Iraunkortasunean hezteko aldizkaria

Bizkaia
maitea

Negua · 2016

www.bizkaia21.eus

ZARATAK GAIXOTU EGITEN GAITU
BASAMORTUKO ELEFANTEAK
TOKIKO IRAUNKORTASUNA BIZKAIAN

Elena Unzueta,
Iraunkortasuna
eta Ingurune
Naturala
Zaintzeko
Saileko foru
diputatua

KINA
Z
U
R
I
ARGAZKIEN
K OA

HEGAZTIEN M

O

«GURE HELBURUA
BIZKAIAN IRAUNKORTASUNA
AHALIK ETA GEHIEN
GARATZEA DA»

PLANETA
OS

S

ALBISTE
ZIRRARAGARRIAK

PLAYING for peace

PROVIDE education

Playing for education

Provide instruments

Playing for change

Provide inspiration

vídeo

pdf

WE CAN ALL MAKE A DIFFERENCE:
SPEAK OUT AGAINST INEQUALITY AND FOR SOCIAL JUSTICE.
No matter who you are – what religion,
race, caste or gender– no matter where you live,
Each one of us has the right to live in freedom, dignity and peace.

GARAPEN IRAUNKORRERAKO HELBURUAK
www.playingforchange.org

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
BIZKAIA MAITEA • IRAUNKORTASUNEAN HEZTEKO ALDIZKARIA / REVISTA DE EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD • ARGITARATZAILEA / EDITA: Bizkaiko Foru Aldundia. Diputación Foral de Bizkaia • ZUZENDARITZA
/ DIRECCIÓN: Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila. Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia • ZUZENDARI FAKULTATIBOA / DIRECTOR
FACULTATIVO: Xabier Arana Eiguren • KOORDINAZIO TEKNIKOA / COORDINACIÓN TÉCNICA: Carlos Garrido Sánchez • ERREALIZAZIOA, DISEINUA ETA MAKETAZIOA / REALIZACIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iniciativas
Ambientales de Euskadi, S.L. • ERREDAKZIO-ARDURADUNA / RESPONSABLE DE REDACCIÓN: Eva Benito • ILUSTRAZIOAK /ILUSTRACIONES: Ibon Sánchez - Ángel Domínguez - Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia •
ARGAZKIAK / FOTOGRAFÍAS: Iniciativas Ambientales - DFB-BFA - Alberto Hurtado • Foto portada: Alberto Hurtado (Águila calva-Haliaeetus leucocephalus) • EUSKARA AHOLKULARIA / ASESORÍA DE EUSKERA: ARTEZ
euskara zerbitzua • AURREINPRIMATZEA ETA FOTOMEKANIKA / PREIMPRESIÓN Y FOTOMECÁNICA: Rali, S.A. INPRIMATEGIA /IMPRENTA: GRAFO, S.A. • LEGE-GORDAILUA / DEPÓSITO LEGAL: BI-733-96 • I.S.S.N.:
1136-4246 • HELBIDEA ETA HARREMANAK / DIRECCIÓN Y CONTACTO: Bizkaia Maitea aldizkaria. Alameda de Rekalde, 30. 48009 Bilbao. Tel. 94 608 37 75 – bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus – www.bizkaia21.eus.
Aldizkarian azaldutako iritziak artikuluen egileenak dira, eta ez dituzte halabeharrez editorearen ideiak adierazten.
Las opiniones expuestas en la revista son de los autores de los artículos y no expresan forzosamente las ideas de quien la edita.

AURKIBIDEA

08

AURKIBIDEA
pdf

Editoriala
Albiste zirraragarriak

2

Gure ingurunea
Motxotegiko Pago motzak, bioaniztasunaren santutegia
Zaratak gaixotu egiten gaitu

4
6

Lurra izeneko planetan
Basamortuko Elefanteak
Mallorcako S’Albufera Parke Naturala

8
11

Gazteria
Bullyinga, ez nahastu kolpeak ondo pasatzearekin

14

Txangoak
Zeanurin errotarik errota

16

Ekipamenduak
BTEK – Teknologiaren Interpretazio Zentroa

18

Gaurkoa

19

Ingurumenaren gestioa
Tokiko iraunkortasuna Bizkaian
Ingurumen esperientzia arrakastatsua Barbadunen

24
26

Ba al zenekien…?

