVAL:


Museo Marítimo Ría de Bilbao (Kaia/Muelle/Pier)
Iraupena / Duración / Length: 2 ordu / horas / hour trip


DOHAINIK / GRATIS / FREE 


ERRESERBAK / RESERVAS / RESERVATIONS:  94 687 04 02 


35 urtez bizia sortuz


35 años generando vida


35 years generating life 
The magic of the Estuary


BILBOKO ITSASADARRA


Paseos guiados
por la Ría


Paseo gidatuak
Itsasadarrean


Guided tours
along the Estuary


LA RÍA DE BILBAO
BILBOKO ITSASADARRA


LA RÍA DE BILBAO
THE ESTUARY OF BILBAOTHE ESTUARY OF BILBAO


ANTOLATZAILEAK
ORGANIZAN


ORGANIZED BY


LAGUNTZAILEAK
COLABORAN


IN COLLABORATION WITH


BABESLEAK
CON EL APOYO DE


WITH SUPPORT FROM


www.museomaritimobilbao.eus


museo marítimo
ría de bilbao


28 mayo – 31 octubre


exposición  
 


ría de bilbao
maritime museum 


28 may – 31 october


exhibition 
 


bilboko itsasadarra
itsas museoa 


maiatzak 28 – urriak 31


erakusketa 
 


Muelle Ramón de la Sota Kaia, 1 


10:00 - 20:00 (Astelehena / Lunes / Monday: 
itxita / cerrado / closed)


3,5 - 6


Ekainak Junio June Uztailak Julio July


Irailak Septiembre September Urriak Octubre October
11 / 17:30
13 / 10:00


18 / 17:30 9 / 17:30
11 / 10:00


12 / 17:30
19 / 17:30


21 / 12:45 3 / 17:30
10 / 17:30


12 / 10:00


EGUNAK / FECHAS / DATES







XIX. mendearen erdialdean, Itsasadarraren inguruak 
industrializazio-prozesu handia abiarazi zuen, batez ere, burdina 
mineralaren ustiaketan oinarrituta. Bilbao Europako industria-gune eta 
merkataritza-gune nagusietakoa izatera heldu zen. Urte gutxiren buruan, 
Itsasadarraren bazterrak fabrikaz eta portu-azpiegituraz bete ziren, eta, 
1900 eta 1975. urteen artean, populazioa laukoiztu egin zen. Aldi berean, 
Itsasadarra larriki kutsatzen hasi zen, etxeetako eta industrietako 
hondakin urak zuzenean isurtzen zirelako ubidera, inolako tratamendurik 
gabe. Egunero ia 2.000 tona hondakin isurtzen ziren, eta, ondorioz, 
Itsasadarra oxigenorik gabeko estolda bihurtu zen, bizirik gabea. 


80ko hamarkadaren hasieran, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak Bilbao 
Metropolitarraren Osoko Saneamendu Plana jarri zuen abian. Euskadin 
egindako ingurumen proiekturik garrantzitsuena izan da, 1.000 milioi 
euroko inbertsioarekin. Guztira 300 kilometrotik gora dituzten 
kolektoreek etxeetako eta industrietako hondakin urak jasotzen dituzte, 
eta araztegietara eramaten dituzte. Emaitza Itsasadar bizia da, gero eta 
egokiagoa kirol eta itsasketa arloko erabilera berrietarako.Estuarioaren 
jarraipenerako egindako azterketek (Ur Partzuergoak eta URA - Uraren 
Euskal Agentziak finantzatu eta AZTIko ikerlariek UPV/EHUrekin batera 
egindakoek) berresten dute bizia estuariora itzuli dela, hainbat eta 
hainbat animalia eta landare espezie baitaude finkatuta bertan.


In the mid 19th century, the estuary and its environment became highly 
industrialised, chiefly as a result of iron-ore mining, and Bilbao became 
one of the major industrial and trading cities of Europe. It didn’t take 
long for the riverbanks to be lined with factories and port facilities, and 
the local population quadrupled over the period 1900-1975. At the 
same time, domestic and industrial wastewaters were being pumped 
directly into the estuary with no kind of prior treatment, causing the 
system to become a lifeless, oxygen-deprived sewer. 


In the early 1980’s, the Bilbao Bizkaia Water Consortium commissioned 
the All-Round Clean-Up Plan for the Bilbao Metropolitan Area, the most 
important environmental project conducted in the Basque Country. The 
project, with an investment spend of some 1,000 million euros, involved 
setting up a network of over 300 km of domestic and industrial 
wastewater pipelines to transport sewage water to treatment plants. The 
result? An estuary full of life and ever more fit for practicing new sports 
and other nautical activities. The monitoring studies of the estuary, 
funded by the Consorcio de Aguas (Bilbao Bizkaia Water Consortium) and 
URA - Agencia Vasca del Agua (Basque Water Agency) and conducted by 
researchers from AZTI in collaboration with the University of the Basque 
Country, confirm that life has returned to the estuary, with many different 
vegetal and animal species.


A mediados del s. XIX el entorno de la Ría inició un fuerte proceso de 
industrialización basado, principalmente, en la explotación del 
mineral de hierro. Bilbao se convirtió en uno de los grandes centros 
industriales y comerciales de Europa. En pocos años, sus márgenes se 
llenaron de fábricas e infraestructuras portuarias, y entre 1900 y 1975, 
la población se cuadruplicó. Paralelamente, la Ría empezó a mostrar 
una contaminación alarmante, ya que las aguas residuales 
domésticas e industriales se vertían directamente al cauce, sin ningún 
tipo de tratamiento. Casi 2.000 toneladas diarias de residuos la 
convirtieron en una cloaca sin oxígeno, sin vida. 


KUTSADURA
BERRESKURATZE


BIZIA
CONTAMINACIÓN


RECUPERACIÓN
VIDA


POLLUTION
RECOVERY


LIFE


El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia puso en marcha a principios 
de los 80, el Plan Integral de Saneamiento del Bilbao 
Metropolitano, el proyecto medioambiental más importante 
llevado a cabo en Euskadi, con una inversión de 1.000 millones de 
euros. Más de 300 kilómetros de colectores recogen las aguas 
residuales domésticas e industriales y las llevan a las plantas 
depuradoras. El resultado es una Ría viva y cada vez más apta para 
nuevos usos deportivos y náuticos. Los estudios de seguimiento 
del estuario, financiados por el Consorcio de Aguas y URA - 
Agencia Vasca del Agua, y que realizan investigadores de AZTI con 
la UPV/EHU, confirman que la vida ha vuelto al estuario, con 
decenas de especies animales y vegetales asentadas.








 


 


Conclusiones de la Asamblea de la ONU sobre Medio Ambiente  


(Traducción al castellano d la nota informativa sobre el resumen en inglés de las conclusiones 


de la I. Asamblea UNEA, y obtenida de la web oficial www.unep.org/unea/en) 


La Asamblea inaugural de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 


(UNEA) terminó sus cinco días de celebración en Nairobi con 16 decisiones 


y resoluciones que animan a la acción internacional en cuestiones medio 


ambientales, que van desde la contaminación del aire y el comercio ilegal 


de vida silvestre, hasta el vertido de plásticos en el océano, o de residuos 


químicos y desechos. 


"El aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra en la que crecen 


los alimentos que comemos forman parte de un ecosistema delicado que 


se encuentra cada vez bajo una presión mayor", dijo el Secretario General 


de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en la sesión de clausura en la tarde 


del viernes. "Necesitamos actuar decididamente para cambiar la relación 


de la humanidad con nuestro planeta". 


"Las resoluciones acordadas por los Estados Miembros en UNEA ayudarán 


a crear la agenda medio ambiental mundial del futuro y determinarán una 


acción integrada en cuestiones prioritarias desde los vertidos de plásticos 


al mar y la presencia de microplásticos además del comercio de vida 


silvestre", dijo el Subsecretario General de las Naciones Unidas y Director 


Ejecutivo del PNUMA Achim Steiner. 


La contaminación del aire, una prioridad 


La contaminación del aire, responsable de 7 millones de muertes al año, 


según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido 


identificada como uno de los asuntos clave que requiere la acción 


inmediata de la comunidad internacional. 


"La pobre calidad del aire es un desafío creciente, especialmente en 


ciudades y centros urbanos, comprometiendo la vida de millones de 


personas en todo el mundo. La acción para reducir la contaminación del 


aire salvará vidas y proporcionará beneficios para el clima, los servicios de 


ecosistemas, biodiversidad y seguridad alimentaria", dijo Steiner. 







 


 


Los delegados aprobaron por unanimidad animar a sus gobiernos a 


establecer estándares y políticas entre los múltiples sectores para reducir 


las emisiones y gestionar los impactos negativos de la contaminación del 


aire en la salud, la economía y el desarrollo sostenible en general. 


El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 


recibió el mandato de aumentar su apoyo a los gobiernos a través de la 


creación de capacidades, la provisión de datos y evaluaciones y la 


información periódica sobre los progresos llevados a cabo. Está previsto 


que la decisión sobre la contaminación del aire fortalezca el trabajo 


existente del PNUMA en las áreas relacionadas con las emisiones del 


transporte, la contaminación del aire en el interior, químicos y consumo y 


producción sostenible a través de programas como la Coalición Clima y 


Aire Limpio y la Alianza para Combustibles y Vehículos Limpios. 


Comercio ilegal de vida silvestre 


UNEA llamó a una acción más fuerte y un impulso mayor de la 


coordinación internacional para contrarrestar el comercio ilegal de vida 


silvestre, que posee amenazas para el medio ambiente y el desarrollo 


sostenible. La resolución anima a los gobiernos a reforzar sus 


compromisos para luchar contra el comercio ilegal, a través de, entre 


otras cosas, acciones encaminadas a erradicar la distribución, transporte y 


demanda de productos ilegales de comercio silvestre. Promover políticas 


de tolerancia-cero y desarrollo de medios de vida alternativos y 


sostenibles para comunidades afectadas de forma adversa por el comercio 


ilegal de vida silvestre. 