29

Argazkien iruzkina
Hegaztien mokoa, tresna ezin hobea

30

Elkarrizketa
Elena Unzueta, «Gure helburua Bizkaian iraunkortasuna
ahalik eta gehien garatzea da»

34

Parte hartu

38

Laburrak

39

Iraunkortasuna
Mundua eraldatzen: Garapen Iraunkorrerako 2030
Agenda

40

Brikolaje ekologikoa
Elikagai galkorren bilketa

42

Bizkaia Maitea Txiki / Haurrentzako koadernoa

44

Are gehiago…

51

Basamortuko elefanteak
Namibiako Kukeneko basamortuko paisaiak eta Bostwanako
Kalaharikoak dira «Basamortuko Elefanteen» agertokia, hau da, liburu
bihurtu den «Basa-bizitzaren bila» (Looking for the Wild) atalaren
azken kapitulua.

14
Bullying, ez nahastu kolpeak ondo pasatzearekin
Eskola indarkeriaren prebentzioak hezkuntza komunitate osoaren
inplikazioa eskatzen du, ikasleen eta irakasleen artean harreman
positiboak sortzeko lankidetza klima batean. Familia eremua eta
hezkuntza administrazioa bera ere badira, beraz, ikastetxeetako ekintza
planen eta beharrezkoa den laguntza bitartekaritzaren funtsezko zatia
gatazka egoerak aurreikusteko eta eskola jazarpenari edo bullyingaren
ondorioei aurre egin ahal izateko.

40
Mundua eraldatzen: Garapen
Iraunkorrerako 2030 Agenda
Agenda 2030 garapenaren nazioarteko bidaia-orri berria da, 2015eko
irailean Nazio Batuen Batzar Nagusian onartutakoa. Agenda hori
izango da planeta osoan giza garapen iraunkorraren aldeko
borrokarako tresna 2015. eta 2030. urteen artean. Bere funtsezko
oinarriak dira pobreziaren erauzketa, zaurgarritasunen eta
desberdintasunen murrizpena eta iraunkortasunaren sustapena.

Baliabide eta informazio gehiago zure esku
BIZKAIA MAITEA sarean hazten ari da… zure eskutik

Aldizkari hau «basoen aldeko» paper ekologikoan
inprimatu da. Paper horrek ez dauka klororik eta
zaintza-katearen bidez kudeaketa iraunkorra
bermatuta daukaten basoak ditu jatorri.
PEFC/14-1-1

1.eus
Marka honek aldizkariaren formatu digitalean informazio
www.bizkaia2
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.

www.bizkaia21.eus

GURE
INGURUNEA

Gor

b eia , Mot xo te g itik

Lucanus cervus eta Rosalia alpinaren habitata

MOTXOTEGIKO PAGO MOTZAK, BIOANIZTASUNAREN SANTUTEGIA
Mikel Fernandez de Larrinoa - Carlos Garrido. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiko teknikariak. Bizkaiko Foru Aldundia

Leon Tolstoik honela esaten zuen: »egon bada basoa zeharkatuta sutarako egurra baino ikusten ez duenik».
Zalantzarik gabe, Motxotegiko pagadian (Ubide) galtzen denak sutarako egurra baino askoz gehiago aurkituko
du. Natur balio handiko baso bat aurkituko du, neurri handi batean lepaketa ohiko teknikaren praktikari esker,
habitat ezberdinak sortu dituen teknika hain zuzen, izakien komunitate aberatsa bizi den habitat ezberdinak
sortu dituena.

U

ztail erdiko egun zoragarri eta
beroa da. Errepideetarako erabiltzen den gatz depositura iritsi
gara, Barazar Gainera doan errepidearen
ertzean, eta eskuinera hartu dugu basora
doan pista batetik. Konturatu gabe,
Bizkaiko basogintzaren sorlekutik gertu
gaude; izan ere, gure lurralde historikoan
inguru hauetan egin ziren lehen esperientziak zuhaitz zurgaien aldaketan.
Eguerdiko eguzkiak gogor jotzen du, eta
bide honetatik sigi-saga goaz aurrera, pixkanaka pagadiaren freskuran sartuz.
Matxotegiko Pagadia baso bioaniztuna
da, eta izen bereko mendian dago, Bizkaiko
Ubide udalerrian. 40 hektarea inguru ditu
eta leku estrategikoan dago, uren isurialdeen banalerroaren erdian, eta inguruneko natur guneen arteko lotura ekologikoa:
Urkiola, Gorbeia, Zadorrako urtegiak.
4 | Bizkaia Maitea | negua 2016 |

Gailurrerantz doan bidea jarraituta,
bat-batean eta harridura handiz basoko
alde iluna utziko dugu eta eremu argiago
batean sartuko gara. Hemen edonork
esango luke suntsiketa handi bat gertatu
dela: zuhaitzak astamakila hutsak dira,
enborrak adarrak zeharo mutilatuak, lurrean egur hondakinak barreiaturik…
Bertan jarritako kartelek argitzen digute
gertatutakoa. Foru Aldundiak eta Ubideko
Udalak zuhaitzen bi lepaketa esperientzia
egin dituzte 2,5 hektareatan, helburu bikoitzarekin, ohiko aprobetxamendua eta
bioaniztasunaren babesa.
Baina zer da lepaketa? Kimaketa mota
bat da. Zuhaitzaren zati apikala mozten
da (pagoa, haritza, haltza…), bere hazkunde naturalaren bidea eteten da eta
bere bizi garapena eta baso aprobetxamendua egokitu egiten da, abeltzaintza-

ren erabilerarekin bateragarri eginez.
Ohiko baso praktika bat izan da, mendeetan zehar iraunkortasunari dagokionez bertako basoetako aprobetxamendu
onargarria ahalbidetu duena, hainbat
erabileratarako zurez hornituz: eraikuntza (itsasontziak, baserriak…), tresnen
fabrikazioa (armak, altzariak…), erregaiak (olak, etxeak…); era berean, nekazaritzarako ongarriak, abereentzako elikagaiak eta abar. Nabarmentzekoa da
forma berezi batzuen bilaketa erabilera
jakin batzuetarako, esate baterako, ohiko
«horca y pendón» erdi aroko itsas ontzigintzarako.
Zuhaitz motzen basoak bioaniztasunaren erreserbak dira eta Europako garai
bateko lehen basoen ispiluak dira. Horiek
berriro ezartzeko, basoen ekosistemaren
bilakaera naturalarekin urte asko eta asko

beharko lirateke gizakiaren esku hartzerik
gabe. Lepaketak eragiten dien «zahartze»
goiztiarrari esker, aleek urte askotako
zuhaitzen edo zuhaitz seneszenteen funtzioak betetzen dituzte, hau da, babes eta
elikadura lekua dira zuhaitz zahar hauen
presentziaren menpe bizi diren espezie
ugarientzat, eta batez ere, espezie komunitate oso berezi baten habitat gisa: fauna
saproxilikoa.

tuen zerbitzuak aprobetxatuz, eta erabilera posible guztiak bateragarri eginez,
seguru ondo ulertuko dituztela lepaketaren abantailak. Jarrera kontserbazionista estua eskatzen dutenek, esku
hartze eza, basoko ekosistemari era naturalean eboluzionatzen utzi nahi diotenek, erraz uler dezakete zuhaitz motz
hauek gaur egungo basoetan jokatzen

duten paper biologiko eta ekologiko garrantzitsua. Ekologikoki funtzionalak diren baso azalerak berreskuratzea lortzen
den bitartean, hau da, era naturalean
garatzen direnak heldutasun egoera bikaina lortu arte, zuhaitz motz hauek ondoen kontserbatuta dauden baso hauetako espezieen aniztasuna babesten
lagun dezakete.