Según un informe del PNUMA e INTERPOL llamado "Crisis del Crimen 


Medio Ambiental", publicado durante UNEA, el crimen mundial medio 


ambiental supone hasta 213 mil millones de dólares al año y está 


financiado grupos criminales, milicianos y terroristas y amenazando a la 


seguridad y desarrollo sostenible de muchas naciones. 


Se solicitó que el PNUMA lleve a cabo una serie de actividades para 


aumentar los esfuerzos en este área, incluyendo: proporcionar un análisis 


de los impactos medio ambientales del comercio ilegal de vida silvestre y 







 


 


de los productos de vida silvestre a la siguiente sesión de UNEA y 


concienciar sobre este asunto y trabajar junto al Consorcio Internacional 


para Combatir el Crimen de Vida Silvestre, la Oficina de las Naciones 


Unidas de Droga y Crimen (UNODC), INTERPOL, CITES, PNUD y el Grupo de 


Estado de Derecho del Secretario General. El PNUMA ha solicitado 


también el apoyo de los gobiernos para desarrollar e implementar 


mecanismos del estado de derecho medio ambiental a nivel nacional. 


UNEA contó también con un Diálogo Ministerial sobre Comercio Ilegal de 


Vida Silvestre, en el que los participantes fueron más allá de la crisis actual 


de la caza furtiva de elefantes y rinocerontes en África, abordando otras 


amenazas más amplias desde el cultivo ilegal y tráfico de madera, peces, 


tigres, pangolines, grandes simios, una amplia variedad de aves, reptiles y 


otras plantas. 


Escombros plásticos y microplásticos marinos 


Se ha llevado a cabo una resolución sobre el vertido de escombros 


plásticos y microplásticos al mar teniendo en cuenta la preocupación de 


dichos materiales para la vida marina, la pesca, el turismo y el desarrollo, 


llamando a una acción más fuerte, en particular abordando dichos 


materiales desde la fuente. Para fortalecer los mecanismos de intercambio 


de información, se ha solicitado al PNUMA que presente sus evaluaciones 


científicas sobre microplásticos para su consideración en la siguiente 


sesión de la Asamblea. Además se urgió a los gobiernos a colaborar a 


través de Convenciones Marítimas Regionales y Comisiones Fluviales 


relevantes con vistas a adoptar planes en sus regiones. 


Según nuevos informes lanzados por el PNUMA y socios en UNEA, hay una 


preocupación creciente sobre la amenaza que la dispersión de los residuos 


plásticos en el océano supone para la vida marina, con estimaciones 


conservadoras del daño financiero global de los plásticos a los ecosistemas 


marinos que se sitúan en 13 mil millones de dólares al año. 







 


 


Gestión integrada de residuos tóxicos y desechos 


La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente enfatizó la 


gestión racional de residuos tóxicos y desechos como parte esencial y 


elemento transversal para el desarrollo sostenible y la Agenda de 


Desarrollo Post-2015. 


Los químicos son parte integral de la vida de cada día, con más de 100.000 


diferentes sustancias en uso. 


A pesar de que los productos químicos contribuyen a las economías 


nacionales, requieren una gestión racional de su ciclo de vida. De lo 


contrario, además de sus beneficios, poseen importantes riesgos para la 


salud humana y el medio ambiente y suponen un coste significativo para 


las economías nacionales. 


Los efectos medio ambientales del uso no sostenible de los químicos y 


residuos tóxicos tiene efectos que van desde las especies y ecosistemas, a 


asuntos de gran escala como la eutrofización de los cuerpos de agua y 


agotamiento del ozono estratosférico. 


La pauta de crecimiento continuo del a producción mundial, comercio y 


uso de químicos ejerce una carga cada vez mayor en la gestión de los 


productos químicos en los países en desarrollo y aquellos cuyas 


economías en transición tienen menor capacidad para hacer frente a 


desafíos complejos. 


UNEA promovió la puesta en marcha de un enfoque integrado para 


financiar la gestión racional de los químicos y desechos, subrayando los 


tres componentes esenciales de un enfoque integrado: adecuación, 


participación de la industria y financiación externa son enriquecedoras y 


esenciales. 


La agenda de desarrollo sostenible 


UNEA reafirmó el compromiso de los Estados Miembros para la completa 


implementación del documento final de Río+20, El Futuro Que Queremos, 







 


 


en particular la sección del medio ambiente en el contexto del desarrollo 


sostenible y el párrafo 88 sobre fortalecer y actualizar el PNUMA. 


Se enfatizó la importancia histórica de la primera sesión universal de 


UNEA, como la autoridad líder mundial en medio ambiente, para abordar 


los desafíos medio ambientales mundiales y proporcionar directrices 


políticas generales dentro del sistema de las Naciones Unidas. Reconoció 


el papel fundamental de UNEA para promover la completa integración e 


implementación coherente de las dimensiones medio ambiental en el 


desarrollo sostenible y su papel en avanzar soluciones para la agenda 


mundial del medio ambiente. 


Enriquecido en parte por el Pleno Ministerial sobre Objetivos de 


Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda de Desarrollo Post 2015 


incluyendo el Consumo y Producción Sostenible, UNEA también llamó a la 


completa integración de la dimensión medio ambiental en el proceso de 


desarrollo sostenible, consciente de que un medio ambiente sano es 


condición indispensable y clave para permitir una Agenda de Desarrollo 


Sostenible post-2015 ambiciosa, universal e implementable. 


La Asamblea también llamó a los Estados Miembros a acelerar y apoyar 


los esfuerzos para la promoción de pautas de consumo y producción 


sostenible, incluyendo la eficiencia energética y estilos de vida sostenibles. 


"UNEA es un evento histórico para todos nosotros, destinado a definir no 


sólo el futuro del PNUMA, sino también para apoyar más allá el marco de 


trabajo institucional y una plataforma para el desarrollo sostenible y poner 


las bases de la agenda medio ambiental para el mundo del futuro", dijo 


Dña. Sanjaasuren. 


Otras decisiones se han centrado en una serie de asuntos más amplios 


relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 


Otras resoluciones 


Otras resoluciones se centraron en los siguientes asuntos: 







 


 


- La necesidad de acelerar y promocionar las pautas de consumo y 


producción sostenible, incluyendo el uso eficiente de recursos y 


estilos de vida más sostenibles; 


- Acción inminente para abordar el cambio climático a través de la 


cooperación completa de todos los países, incluyendo a través de la 


implementación de la Convención del Marco de Trabajo de las 


Naciones Unidas sobre Cambio Climático; 


- Acoger y promover el desarrollo de alianzas para abordar los desafíos 


medio ambientales a los que se enfrentan los Pequeños Estados 


Insulares en Desarrollo (PEID), en particular con relación a asuntos de 


prioridades que se adoptarán en la Tercera Conferencia de las 


Naciones Unidas sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 


en Samoa; 


- La necesidad de fortalecer la interfaz científico-política como un medio 


clave para animar a una decisión política más eficiente a niveles de 


desarrollo sostenible; 


- La necesidad de asegurar la completa implementación de los Acuerdos 


Medio Ambientales Multilaterales y otros compromisos 


internacionales y regionales; 


- La necesidad de reforzar los esfuerzos para detener la pérdida de 


biodiversidad y combatir la desertificación y degradación de la tierra. 


 


UNEA 2014 


(Nairobi, 27 de Junio de 2014) 
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SARRERA
1994an behin betiko onartu zen Abanto-Zierbena, Ortuella 


eta Trapagaraneko Meatze-inguruaren Babes eta Berreskurapen 
Plan Berezia. Ordutik, hainbat jarduera burutu dira meatzeetako 
lanak kaltetutako eremuaren berezko ingurumen-egoera berres-
kuratu eta aisialdi-izaera sustatzeko, Metropoli-parke hau behar 
bezala hornituz.


INTRODUCCIÓN
Desde que en 1994 se aprobara definitivamente el Plan 


Especial de Protección y Recuperación de la Zona Minera de 
Abanto-Zierbena, Ortuella y Trapagaran, han sido numerosas las 
actuaciones llevadas a cabo, a fin de recuperar medioambiental-
mente una zona degradada por la actividad minera y de poten-
ciar su uso recreativo, equipando adecuadamente este Parque 
Metropolitano.
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Historia pixka bat…
MEAZTEGI BERDEA aisialdirako gunea Zugaztieta ingu-


ruan dago, Trapagaran udalerrian, eta meatzari-jatorri sen-
doa dauka. 


Mendeetan egin da burdinaren ustiapena, eskuz eta 
modu tradizionalean. Lehenengo haizeolak eta gero ur-
burdinolak elikatzeko balio izan zuen eta XIX mendean 
egoera aldatu zen; lehergailuak erabiltzen eta ekoizpena 
industrializatzen hasi ziren. Horren ondorioz, inguruko mi-
neral preziatuaren ustiapen masibo bat egin zen. Zugaztieta 
auzoa bera 1877an sortu zen, meatzeetan lan egiten zuten 
langileen bizileku izateko. 


Ateratako zainak gurdietan eramaten ziren hasieran, 
idiek tiratuta; gero, plano inklinatu eta aire-tranbien bidez 
garraiatzen hasi ziren haranerantz. Bertan Itsasadarrera eta 
kostaldera eramateko trenbide-lineak sortuz joan ziren, 
Europako beste herrialde batzuetara eramateko helburua-
rekin, hala nola Bretainia Handira. 


Mineral puruenak agortuz zihoazen heinean, azpiegitu-
ra berriak jartzen joan ziren, hala nola errausketa-labeak eta 
garbitegiak, produktuaren kalitatea hobetzeko.


Un poco de historia…
El área de esparcimiento MEAZTEGI BERDEA, situada en 


los alrededores de La Arboleda, en el municipio de 
Trapagaran, tiene un marcado origen minero. 