Pago motz hauen artean paseatzen
garen bitartean, harritu egiten gaituzte
lurrean dauden enbor eta adar pilak, beste baso batzuetan ez bezala, «garbitasunak» egur hilaren gabezia suposatzen
baitu normalean. Lepaketa mota honen
funtsezko ezaugarrietako bat da egur hilaren horniketa, oinarri trofikoa dena fauna saproxilikoa finkatzeko, hau da, bere
bizi zikloa neurri batean egur hilaren
mende, bere deskonposizioaren menpe,
edo bertan dauden organismoen baitan
daukana. Egurra bere heriotza eta deskonposizio etapa guztietan kantitate
nahikoan egoteak bakarrik berma dezake
baso batean fauna saproxilikoaren presentzia osoa edo ia osoa.
Zuhaitz motz hauen beste ezaugarri
funtsezko bat da basoei eragiten dien heterogeneotasun espaziala eta egitura
konplexua, intsektu horien biziraupenerako funtsezkoa dena. Dena den, baso
bakoitzaren bioaniztasuna fenomeno historikoen baitan ere badago. Eta fauna saproxilikoa iraganean heterogeneotasun
eta konplexutasun handiko baso zabaletan bizi izan denez prozesu ebolutiboek
fauna hori bereizketa maila altuetara eraman dute, aniztasun izugarriarekin eta
nitxo edo mikrohabitat ugariekin. Horrek
guztiak espezie ugariren agerpena eragin
du, baina dispertsiorako gaitasun oso txikiarekin. Eta gizakiak jatorrizko baso horiek baso murritzak bilakatu dituenez,
zatikatuak, heterogeneotasun eta konplexutasun txikikoak, intsektu horien zati
garrantzitsu bat desagertzea edo ia desagertzea eragin du.
Motxotegiko gailurrera iritsi gara.
Gorbeia urrutian dagoela, gure pagadi
motzari begira gaude eta erreserba biologiko hori, kultur ondare hori, kontserbatu behar dugula uste dugu. Baso ustiaketarekin jarraitu nahi dutenek, baina
era iraunkorrean, naturak eskaintzen di-

Rosalia alpina (Linnaeus 1758)

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus 1758)

MOTXOTEGIKO INTSEKTUAK (ENTOMOFAUNA)
Bizkaiko Foru Aldundiak Santiago Pagola entomologoari Motxotegiko pagadiaren
prospekzioa eskatu zion mehatxatuta dauden eta interesgarriak diren intsektuen presentzia antzemateko, horrela ebaluatu ahal izateko baso honetako bioaniztasuna. Lan
honen ondorioz pagadian lokalizatu dira espezie mehatxatuen edo babes mailaren bat
behar duten espezien zerrendan eta katalogoetan jasotako bi espezie, Lucanus cervus
(Linnaeus 1758), arkanbele dotorea, eta Rosalia alpina (Linnaeus 1758), kakalardo adar-luzea,
izugarri ederra eta kezkatzeko moduko urritasun eta ahultasunekoa.
Bi espezie enblematiko hauez gain, hamarretik gora intsektu saproxiliko identifikatu
dira. Horien artean, nabarmentzekoak dira Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) eta Gnorimus
nobilis (Linnaeus, 1758) zetonido distiratsu eta metalikoak. Beste espezie batzuetako ale
batzuk ere aurkitu dira, horietako asko mendiko pagadietan ohikoak direnak, baina
denak edertasun berezikoak, Clytus arietis (Linnaeus, 1758) zeranbizidoak eta Stictoleptura
scutellata (Fabricius, 1781).
Halaber, pagadiko argigune eta soilguneetatik jira biraka hegan, eta baita inguruko
zelaietan ere, hogeitik gora eguneko tximeleta antzeman dira, Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775) ninfalidoa barne, Habitaten Zuzentarauek babestutakoa; Araschnia
levana (Linnaeus 1758) espeziea Motxotegin ere aurkitu da, ikusgarritasun eta ezaugarri
bereziko taxona da, izan ere, bi belaunaldi ageri dira irudi kromatiko guztiz ezberdinarekin, kolore gorriztak dituen udaberriko tximeleta, eta udatiarra bestea, tonu zuri-
beltzak dituena.
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Soinu-elkarbizitzaren aldeko
herritarren konpromisoa Bizkaian

ZARATAK GAIXOTU EGITEN GAITU
Testua eta argarkiak: Ingurumeneko prebentzioaren atala Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturalako Saila

Sortzen dugun zaratak gure inguruan eta gure osasunean duen eraginari buruz kontzientziatzeko kanpaina
bat jarriko du abian Bizkaiko Foru Aldundiak, lasaitasunez beteriko soinu-guneak entzuteak izan dezakeen
onura ahaztu gabe.