La explotación del hierro realizada durante siglos de for-
ma tradicional, mediante herramienta manual, y que sirvió 
para alimentar las haizeolas primero y las ferrerías hidráulicas 
después, cambió definitivamente a finales del siglo XIX, con 
el empleo de explosivos y la industrialización de la produc-
ción, lo cual condujo a una explotación masiva del preciado 
mineral en la zona. El propio barrio de La Arboleda surge en 
1877 para dar alojamiento al gran número de personas tra-
bajadoras que acudían a trabajar a las minas. 


La vena extraída se transportaba primero con carretas 
tiradas por bueyes y después, con planos inclinados y tran-
vías aéreos hacia el valle, donde fueron creándose líneas de 
ferrocarril que lo transportaban hacia La Ría y la costa, con 
el fin de embarcarlo hacia otros países europeos como Gran 
Bretaña. 


A medida que se iban agotando los minerales de mayor 
pureza, se fueron introduciendo nuevas infraestructuras, 
como los hornos de calcinación y lavaderos, para mejorar 
la calidad del producto


Honetatik… / De esto…


…honetara: / …a esto:
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XX. mendearen erdialdera arte, konpainia batzuek, Orconera 
Iron Ore Co Ltda konpainiak esaterako, burdin kopuru handia 
atera zuten Zugaztietako meatzeetatik. Eta azkenean bertan 
behera utzi zituztenean, lur azpiko ura gainazalera irten zen eta 
meatze-eremu horiek urez bete ziren, gaur egun ezagutzen di-
tugun putzuak sortuz: Ostión, Blondis eta Parkotxa Zugaztietan 
eta Corta de Bodovalle, Gallartan. Inguru horretan itxi ziren azken 
meatzeak Gallartakoak izan ziren, 1993an.


Meatze zahar horiek guztiek paisaia bitxia utzi digute, burdi-
naren ustiapena jatorri duena. Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundia 
inguru hori berreskuratzeko burutzen ari den lanen printzipioe-
tako bat meatze-paisaia mantentzea da, galdu nahi ez dugun 
nortasun-ezaugarri bat baita. 


Hasta mediados del siglo XX, compañías como la Orconera 
Iron Ore Co Ltda extrajeron grandes cantidades de hierro de las 
minas de La Arboleda. Y cuando finalmente se abandonaron, el 
agua subterránea afloró a la superficie inundándose estos espa-
cios mineros y formándose los pozos que vemos hoy en día: 
Ostión, Blondis y Parkotxa en La Arboleda y la Corta de Bodovalle, 
en Gallarta. Las últimas minas de esta zona se cerraron en Gallarta 
en 1993.


Todas estas antiguas minas conforman un paisaje singular 
cuyo origen se encuentra ligado a la explotación del hierro. Por 
ello, las actuaciones que desarrolla la Diputación Foral de Bizkaia 
para la recuperación de este entorno contemplan siempre la 
perspectiva de conservación del paisaje minero, señal de iden-
tidad que no debe perderse con el paso de los años.


Meatzariak ustiapen berri baten titular bihurtzen zi-
renean, bertan instalatutako atzerriko konpainiak berta-
ratzen ziren ateratako burdina aztertu eta kalitatea kon-
probatzera; purutasun handikoa zenean «ALL IRON» 
(dena burdina) oharra jartzen duten. Ematen du hortik 
datorrela «Alirón» esamolde bitxia.


Gehiago jakin nahi baduzu... bisitatu Gallartako 
Euskal Herriko meatzaritzaren museoa.


Badakizu…


Los mineros, cuando se hacían titulares de una nueva 
explotación, acudían a las compañías extranjeras allí ins-
taladas para analizar el mineral extraído y comprobar su 
calidad; si era de gran pureza escribían «ALL IRON» –todo 
hierro–. De aquí parece surgir la célebre expresión Alirón.


Para saber más… no dejes de visitar el Museo de la 
minería del País Vasco de Gallarta.


¿Sabías que…


Obreros y capataz  junto a la 
bocamina. Hacia 1880 


(Fundación Sancho El Sabio).


La Arboleda. Zona de los pozos a principios del 
siglo XX (C.I. de Peñas Negras). 


Horno de calcinación (F. Sancho El Sabio).


Funicular de Larreineta hacia 1926 
(Museo Vasco del Ferrocarril).


Tranvía aéreo y transporte con bueyes en Matamoros. 
1899 (J. Rodríguez Andrés y J.I. Rodríguez Camarero).
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Zona: Pozo Ostión
Año: 1997-98
Superficie: 12,2 hectáreas
Trabajos: Recogida de basura, 
aportes de tierra vegetal, siembras, 
cierres metálicos, desbroces, pasos, 
caminos y sendas peatonales, 
plantación de árboles y arbustos


Ficha


«Berreskurapen lanak hasi dira Meaztegi Berdea 
Metropoli Parkean, Zugaztietan aisialdirako gune 
bat egokituz» (1997ko uztaila).


«Inician las obras de recuperación en el 
Parque Metropolitano Meaztegi Berdea con el 
acondicionamiento de un área de esparcimiento 
en La Arboleda» (Julio 1997).


LEHENENGO URRATSAK LOS PRIMEROS PASOS
OSTION PUTZUA POZO OSTIÓN


Eremua: Ostion putzua
Urtea: 1997-98
Azalera: 12,2 hektarea
Lanak: Zarama biltzea, lur begetala 
botatzea, ereite-lanak, metalezko 
itxiturak, sastrakak kentzea, 
pasabideak, oinezkoentzako 
bideak, zuhaitzak eta zuhaixkak 
landatzea.


Fitxa
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Meaztegi Berdea proiektua Meatzaldea Babestu eta 
Berreskuratzeko Plan Berezi baten barruan sartzen da. Abanto-
Zierbena, Ortuella eta Trapagaran hartzen ditu barne. Horren 
bidez 137 hektareako inguruaren paisaia eta berezko giroa be-
rreskuratzea da asmoa. Izan ere, burdina erauzteko jarduera in-
tentsuak izan ziren bertan, XIX. eta XX. mendeen artean.  


Helburuak:


n  Ingurumena berreskuratzea: Hondakinak kendu, bertako 
espezieak landatu, lur begetala bota, faunaren konexioa 
bilatu…


n  Kultur ondareari balioa ematea: Meatze-hondakinak be-
rreskuratu, interpretazio-panelak jarri…


n  Aisialdiko erabilera: Egoteko eta jolasteko guneak egoki-
tzea, paseoan ibiltzeko bideak prestatzea, hiri-altzariak, 
seinaleak, begiratokiak eta abar jartzea.


Lanak 1997an hasi ziren eta Ostion putzuaren inguruan egin 
ziren batez ere. Bertan burutu ziren aisialdi gune handi bat ego-
kitzeko lanak; lasai egoteko, jolasteko eta jateko lekuekin. Eremu 
osoa konektatuta dago ibilbide-sare baten bidez. Horrela, 
Meatze-putzuen (Ostion, Parkotxa eta Blondis) inguruetatik pa-
seoan ibiltzeko aukera daukagu, meatzaritza-jardueraren arras-
toen ondotik: Meatzeak, pasabideak, planoak…


El proyecto Meaztegi Berdea se enmarca dentro del Plan 
Especial de Protección y Recuperación Ambiental de la Zona 
Minera, que abarca los municipios de Abanto-Zierbena, Ortuella 
y Trapagaran. En él se pretende la recuperación paisajística y 
ambiental de 137 hectáreas de un entorno donde se desarrolló 
una intensa actividad extractiva de mineral de hierro entre los 
siglos XIX y XX.


Objetivos:


n  Recuperación medioambiental: eliminación de residuos, 
plantaciones de especies autóctonas, aportes de tierra ve-
getal, conectividad faunística…


n  Puesta en valor del patrimonio cultural: consolidación y 
recuperación de los restos mineros, paneles interpretativos…


n  Uso recreativo: Adecuación de áreas de estancia y recreo, 
acondicionamiento de caminos para el paseo, equipamien-
to con mobiliario urbano, señales, miradores…


Las obras, que comenzaron en 1997, se centraron en el entor-
no del pozo Ostión, donde se llevaron a cabo los trabajos de 
acondicionamiento de una extensa área de recreo con zonas de 
estancia, recreo, picnic y juegos. Toda la zona se encuentra co-
nectada por una red de sendas que permite pasear por el entor-
no de los Pozos Mineros (Ostión, Parkotxa y Blondis), junto a algu-
nos vestigios de la actividad minera: minas, galerías, planos 
inclinados…


Fase horretan 7.000 zuhaitz eta zuhaixka baino gehiago lan-
datu ziren, gehienak bertako espezieak. Gaur ikusi ditzakegun 
haritz eta arte motako zuhaitz batzuk beste leku batzuetatik 
ekarri ziren; Aldundia errepideak handitzeko lanak egiten ari zen 
lekuetatik, hain zuzen. Horrela, landare horiek bizirik iraun ahal 
izan zuten eta leku honetan baso eder bat sortu da.


En esta fase fueron plantados más de 7.000 ejemplares de 
árboles y arbustos, la gran mayoría de especies autóctonas. 
Algunos ejemplares de robles y encinas que hoy podemos ob-
servar fueron traídos hasta aquí provenientes de zonas donde la 
Diputación realizaba obras de ampliación de carreteras, permi-
tiendo su supervivencia y la creación de masas de arbolado de 
gran interés.


•   Ostion putzua 3 putzuetatik handiena 
da; Mame, Carmen eta Orconera mea-
tze zaharretako lurrak hartzen ditu eta 
izen hori dauka bertako langileburue-
tako batek «yo dar ostión» esaten omen 
zielako meatzariei, mehatxu gisa.


•   El pozo Ostión es el más grande de los 
3 pozos; ocupa los terrenos de las anti-
guas minas Mame, Carmen y Orconera 
y debe su nombre a uno de sus capata-
ces que tenía como costumbre decir 
«yo dar ostión» para amenazar a los 
mineros.
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«Oinezkoentzako paseo batek lotzen ditu 
Zugaztieta eta Larreinetako funikularra. Horrela, 
oinezkoak ez dira errepide bazterretik ibili behar, 
hori arriskutsua baita» (2007ko abendua).


«Aparkaleku berri bat dago aparkatzeko 130 
lekurekin. Horrela saihesten da jendeak edonon 
aparkatzea eta horren ondoriozko arazoak, 
asteburuetan oso ohikoa izaten zen moduan» 
(2007ko abendua).


«Un paseo peatonal conecta ya los núcleos de 
La Arboleda y el funicular de Larreineta, evitando 
de esta forma el tránsito de peatonal por el arcén 
de la carretera, con el consecuente riesgo para 
peatones» (diciembre 2007).


«Un nuevo parking facilita 130 plazas de 
aparcamiento, evitando de esta forma el 
aparcamiento descontrolado y sus consecuentes 
desperfectos muy habitual los fines de semana» 
(diciembre 2007).


BI HERRIGUNE BATZEA CONECTANDO LOS
DOS NÚCLEOS


LARREINETA-
ZUGAZTIETA


LARREINETA- 
LA ARBOLEDA


Zona: Camino de Larreineta a La 
Arboleda.
Año: 2006-07
Superficie: 5,3 hectáreas
Trabajos: Desbroce y limpieza de 
terrenos, siembras, plantaciones, 
acera, caminos peatonales, 
iluminación, paso de anfibios…


Ficha


Eremua: Larreineta eta Zugaztieta 
arteko bidea.
Urtea: 2006-07
Azalera: 5,3 hektarea
Lanak: Sastrakak kendu eta lurrak 
garbitzea, ereitea, landaketa, 
espaloia, oinezkoentzako bideak, 
argiztatzea, anfibioen pasabidea…


Fitxa
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Herritarrek gero eta gehiago  eskatzen zu-
ten eremuaren aisialdi-erabilera, eta 
2007an amaitu ziren Larreineta eta 
Zugaztieta arteko oinezkoentzako 1,5 
kilometroko bidea egiteko lanak. 
Horrela izanik, bi herriak lotzen 
zituen errepidearen ertzetik ibil-
tzeak zeukan arriskua saihestu 
ahal izan dugu. 120 auto eta 10 
autobus sartzeko moduko apar-
kaleku bat ere egin zen eta in-
gurumen eta paisaia berresku-
ratzeko lanak burutu ziren. Lan 
horien artean daude honakoak: 
sastrakak kentzea, bertako espe-
zieak landatzea eta animalientzako 
habitatak berreskuratzea, bereziki an-
fibio eta narrastientzat.


En respuesta a una creciente demanda en el 
uso recreativo de la zona, en el año 2007 


finalizaron las obras de acondiciona-
miento de una acera peatonal de 1,5 


kilómetros entre Larreineta y La 
Arboleda. De ese modo, se evita-


ba el peligro que suponía cami-
nar por el estrecho arcén de la 
carretera que une los dos nú-
cleos de población. También se 
acondicionó un aparcamiento 
para 120 coches y 10 autobuses 


y se llevaron a cabo trabajos para 
la recuperación medioambiental 


y paisajística, mediante el desbro-
ce, la plantación de especies autóc-


tonas y la recuperación de hábitats 
para la fauna, en especial, para especies 


de anfibios y reptiles.


Larreineta eta Zugaztieta lotzen dituen errepidearen az-
pian, putzuetako aparkalekua eta begiratokira hurbiltzen den 
bidearen artean, anfibioentzako pasabide bat egokitu da. 
Animalia horien arteko konexio ekologikoa bideratzen da eta 
ez daukate kotxeek harrapatzeko arriskurik. Horrela, Zugaztieta 
eta Matamoros-Burtzakoko putzuak lotuta daude. 6 anfibio 
espezi ere identifikatu dira. Izan ere, meatzaritza-lanak amaitu 
ostean, putzuetako batzuk natura-interes handiko hezegune 
bihurtu dira.


Bajo la carretera que une Larreineta y la Arboleda, entre el 
aparcamiento de los pozos y el camino que se acerca al mirador, 
se ha acondicionado un paso para anfibios, que facilita la conec-
tividad ecológica entre poblaciones y evita el atropello. De esta 
forma quedan conectados los pozos de La Arboleda con los de 
Matamoros-Burtzako, donde se han llegado a identificar hasta 6 
especies de anfibios. Y es que tras el cese de la actividad minera, 
algunos de los pozos se han convertido en humedales de gran 
interés naturalístico.


•   Hezeguneei lotutako landare espezie ba-
tzuk, anfibioak eta narrastiak egotea habi-
tat mota horien kalitatearen adierazle bio-
logikoa da.


•   Larreinetako funikularra 1926an inaugura-
tu zen eta Larreineta eta La Escontrilla au-
zoak  lotzen  ditu.  Garraiobide  horrek  10 
minutuko bidaia egiten du; aldiz, hori baino 
lehen, ordu eta erdiko bidea zegoen errepi-
detik. 1,2 kilometroko luzera egiten du eta 
350 metroko malda igotzen du.


•   La presencia de anfibios, reptiles y algunas 
especies de flora vinculada a los humedales 
es un indicador biológico de la calidad de 
este tipo de hábitats.


•   El funicular de Larreineta fue inaugurado 
en 1926 y une los barrios de Larreineta y La 
Escontrilla. De esta forma el viaje pasó a 
durar 10 min, frente a la hora y media que 
se tardaba por la carretera en aquella épo-
ca. Recorre una longitud de 1,2 kilómetros 
y salva un desnivel de 350 metros.
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Zona: Coto minero de 
Las Cármenes
Año: 2007-08
Superficie: 20 hectáreas
Trabajos: Desbroces, siembras, 
plantación de arbolado autóctono 
(más de 1500 ejemplares), caminos 
y sendas pavimentadas y 
señalizadas, paneles informativos, 
mesas panorámicas, áreas 
recreativas y zonas de juegos.


Ficha


«Las Cármenes meatze-eremu zaharraren paisaia 
eta ingurunea berreskuratu dira eta horri esker 
Meaztegi Berdeak 20 hektarea gehiago ditu 
aisialdirako. Altu dagoenez, erliebe bitxiak ditu 
eta horregatik meatze-eremuaren begiratoki eder 
bat da» (2008ko maiatza).


«Gracias a la recuperación ambiental y paisajística 
de la antigua zona minera de Los Cármenes, 
Meaztegi Berdea suma 20 hectáreas más destinadas 
al ocio y espacimiento al áire libre. Una zona de 
curiosos relieves que, por su elevada posición, es 
por sí un atractivo mirador de la zona minera» 
(Mayo 2008).


GOZATZEKO PASEOAK PASEOS PARA DISFRUTAR
LAS CÁRMENES LAS CÁRMENES


Eremua: Las Carmenes 
meatze-barrutia
Urtea: 2007-08
Azalera: 20 hektarea
Lanak: Sastrakak kentzea, 
landaketak, bertako zuhaitzak 
landatzea (1500 baino gehiago), 
zolatutako eta seinaleztatutako 
bideak, informazio-panelak, mahai 
panoramikoak, aisialdi-guneak eta 
jolasteko lekuak.


Fitxa


10 | Meaztegi Berdea |







Las Carmenes antzinako meatze-gune bat 
da eta orain aisialdirako, paseatzeko, atse-
den hartzeko eta leku berezi horretaz 
gozatzeko eremu gisa berreskuratuta 
dago. Seinaleztatutako eta inter-
pretatutako hiru ibilbide daude, 
ingurua eta bertako sekretuak 
ezagutzeko. Eremu honetan 
egokitutako 4 begiratokietara 
joan gaitezke eta Zugaztietak, 
Put zu e k e t a  M at am o ros-
Burtzakok eskaintzen duten ikus-
pegi ederraz gozatu. Izan ere, 
meatze-balkoi txiki horietan mahai 
panoramikoak daude, bitxikerien 
berri izateko. Gainera, aisialdirako bi 
gune aurkituko ditugu, mahai eta hau-
rren jolasekin.


Las Cármenes es una antigua zona minera 
recuperada como espacio de ocio, para pa-


sear, descansar y disfrutar de un entorno 
singular. Tres itinerarios señalizados e 


interpretados nos permiten recorrer 
la zona y conocer los secretos que 


guarda este curioso entorno. 
Podemos acceder a los 4 mirado-
res acondicionados en este espa-
cio y disfrutar de unas espléndi-
das vistas hacia La Arboleda, Los 
Pozos y Matamoros-Burtzako. Y 


es que estos pequeños balcones 
mineros cuentan en la actualidad 


con mesas panorámicas llenas de 
curiosidades. Además, encontramos 


dos zonas de esparcimiento equipadas 
con mesas y zona de juegos infantiles. 


Zugaztietako eremutik minerala erauzi beharraren ondorioz, 
Ilargikoa zirudien paisaia geratu zen. Burdina desagertzen joan 
ahala, meatzaritza alde batera utzi zuten eta natura bera ardura-
tu zen paisaia «berreskuratzeko» prozesuari hasiera emateaz. 
Gaur egun, Meaztegi Berdea proiektuari esker, Larreineta-
Zugaztieta eremuko ingurumena osasungarriagoa da eta aisial-
di eta jolaserako guneak ere baditugu.


La necesidad de extracción del mineral de la zona de La 
Arboleda, dejó un paisaje casi lunar. A medida que el hierro fue 
desapareciendo, la actividad minera fue cesando y la propia 
naturaleza se encargó de comenzar el proceso de «recupera-
ción» del paisaje. Hoy en día, gracias al proyecto Meaztegi 
Berdea, el entorno minero de Larreineta-La Arboleda goza de 
una mejor salud ambiental y nos ofrece zonas de esparcimiento 
y recreo.


•   Hamarnaka eserleku eta mahai, milaka 
zuhaitz eta zuhaixka, pilo bat ibilbide, 
jolaserako guneak eta aparkalekuak. 
Etorri eta ezagutu. Meaztegi Berdeak 
beso-zabalik hartuko zaitu!