G

iza espeziearen jatorritik soinua izan da biziraupenerako
funtsezko faktore bat. Gizaki
primitiboengan harrapariak eta harrapakinak antzemateko gaitasuna funtsezkoa zen elikagaiak lortzeko.

du; horregatik, animaliek ere zarataren
inpaktua jasan dezakete, eta horrek habitataren narriadura eta kopuruaren galera
ekar liezaieke.

Faunak sortzen dituen soinu horiek,
gainera, bisitariek naturaz gozatzeko beste aukera bat eskaintzen dute.

Gizakiak entzuteko egiten duen ekintza kontzienteari aditzea esaten zaio.
Zenbait soinu entzuteak gauden inguruneaz gehiago gozatzeko aukera ematen
digu (adibidez, hondartzako olatuen soinua) edo egiten ari garen ekintzaz (esate
baterako, kontzertu batean musika entzutea). Entzumenaren bidez atsegin hartu
eta gozatzeko gaitasuna gizakiak baino ez
du, kasik.

Soinu horiek entzungarriak izateko,
giroaren soinu-mailak baxua izan behar

Oro har, molestatzen duen soinu oro da
zarata (*). Hasiera batean pentsa dezakegu

Beste animalia espezieentzat ere soinuak elementu giltzarriak dira bizirauteko. Gainera, harrapakinak eta harrapariak
antzemateaz gain, seinaleek funtsezko
papera dute estalketan eta hazkuntzan.

nahikoa dela soinu horiek ez entzutea edo
aditzea, eragiten duten traba desagertzeko; baina gizakiaren entzumenak ez du
horrela funtzionatzen. Gure begiek ez bezala, gure belarriek ez dute mekanismo
automatikorik entzuteari utzi ahal izateko.
Eragozpenaz harago, zaratak gaixotu
gaitzake (kasu egin zein erreparatzen ez
badiogu ere). Bere presentziak ondorio
negatiboak eragiten ditu osasunean, honako hauek, besteak beste:
• Entzumenaren galera: atalase maila batetik gora, zaratak entzumen galerak
eragin ditzake (behin-behinekoak edo
behin betikoak) gehiegizko esposizioaren ondorioz. Hori bera gerta daiteke
at se ginak ger ta dak izk iguke en

(1) Zarataren legezko definizioa Europako eta estatuko hainbat legetan ezarrita dago. EAEri dagokionez, nabarmentzekoa da soinu-kutsadura sortzen duten
eragileen inguruan EAEko soinu-kutsadurari buruzko 213/2012 dekretuan azaltzen dena.
6 | Bizkaia Maitea | negua 2016 |

soinuekin ere, adibidez, musika aurikularrekin oso bolumen altuan entzuten
badugu.

Egoera honen eraginez, administrazio
askok maila guztietan planak ezarri dituzte kutsadura mota hori murrizteko.

ingurukoekin enpatizatzea (bizilagunak, lankideak...), haien lasaitasun edo
atseden beharrei dagokienean.

• Kontzentratzeko eta loak hartzeko arazoak: jarduera batzuk (lana, ikasketa) zarata gutxirekin egitea ezinbestekoa da,
eraginkortasunez egin nahi baditugu.
Bestalde, zaratarekin loturiko loaren
arazoek beste patologia mota bat eragiten dute, atseden ordu gutxirekin edo
suspergarria ez den atsedenarekin lotzen direnak.

Baina zer egin dezake gutako bakoitzak testuinguru horretan? Zer tresna
daukagu zarataren aurrean babesteko eta
berau murrizten laguntzeko?

• Soinu-gune lasaiak babestea: Soinukalitate handiko guneak zaintzea haien
gozamena indartzeko (adibidez, parkeak, hondartzak, pasealekuak eta abar).