•   Decenas de mesas y bancos, miles de 
árboles y arbustos, un sinfín de sendas 
y recorridos, zonas de juegos, parkings 
en un paisaje minero a descubrir. 
¡Meaztegi Berdea te recibe con los bra-
zos abiertos!
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«Meaztegi Berdean Matamoros-Burtzako meatze-
eremuko ingurunea berreskuratu dute, jolas eta 
aisialdi erabilerarako. 20 hektarea baino gehiago 
ditu eta Bizkaiko Metropoli parkerik handiena da 
dagoeneko. Baina hori baino gehiago da, 
meatzaritzako museo ireki bat da» 
(2010eko urtarrila).


«Recuperan el entorno minero de Matamoros-
Burtzako en Meaztegi Berdea, paras uso lúdico-
recreativo. Con sus más de 20 nuevas hectáreas ya 
es el Parque Metropolitano más grande de Bizkaia y 
un museo minero a cielo abierto» (Enero 2010).


MEATZE-ARRASTOAK 
BERRESKURATZEA


RECUPERANDO LOS 
RESTOS MINEROS


MATAMOROS-
BURTZAKO


MATAMOROS-
BURTZAKO


Zona: Coto minero Matamoros-
Burtzako
Año: 2008-10
Superficie: 21,50 hectáreas
Trabajos: Limpieza, desbroce, 
despedregado, hidrosiembra, 
plantaciones, caminos peatonales, 
equipamiento (mesas, juegos 
infantiles, bancos, puente, vallado, 
contenedores de basura, fuente…), 
interpretación (paneles 
informativos e interpretativos)…


Ficha


Eremua: Matamoros-Burtzako 
meatze-barrutia
Urtea: 2008-10
Azalera: 21,50 hektarea
Lanak: Garbiketa, sastrakak 
kentzea, ur-ereitea, landatzea, 
oinezkoentzako bideak, 
ekipamendua (mahaiak, 
haurrentzako jolasak, eserlekuak, 
zubia, hesiak, zarama-edukiontziak, 
iturria…), interpretazioa (informazio 
eta interpretazio panelak)…


Fitxa


Ferrocarril de Orconera en el barranco de 


Matamoros-Burtzako (C. I de Peñas Negras).
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Matamoros-Burtzakoko meatze-barrutiaren 
ustiapena XIX. mendearen amaieran hasi 
zen. Beste eremu batzuetan gertatu zen 
moduan, ustiapen horri lotuta meatza-
ri herri bat sortu zen. Urte gutxi ba-
tzuetan 2.000 biztanle izatera heldu 
ziren, 1995ean meatzaritza-jar-
duera agortu zen arte. Hamar-
kada bat beranduago hasi ziren 
inguru horretan paisaia, landare-
dia eta natur izaera berreskura-
tzeko lanak. Horien ondorioz, 
aisialdi gune handi bat lortzeaz 
gain, meatze-arrasto batzuk eta 
natur interes handiko hezegune 
batzuk berreskuratu dira. Azkenik, 
basoa berreskuratzeko lanak burutu 
dira. Horretarako, hezeguneetako berezko 
landareak, ametzak, baso mistoak eta kantau-
riar artea landatu dira.


La explotación del Coto minero de Matamoros-
Burtzako comienza a finales del siglo XIX. Al 


igual que había ocurrido en otras zonas, 
vinculada a dicha explotación se creó 


un poblado minero, que en pocos 
años alcanzó los 2.000 habitantes, 


hasta el cese de la actividad mine-
ra, en 1995. Una década más tarde 
comenzaron los trabajos de recu-
peración paisajística, vegetal y 
natural de este entorno, donde 
además de haberse creado una 
amplia zona recreativa se han re-


cuperado e interpretado algunos 
restos mineros y humedales de inte-


rés narturalístico. Finalmente, se han 
llevado a cabo trabajos para la recupe-


ración de la masa arbórea con plantacio-
nes de vegetación de humedales, marojales, 


bosques mixtos y encinar cantábrico.


2010ean Matamoroseko kargatzeko eta garbitzeko tokia fin-
katzeko lanak burutu ziren. 100 metroko luzera eta 80 metroko 
malda dauka eta 1975era arte egon zen funtzionamenduan. 
Meatzaritzaren aztarna Meaztegi Berdearen ardatza da. 
Meatzaritza arloko arrasto ugari daude eremu honetan: Putzuak, 
meatze-ahoak, kargatzeko tokiak, garbitzekoak, hondakinde-
giak, meatzaritza-etxeak...). Interpretazio panelek lagundu egin-
go digute erliebe magikoz jositako paisaia honen jatorria uler-
tzen. Izan ere, burdinaren erauzketa, tratamendu eta garraioaren 
ondoriozkoak dira.


En el 2010 se llevaron a cabo los trabajos de consolidación del 
cargadero-lavadero de Matamoros, de 100 metros de longitud y 
80 metros de desnivel, que estuvo en funcionamiento hasta 1975. 
La huella de la minería es el eje de Meaztegi Berdea. Son muchos 
y muy variados los restos mineros de esta zona: pozos, bocami-
nas, planos inclinados, cargaderos, lavaderos, escombreras, casas 
mineras…). Los paneles interpretativos nos ayudan a entender 
el origen de un paisaje de mágicos relieves, creados por la ex-
tracción, tratamiento y trasporte del mineral de hierro.


•   Meatzeen aprobetxamendua komuni-
tarioa izan zen, XIV. eta XV. mendeetan 
norbanako eta familia batzuk mea-
tzeen jabetza hartu zuten arte.  


•   «Meatze-ustiapen Handia» 1876 eta 
1930 urteen artean burutu zen.


•   El aprovechamiento de las minas fue 
comunal hasta que, en los siglos XIV y 
XV, se inicia el proceso de apropiación 
de las minas por parte de algunos indi-
viduos y grupos familiares.


•   La «Gran explotación minera» se lleva 
a cabo entre los años 1876 y 1930.
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«Pertsona guztiek egiteko moduko ibilbidea, 
Zugaztietako 3 putzuen ingurutik» 
(2014ko uztaila).


«Un paseo peatonal adaptado a todos los públicos 
recorrerá el entorno de los 3 Pozos de La Arboleda» 
(julio 2014).


IRISGARRITASUNAREN 
ALDEKO APUSTUA


UNA APUESTA POR LA 
ACCESIBILIDAD


MEATZE-PUTZUAK
LOS POZOS 
MINEROS


Zona: Pozos de La Arboleda
Año: 2014
Longitud: 800 metros
Trabajos: Acondicionamiento del 
sendero e instalación de una gran 
pasarela y un mirador, ambos de 
madera.


Ficha


Eremua: Zugaztietako putzuak
Urtea: 2014
Luzera: 800 metro
Lanak: Bidea egokitzea eta 
pasabide eta begiratoki handi bat 
instalatzea, biak egurrezkoak.


Fitxa


Engrasadores en los tranvías aéreos. 1883 


(Museo de la Minería del País Vasco).
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Oinezkoentzako bide berri horrek aukera ematen 
digu Zugaztietako putzuen inguruko lekurik al-
tuenetik zehar ibiltzeko eta ikuspegi globa-
lagoa lortzeko; gainera, erabiltzaile guz-
tiek daukate egiteko aukera, baita 
mugikortasun urriko pertsonek eta 
haurren aulkitxoak daramatzaten 
familiek ere. Horretarako, egurrez-
ko 3 pasabide eraiki dira, 800 me-
troko eta ia maldarik gabeko 
bide bati jarraipena emanez. 
Horietako pasabide bat 3 dorre 
alturen gainean eraikita dago, 46 
metroko luzera dauka eta 10 me-
troko malda. Dorreen diseinua an-
tzinako aire-tranbietan oinarritu 
zen. Tranbia horiek minerala meatzee-
tatik haranera eramateko erabiltzen zi-
ren. Ibilbideren amaieran begiratoki zabal 
bat dago. Bertan, Zugaztietari eta Blondis pu-
tzuari buruzko interpretazio-panelak daude.


Un nuevo itinerario peatonal permite recorrer la zona 
más elevada del entorno de los pozos de La 


Arboleda y obtener una perspectiva mucho 
más global, abriendo las puertas de la zona 


minera a todo tipo de personas usuarias, 
sobre todo a las familias con sillitas de 


bebé y personas con movilidad re-
ducida. Para ello se han construido 
3 pasarelas de madera que dan 
continuidad a un sendero de unos 
800 metros de longitud y apenas 
desnivel. Una de ellas, construida 
sobre 3 torres elevadas, tiene 46 


metros de longitud y salva unos 10 
metros de desnivel. El diseño de las 


torres se ha inspirado en los antiguos 
tranvías aéreos, que se utilizaban para 


el transporte del mineral desde las minas 
hacia el valle. El recorrido finaliza en un am-


plio mirador equipado con paneles interpretati-
vos sobre La Arboleda y el pozo Blondis.


Meatze-inguruaren berreskurapena duela 20 urte jarri zen 
martxan. Ordutik hobekuntza asko egin dira eta oraindik ere asko 
dago egiteke. Egun eguzkitsuetan Meatze-ingurua berdez janz-
ten da, baina barruan burdinazko bihotz gorria dauka taupaka. 
Belaunaldi berriek aukera dute Meatze-inguruaren iragana, balio 
historiko eta kulturalak eta bertako ondare-aberastasuna ezagu-
tzeko eta orainaz eta etorkizunaz gozatzeko. Meatzaritzaren 
Kultur eta Ingurumen Parkea etorkizuneko apustua da.


La recuperación de la zona minera se puso en marcha hace 
ya 20 años y desde entonces son muchas las mejoras llevadas a 
cabo, y aún quedan cosas por hacer. Los días soleados, la zona 
minera se tiñe de verde, pero dentro siempre late el rojo corazón 
de hierro. Las nuevas generaciones pueden así conocer el pasa-
do y disfrutar del presente y futuro de la zona minera, sus valores 
histórico-culturales y el rico patrimonio que alberga. El Parque 
Cultural -Ambiental de la Minería es la apuesta de futuro.


•   Blondis putzuaren izena 30eko hamar-
kadan instalatutako «blondin» gara-
biari zor zaio. Meatzearen sakonetik 
minerala ateratzeko erabiltzen zen. 
Gerora, plano inklinatu bat jarri zen 
haren ordez eta gaur egun oraindik 
ikus ditzakegu horren aztarnak begira-
tokitik.


•   El pozo Blondis debe su nombre a la 
«grúa blondín» instalada en los años 
30 para subir el mineral desde el fondo 
de la mina; esta grúa fue posterior-
mente sustituida por un plano inclina-
do, cuyos restos podemos observar 
hoy desde el mirador.


La huella de la minería (Foto: C.I. de Peñas Negras).


La huella de la minería  
(argazkia: C.I. de Peñas Negras)
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PLANAK MEAZTEGI 
BERDEAN


MEATZARITZA MUSEORA 
BISITA
n Euskal Herriko meatzaritzaren museoa
n  Campodiego, z/g. 48500 Gallarta 


(Abanto-Zierbena) Bizkaia
n  Tel.: 94 636 36 82
 


ETORRI PEÑAS NEGRAS 
INGURUMEN 
INTERPRETAZIO ZENTRORA 


n  PEÑAS NEGRAS. Ingurumen 
interpretazio zentroa


n  Zugaztieta-Muskiz Baso-errepidea, km 
1,6. 48530 (Ortuella) Bizkaia.


n  Tel.: 946 338 097
 


IGO LARREINETAKO 
FUNIKULARREAN
n  Eta gozatu 90 urteko antzinatasuna duen 


bidaiaz
 


ZUGAZTIETAN BAZAUDE, EZ AHAZTU:
n  Meatzaritza etxea bisitatzea
n  Kale artean ibiltzea: Euskal Herrian ondoen mantendutako 


meatzari herria denez, 2009an Monumentu Multzo izendatu 
zuten.


n  Ostalaritza eskaintza anitzaz gozatu eta artisau-produktuak 
dastatzea: Ogia, euskal pastela, gazta…


PLANES EN 
MEAZTEGI BERDEA


VISITA EL MUSEO MINERO 


n  Museo de la minería del País Vasco
n  Bº Campodiego, S/N. 48500 Gallarta 


(Abanto-Zierbena) Bizkaia
n  Tel.: 94 636 36 82
 


ACERCATE AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL DE 
PEÑAS NEGRAS
n  PEÑAS NEGRAS. Centro de Interpretación 


medioambiental
n  Carretera Forestal La Arboleda-Muskiz, km 


1,6. 48530 (Ortuella) Bizkaia
n  Tel.: 946 338 097
 


SÚBETE AL FUNICULAR DE 
LARREINETA
n  Y disfruta de un viaje de cerca de 90 años 


de antiguedad
 


EN LA ARBOLEDA NO DEJES DE…
n  Visitar la casa minera
n  Pasear entre sus calles: al ser el poblado minero que mejor se 


conserva en el País Vasco, fue declarado Conjunto 
Monumental en 2009.


n  Disfrutar de su variada oferta de hostelería y probar sus 
productos artesanos: pan, pastel vasco, queso…


web web


web web


web web
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Declaración de Aichi-Nagoya sobre la Educación  para el Desarrollo Sostenible  


Nosotros, los participantes en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Aichi-Nagoya (Japón) del 10 al 12 de noviembre de 2014, 
adoptamos la presente Declaración y pedimos que se tomen medidas urgentes para fortalecer y 
ampliar en mayor medida la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), a fin de permitir a las 
generaciones actuales satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que se brinda a las 
generaciones futuras la posibilidad de satisfacer las suyas, aplicando para ello un enfoque 
equilibrado e integrado de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. 
En la presente Declaración se reconoce que las personas son el elemento central del desarrollo 
sostenible y se toman como base los logros del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), los debates entablados en la Conferencia Mundial de la 
UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible celebrada en Aichi-Nagoya y las 
reuniones de partes interesadas organizadas en Okayama (Japón) del 4 al 8 de noviembre de 
2014, a saber, los encuentros internacionales sobre EDS de la RedPEA de la UNESCO, la 
Conferencia de los Jóvenes sobre EDS de la UNESCO, la Conferencia mundial de los centros 
regionales de conocimientos especializados, y otros actos y consultas pertinentes, incluidas las 
reuniones ministeriales regionales. Expresamos nuestro sincero agradecimiento al Gobierno del 
Japón por acoger la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la EDS.  


1. ENCOMIANDO los considerables logros alcanzados en el marco del Decenio de las 
Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), en particular la 
mayor prioridad otorgada a la EDS en los programas nacionales e internacionales, los 
avances en materia normativa, la mejora de la comprensión conceptual de la EDS y la 
promoción de prácticas idóneas fundamentales entre una amplia gama de partes 
interesadas, 


2. EXPRESANDO nuestro reconocimiento a un gran número de gobiernos, organismos de las 
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, instituciones y organizaciones 
educativas de todo tipo, y docentes y educandos en las escuelas, comunidades y lugares de 
trabajo, así como a los jóvenes, la comunidad científica, el mundo académico y otras partes 
interesadas, que han asumido un compromiso activo en favor de la puesta en marcha del 
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible y han 
contribuido en ese sentido, y también a la UNESCO, por la función de liderazgo que ha 
desempeñado como organización coordinadora del Decenio, 


3. RECORDANDO el compromiso internacional de seguir fomentando la EDS que figuraba en 
el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20) de 2012, El futuro que queremos, 


4. TOMANDO NOTA de que el Programa de acción mundial de EDS, aprobado por la 
Conferencia General de la UNESCO en su 37ª reunión como seguimiento del Decenio de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible y como contribución concreta a la agenda para 
después de 2015, tiene por objetivo la formulación y ampliación de medidas relativas a la 
EDS en todos los niveles y ámbitos de la educación, la formación y el aprendizaje, 


5. REAFIRMANDO que la EDS constituye un medio esencial para hacer efectivo el desarrollo 
sostenible, como se reconoce en los acuerdos intergubernamentales sobre el cambio 
climático (Artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y su programa de trabajo de Doha), la diversidad biológica (Artículo 13 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y sus programas de trabajo y decisiones conexas), 
la reducción del riesgo de desastres (Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015), 
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el consumo y la producción sostenibles (Programa sobre estilos de vida y educación 
sostenibles del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles 
(2012-2021)) y los derechos de los niños (Artículos 24[2], 28 y 29 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas), entre otros muchos, 


6. ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN el creciente reconocimiento internacional de la EDS 
como elemento esencial y transformador de una educación y un aprendizaje a lo largo de 
toda la vida de calidad e integradores, así como motor del desarrollo sostenible, como 
demuestra la inclusión de la EDS entre los objetivos del Acuerdo de Mascate aprobado en la 
Reunión Mundial sobre la Educación para Todos de 2014 y en la propuesta sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 


7. TOMANDO NOTA de la creación del Premio UNESCO-Japón de educación para el 
desarrollo sostenible, aprobada por el Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 195ª reunión, 


Nosotros, los participantes,  
 
8. SUBRAYAMOS el potencial que encierra la EDS para dotar a los educandos de los medios 


que les permitan transformarse a sí mismos, así como a la sociedad en la que viven, gracias 
al desarrollo de conocimientos, aptitudes, actitudes, competencias y valores necesarios para 
hacer frente a desafíos relacionados con la ciudadanía mundial y a retos contextuales 
locales actuales y futuros, como el pensamiento crítico y sistémico, la resolución analítica de 
problemas, la creatividad, el trabajo en colaboración y la toma de decisiones en situaciones 
de incertidumbre, y la comprensión de la interconexión de los desafíos mundiales y las 
responsabilidades que se derivan de dicho conocimiento; 


9. HACEMOS HINCAPIÉ en que la EDS representa una oportunidad y una responsabilidad 
que debe conducir a los países, tanto desarrollados como en desarrollo, a redoblar sus 
esfuerzos encaminados a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger el medio 
ambiente e impulsar el crecimiento económico, con miras a promover economías y 
sociedades equitativas y más sostenibles en beneficio de todos los países, en especial los 
más vulnerables, como los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados; 


10. DESTACAMOS que en la realización de la EDS deben tenerse plenamente en cuenta las 
especificidades locales, nacionales, regionales y mundiales, así como la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible y la necesidad de respetar la paz, la no violencia, la 
diversidad cultural, el conocimiento local y tradicional y la sabiduría y las prácticas 
indígenas, y principios universales como los derechos humanos, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la democracia y la justicia social; 


11. AGRADECEMOS el compromiso expresado por todas las partes interesadas en relación 
con la EDS mediante sus contribuciones específicas a los compromisos para la puesta en 
marcha del Programa de acción mundial; 


12. NOS COMPROMETEMOS a dar un impulso a la puesta en marcha del Programa de acción 
mundial, y a mantenerlo, en sus cinco ámbitos de acción prioritarios de la EDS, a saber, el 
apoyo a las políticas, los planteamientos paninstitucionales, los educadores, los jóvenes y 
las comunidades locales, mediante una educación y un aprendizaje a lo largo de toda la vida 
de calidad e integradores en contextos formales, no formales e informales; 


13. HACEMOS UN LLAMAMIENTO a todas las partes interesadas, en particular los gobiernos y 
sus instituciones y redes afiliadas, las organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, el 
sector privado, los medios de comunicación, la comunidad académica y de investigación, y 
las instituciones y centros de educación y formación, así como a los organismos de las 
Naciones Unidas, los organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales y las 







- 3 - 


organizaciones intergubernamentales de otra índole de todos los ámbitos, a que: a) fijen 
objetivos específicos; b) ideen, respalden y pongan en marcha actividades; c) creen 
plataformas para el intercambio de experiencias (incluidas plataformas basadas en las TIC); 
y d) refuercen enfoques de seguimiento y evaluación en los cinco ámbitos de acción 
prioritarios del Programa de acción mundial aprovechando las sinergias; 


14. INSTA a todas las partes interesadas, en particular los ministerios de educación y todos los 
demás ministerios a los que atañe la EDS, las instituciones de educación superior, el mundo 
científico y otras comunidades del conocimiento, a participar en la creación, difusión y 
utilización colaborativas y transformadoras de conocimientos, y en una promoción de la 
innovación que traspase las barreras sectoriales y disciplinarias en la interfaz de prácticas 
entre las ciencias, las políticas y la EDS, con la finalidad de nutrir la toma de decisiones e 
impulsar el aumento de capacidades en favor del desarrollo sostenible, prestando especial 
atención a la participación y el respeto de los jóvenes como principales interesados; 


15. INVITAMOS a los gobiernos de los Estados Miembros de la UNESCO a desplegar mayores 
esfuerzos a fin de: 


a) revisar las metas y los valores en los que reposa la educación y evaluar en qué 
medida la política educativa y los programas de estudio contribuyen al logro de los 
objetivos de la EDS; reforzar la integración de la EDS en la educación, la formación y 
las políticas de desarrollo sostenible, prestando especial atención a los enfoques 
integrales que abarcan todo el sistema, y a la cooperación y las asociaciones de 
múltiples partes interesadas en las que participan representantes del ámbito de la 
educación, el sector privado, la sociedad civil y las distintas esferas del desarrollo 
sostenible; y garantizar la educación, la formación y el desarrollo profesional de los 
docentes y otros educadores, a fin de integrar con éxito la EDS en la enseñanza y el 
aprendizaje; 


b) asignar y movilizar recursos considerables para llevar las políticas a la práctica, en 
especial creando las capacidades institucionales necesarias para la educación y el 
aprendizaje tanto formales como no formales en los planos nacional y subnacional en 
el marco de los cinco ámbitos de acción prioritarios del Programa de acción mundial; y 


c) plasmar y reforzar la EDS en la agenda para después de 2015 y sus procesos de 
seguimiento, garantizando, en primer lugar, que la EDS siga siendo una meta dentro 
del objetivo relativo a la educación, y que además se incluya entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como un tema transversal; y, en segundo lugar, que los 
resultados de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible 
de 2014 se tomen en cuenta en el Foro Mundial sobre la Educación de 2015, que se 
celebrará en Incheon (República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015; 


16. SOLICITAMOS a la Directora General de la UNESCO que siga: 


a) desempeñando una función mundial de liderazgo, respaldando las sinergias en 
materia de políticas y facilitando la comunicación en favor de la EDS, en cooperación 
con los gobiernos, otros organismos de las Naciones Unidas, los asociados para el 
desarrollo, el sector privado y la sociedad civil, en el marco de la hoja de ruta de la 
UNESCO para la ejecución del Programa de acción mundial; 


b) aprovechando las asociaciones de colaboración y movilizando redes, como la RedPEA 
de la UNESCO, las Cátedras UNESCO, los centros auspiciados por la UNESCO, la 
Red Mundial de Reservas de Biosfera y los sitios del Patrimonio Mundial, así como los 
Clubes y Asociaciones UNESCO; y 


c) defendiendo la importancia de conseguir recursos suficientes, en particular fondos 
para la EDS. 
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toria. La influencia que han tenido y tienen la ciencia y la tecnología en 
la mejora de nuestras condiciones de vida puede constatarse en todos los 
ámbitos, y gracias a ello hoy vivimos más y mejor que en cualquier otra 
época de nuestra historia. Esta afirmación puede hacerse con carácter 
general, aun sabiendo que existen enormes diferencias entre las condi-
ciones de vida de los habitantes de unos y otros países del planeta y que 
hay excepciones a esa tendencia general de mejora.  
Sin embargo, a la vez que se ha producido ese desarrollo, existe un gran 
desconocimiento de la ciencia y lo que podríamos denominar lo científico 
o, -mejor y remitiéndome a la explicación anterior-, de la cultura científi-
ca. Incluyo en ese desconocimiento también la aportación de la ciencia 
a nuestras vidas en muy variados aspectos. Existe, pues, un considerable 
desconocimiento público de uno de los pilares más importantes de nues-
tra sociedad e, incluso, me atrevería a decir que de nuestra civilización. 
Y además de desconocimiento, existe una evidente falta de interés por 
la ciencia en la sociedad. Hay muchos asuntos que interesan más que la 


La ciencia y la tecnología en la sociedad actual
La ciencia y la tecnología han experimentado un desarrollo ininterrum-
pido durante los últimos cuatrocientos años. Como consecuencia de ello, 
en la actualidad la nuestra es una sociedad extraordinariamente tecnifi-
cada, en la que los productos derivados del conocimiento científico y del 
desarrollo tecnológico se hallan por doquier. Además, se puede afirmar, 
sin duda, que ciencia y tecnología constituyen elementos fundamentales 
de la cultura humana actual.
Gracias al conocimiento científico, los seres humanos hemos alcanzado 
la mayor calidad de vida de que hemos disfrutado nunca en nuestra his-


Juan Ignacio Pérez es catedrático de Fisiología Animal, director de 


la Cátedra de Cultura Científica de la upv/ehu y ex rector de dicha 


Universidad.


En las líneas que siguen me propongo argumentar a favor de la cultura científica. Cuando hablo de la cultura científica me refiero, sobre todo, a un 
conjunto de valores; son valores que tienen que ver con las actitudes y la actividad que, de una forma o de otra, desarrollan los científicos. También 
me refiero a un conocimiento muy básico del método científico, a esas características que hacen del mismo una herramienta tan poderosa. Y por 
supuesto, cultura científica también es un mínimo conocimiento de los aspectos básicos de las disciplinas cuyos productos más incidencia tienen 
en nuestras vidas. Y para argumentar a favor de la cultura científica, de su necesidad de extenderla entre la ciudadanía, desarrollaré la noción de la 
función social de la cultura científica. O, expresado en otros términos, trataré de responder a la pregunta de por qué es bueno que la gente tenga un 
cierto nivel de cultura científica.


Juan Ignacio Pérez, catedrático de Fisiología Animal, director de la Cátedra de Cultura Científica de la upv/ehu
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consumo (22%) son los temas que más interés suscitan. Por otro lado, el 
interés que manifiestan al ser encuestados específicamente sobre ello, es 
intermedio, así como el nivel de información con el que afirman contar. 
Por otra parte, sólo un 6% manifiesta tener un alto o muy alto nivel de 
formación científica o tecnológica y alrededor del 50% afirma que su 
nivel de formación es bajo o muy bajo. Aunque también valoran de for-
ma escasa la utilidad que tendrían dichos conocimientos en diferentes 
ámbitos de sus vidas. 
Las diferencias entre los resultados que arroja el Eurobarómetro y estu-
dios similares, y los obtenidos en el informe para la cav son debidos a 
razones de tipo técnico y al modo en que se hacen las preguntas en unos 
y otros casos. No hay razones para pensar que la percepción de la ciuda-
danía vasca y de la española es sustancialmente diferente en relación con 
estos temas. Por ello, cabe pensar que, en general, aunque en respuesta a 
preguntas directas formuladas en tal sentido, se afirma tener un interés 
para con la ciencia medio o alto, la realidad es algo diferente, ya que si se 
compara el interés por la ciencia con el interés por otro tipo de asuntos, 
la ciencia y la tecnología tienden a ser los temas que menos adhesión 
suscitan entre la ciudadanía. La presencia de este tipo de cuestiones en los 
medios de comunicación de masas no hace sino confirmar ese desapego.
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ciencia, aunque también es cierto, -y esto es importante-, que algunos de 
los que sí suscitan interés, tienen una componente científica clara: salud 
y medio ambiente, por ejemplo, están entre ellos.


Percepción social de la ciencia y la tecnología 
Durante la pasada década, las instituciones públicas europeas han reali-
zado estudios sociológicos para valorar el grado de aceptación y el interés 
que manifiesta la ciudadanía para con la ciencia y la tecnología. El interés 
de las instituciones europeas se deriva de una preocupación genuína 
por el retraso científico-tecnológico que muestra Europa en su conjunto 
con respecto a los Estados Unidos. Entre esos estudios, el de ámbito más 
amplio es el que realiza periódicamente el Eurobarómetro.
Ese organismo publicó en junio de 2010 un informe especial sobre ciencia 
y tecnología basado en un estudio realizado a comienzos de ese mismo 
año. Las conclusiones de ese estudio pueden ser calificadas, en general, 
de positivas, como se puede comprobar a partir del siguiente resumen: 


··· El 30% de los europeos afirman estár muy interesados y el 49% 
moderadamente interesados en los descubrimientos científicos y 
desarrollos tecnológicos


··· Un 50% se muestra moderadamente informados y un 11% muy 
informados sobre los descubrimientos científicos y desarrollo 
tecnológico.


··· Los europeos no se interesan de forma activa por los temas 
científicos; el 91% nunca o casi nunca asiste a presentaciones o 
debates públicos sobre estos temas.


··· Tienen una imagen positiva de la ciencia y la tecnología pero no 
tienen una idea clara del trabajo de los científicos.


··· Son optimistas acerca de los efectos de la ciencia y la tecnología 
pero algo menos que en 2005.


··· Creen que los científicos deben tomar decisiones sobre cuestiones 
científicas, pero que la ciudadanía debiera ser consultada.


··· Creen que los científicos debieran informar al público de sus 
actividades pero que son muy ineficientes en esa tarea.


··· Creen que los gobiernos deberían hacer más para estimular a los 
jóvenes y a las mujeres para que se dediquen a la ciencia.


··· No tienen una idea clara del nivel de esfuerzo que realiza Europa en 
esta materia pero creen que elevar la inversión sería beneficioso.


··· Quienes están interesados en la ciencia y la tecnología y se 
consideran bien informados tienen mucha mejor opinión de ellas que 
los que no están interesados o no se consideran bien informados.


No se aprecian grandes diferencias entre las opiniones de los europeos y 
las de los españoles en este conjunto de cuestiones.
Por su parte, el informe publicado en 2009 por la FECyT, Percepción so-
cial de la Ciencia y la Tecnología en España 2008, no aporta conclusiones 
sustancialmente diferentes a las anteriores.
El Laboratorio de Cultura Científica de la Fundación Elhuyar, en colabora-
ción con el Gabinete de Prospecciones Sociológicas del Gobierno Vasco, 
ha publicado, también el pasado año, los resultados de la Encuesta sobre la 
percepción social de la ciencia y la tecnología. En cierto modo, los resultados 
de esta encuesta contrastan con las conclusiones presentadas más arriba. 
Así, los ciudadanos de la cav, al ser preguntados acerca de los asuntos que 
más les interesan, no incluyen los temas científicos y tecnológicos entre 
ellos. Sólo un 8% los incluyen entre los tres primeros temas de su interés. 
Conviene especificar que deportes (32%), salud (24%) y alimentación y 
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muy popular y tiene cabida dentro de los sistemas públicos de salud de 
algunos países europeos. El hecho de que las terapias alternativas tengan 
tanta aceptación no tendría por qué tener malas consecuencias, salvo 
que por recurrir a ellas se demore o se descarte el recurso a la medicina, 
y ello pueda tener consecuencias peligrosas. Se han producido casos, 
-no pocos-, de complicaciones e incluso de muerte de personas que no 
acudieron al médico o lo hicieron demasiado tarde por haber optado por 
tratamientos alternativos.
El movimiento contra la vacuna triple vírica, cuyos impulsores sostie-
nen que es responsable de numerosos casos de autismo, ha ejercido un 
efecto muy pernicioso en las sociedades anglosajonas, en las que ha lle-
gado a ser muy popular. Aunque existen pruebas contundentes de que 
no existe tal relación entre la triple vírica y el autismo, existe una seria 
preocupación en las autoridades sanitarias porque existe la posibilidad 
real de que enfermedades prácticamente erradicadas vuelvan a alcanzar 
niveles significativos de prevalencia por culpa del elevado número de 
familias que han optado por no vacunar a sus hijos. El de la triple vírica 
es el caso reciente más claro, pero crece la oposición a las vacunas y las 
consecuencias de esa oposición pueden acabar siendo muy perjudiciales 
en términos de salud pública.
Los productos milagro, incluido un buen número de complementos 
dietéticos, constituyen una verdadera estafa. No se trata de productos 
que causen ningún mal en concreto, pero sus fabricantes se valen de 
campañas publicitarias muy bien diseñadas para inducir a la compra de 
algo que carece de ningún efecto contrastado. No causan ningún mal: 
simplemente son una estafa.
La oposición a las antenas de telefonía móvil, o a las redes wi-fi en los 
centros escolares carece de fundamento científico, pero está ocasionando 
verdaderos problemas. Las compañías de telefonía móvil encuentran di-
ficultades crecientes para instalar sus antenas en las ciudades a causa de 
la oposición de grupos vecinales. Y algo similar ocurre con las redes wi-fi. 
La oposición a su instalación en centros escolares ocasiona dificultades 
cada vez mayores para dotar a los centros escolares de portátiles con 


Consecuencias de la falta de cultura científica en la ciudadanía
La falta de interés por la ciencia y de cultura científica por parte de la 
ciudadanía tiene consecuencias negativas. Por un lado, está la vertiente 
práctica de la cuestión. Las sociedades modernas son cada vez más de-
pendientes de servicios, bienes y productos que resultan de la aplicación 
de conocimiento científico y tecnológico. Cada vez es más difícil tener 
criterio bien fundamentado en el que basar la toma de determinadas 
decisiones, tanto individuales como de carácter colectivo, relativas a esos 
bienes y productos. Algunas de esas decisiones pueden, además, condi-
cionar de forma notable nuestras vidas y las de quienes nos sucedan; y 
también pueden afectar a personas que viven en lugares del planeta muy 
alejados de nosotros. Por esa razón, si la gente dispone de unos mínimos 
elementos de juicio para poder valorar las alternativas que se presentan 
para contraste social, las decisiones que se tomen, las que tomen los 
representantes políticos pero también las que se toman mediante actos 
individuales, particulares, estarán mejor fundamentadas.
Creo que no estará de más comentar muy brevemente algunos asuntos en 
los que la falta de una mínima cultura científica puede tener consecuen-
cias negativas de índole práctica. La popularidad de las llamadas medici-
nas o terapias alternativas, la postura contraria a las vacunas, las dietas o 
productos milagro, la polémica social en relación con los supuestos efectos 
patológicos de las ondas electromagnéticas, o el debate sobre el uso de 
plantas con genoma modificado son, quizás, los ejemplos más claros.
Todos estos ejemplos tienen una componente científica evidente. En lo 
relativo a las terapias alternativas, la de más éxito es la homeopatía. Fun-
damenta ésta su supuesto poder terapéutico en un fenómeno que carece 
de base científica, el de que el agua tiene memoria de ciertas sustancias 
que han estado disueltas en ella y que esa memoria le confiere propie-
dades curativas cuando las sustancias en cuestión provocan los mismos 
síntomas que los de la enfermedad que se pretende tratar. No hay ningún 
estudio realizado con un mínimo rigor metodológico que haya podido 
demostrar que los preparados homeopáticos sean eficaces, esto es, de 
eficacia mayor que la de un placebo. Y a pesar de ello, es una terapia 
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conexión a internet. No hay razones de tipo teórico y ninguna evidencia 
empírica de que las ondas electromagnéticas que se usan en telefonía o 
en redes wi-fi ejercen efecto alguno sobre la salud.
Y finalmente, está el caso de las plantas cuyo genoma ha sido modificado 
mediante procedimientos biotecnológicos. No hay ningún estudio que 
haya demostrado efecto pernicioso alguno del consumo de productos 
elaborados con plantas o semillas de genoma modificado sobre la sa-
lud del consumidor. Y desde el punto de vista ambiental, lo más que se 
puede decir es que las plantas modificadas para resistir el ataque de 
insectos pueden causar una disminución en la diversidad de insectos en 
la zona que se encuentra bajo la influencia directa de los cultivos, -área 
de cultivo y zona adyacente-, pero también se puede decir que el efecto 
que causaría la utilización de insecticidas químicos para combatir a los 
mismos parásitos tendrían un efecto mucho más dañino, también para 
la salud humana a largo plazo. Los obstáculos que se están poniendo a 
la investigación y desarrollo de semillas con genoma modificado están 
obstaculizando el desarrollo de nuevas variedades de plantas que po-
drían servir para resolver problemas específicos de zonas con especiales 
carencias alimenticias. 
En la oposición a los organismos de genoma modificado o las antenas 
de telefonía móvil se invoca una y otra vez el conocido como princi-
pio de precaución, principio muy socorrido en relación con cuestiones 
medioambientales. De acuerdo con ese principio no deberían adoptar-
se innovaciones cuyos efectos no pueda garantizarse que no supongan 
peligros o daños de cierta entidad. Pues bien, precisamente, el principio 
de precaución y sus implicaciones es uno de los elementos para cuya 
discusión más necesario resulta que la ciudadanía cuente con un cierto 
nivel de cultura científica. Al fin y al cabo, el método científico es tan 
modesto que se ve incapacitado para sacarnos del atolladero al que nos 
conduce ese principio, ya que a la ciencia no cabe pedirle que demues-
tre que algo no tiene determinados efectos; solo cabe demandarle que 
pruebe que sí los tiene, y aun eso, no siempre es posible ni fácil y nunca 
con carácter definitivo.


Cultura científica y democracia
Pero el interés en que la ciudadanía cuente con cierto nivel de cultura 
científica no solo radica en las consecuencias materiales que se derivarían 
de ello. También hay otro tipo de consecuencias. Por un lado, existe la 
convicción generalizada, también en las instituciones, de que sería conve-
niente que aumentase la participación ciudadana en la actividad política 
general y en la toma de determinadas decisiones en particular. Esa mayor 
participación requiere, para que tenga verdadero carácter democrático, 
que la gente cuente con el debido criterio. Y eso es especialmente impor-
tante en aquellas cuestiones que se ven más afectadas por consideraciones 
científicas y técnicas. Por ello, si efectivamente se desea promover una 
mayor participación ciudadana en la vida política y social, es imprescin-
dible que crezca la cultura científica con que cuenta la población.
Y por otro lado, una sociedad mejor formada en lo científico es una socie-
dad más culta y más crítica. Y por lo tanto, más exigente. No se trata de 
que todas las personas cuenten con conocimientos científicos avanzados 
concretos; no sólo sería una pretensión vana, sino que tampoco tendría 
sentido. De lo que se trata es de que en la sociedad exista cuando menos 
un cierto conocimiento de los valores de la ciencia, -y muy en particular 
el rigor, espíritu crítico y método científico-, así como de sus logros más 
relevantes. Ese conocimiento permite contar con una visión más amplia 
y más completa de nuestro entorno, así como una mejor comprensión del 
mismo. Y esa comprensión es de gran ayuda a la hora de contar con los 
debidos elementos de juicio para ejercer la ciudadanía de forma crítica y 
exigente. Los países con unos ciudadanos más exigentes son países con 
mayores cotas de libertad, con mayor grado de respeto a los derechos 
fundamentales y con mayores niveles de progreso y bienestar.
Por todo lo señalado, creo que es válida la pretensión de atribuir a la 
cultura científica una función social, la de ayudar a los ciudadanos a 
contar con el debido criterio, tanto a la hora de tomar decisiones relativas 
a asuntos de componente científica clara, como en lo relativo al ejercicio 
de una ciudadanía crítica y exigente, la mejor garantía de una sociedad 
verdaderamente libre y democrática. 
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