• Estresaren eta antsietatearen indartzailea: zarata estresatzaile bat da. Soinuseinaleek alarma gisa jardun dezakete.
Soinuen bolumena gehiegizkoa bada
eta molestatzen badu, arriskuen edo
alarmen aurrean gizakiak dituen berezko mekanismoak aktiba ditzake, eta
horrek estresa eta antsietatea indartzen
laguntzen du.
• Arteria presioaren handitzea: azken batean estresatzaile batek arteria presioa
altxatzen laguntzen du, eta horrek bihotzekoa jasateko aukera handitzen du.
Zarata, zalantzarik gabe, gai garrantzitsua da, dagoeneko Europar Batasunak
osasun publikoko arazo gisa aitortu duena.
Azken urteetan ahalegin handiak egin
dira zaratak osasunean duen inpaktua
kuantifikatzeko eta gizartearentzat osotasunean nolako galerak suposatzen dituen
aztertzeko (ikusi horri lotutako txostena:
«Burden of disease from environmental
noise»)

Lehenengo urratsa norbere buruarekiko konpromisoa da, baita Bizkaiko gainerako herritarrekiko, bere faunarekiko eta
bere kalitatezko soinu paisaiekiko konpromisoa ere. Konpromiso horrek eskatzen
du norbere inguruan ekintza kontziente
bat burutzea, zarata handiena zer bizi ohiturek eragiten duten identifikatzeko, batez ere, atseden eta erlaxazio leku eta
uneekiko errespetuarekin lotutakoak.
Ildo horretatik, Bizkaiko Foru Aldundia
komunikazio eta sentiberatze kanpaina
bat planifikatzen ari da Bizkaiko herritarren arteko soinu elkarbizitza hobetzeko
xedez. Helburua da partekatutako konpromiso horri denok atxikitzea, Bizkaiko
herritarrek lasaitasun beharrarekin errespetua eta tolerantzia erakutsi dezaten
isiltasuna behar duten gune eta jardueretan.
Konpromiso hori ekintza jakinetan
gauzatzen da, besteak beste:
• Bizkaiko natur eta kultur ondasunek eskaintzen dituzten soinuei arreta ematea
eta baloratzea: esate baterako, natur
parkeez eta babestutako inguruneez
gozatzea entzuteko jarrera batetik abiatuta, nire entzumenari espazioak eskain
diezaiokeena hartzeko prest.
• Saihestu daitezkeen soinuak ez sortzea,
bizitzaren edozein eremutan: lanean,
aisialdian, etxean eta abarretan. Gure

• Atseden eta lasaitasun uneak babestea
deserosoak izan daitezkeen soinuen aurrean. Atseden aldietan bereziki: gauetan eta asteburuetan. Aisialdi arduratsua izatea etxean eta etxetik kanpo.
Gure komunikatzeko bolumena egokitzea, baita gure etxetresna elektrikoen
ordutegia eta gure aisialdiko uneen ordutegiak ere, eragozpenak sortzea
saihesteko.
• Soinu-elkarbizitzaren aldeko balio horiek sustatzea nire ingurukoen artean:
konpromiso partekatu honek dituen
onuren berri ahalik eta jende gehienari
ematea, izan ere, mundu guztiak irabaziko du elkarbizitza eta osasun gaietan.
Balioa duten soinuen kontzientzia izatea eta horiekin isilik gozatu ahal izatea
konpromisoaren parte dira. Horrek aukera
ematen digu natur guneak bere dimentsio guztietan baloratzeko, eta beste bisitari batzuek erabili eta gozatzen dutenean errespetua adierazteko.
Konpromiso partekatu hau bi errealitateren aitortzatik jaiotzen da:
• Soinu-perturbaziorik gabeko une eta
guneak izateak pertsonarentzat osasunean dituen ondorio positiboei buruzko konbentzimendua.
• Bizkaiko soinu-balioen garrantzia:
Soinu-bioaniztasuna natur guneetan
eta kultura-soinuak Bizkaiko ondarearen zati gisa.

ISILTASUNAZ GOZATZEN STOCKHOLMEN: ISILTASUNERAKO GIDA
Ekimen honen xedea da gune lasaiez gozatzeko gida bat eskaintzea herritarrei, ongizate egoerak lortzen laguntzeko kontenplaziozko egonaldi isilen bidez.
Naturak sortzen digun harridurari arreta eman ahal izateak, une horretan egiten ari
zarenari soilik arreta eskainiz (natura-soinua entzutea), onura handiak ditu eguneroko
estresetik ihes egiteko edo lasaitzeko. Bilbon, esaterako, soinu-irlak ari dira sortzen,
konfort akustikorako eremuak, hala nola, Basurtuko Latorre Generalaren Plazakoa.
http://www.guidetosilence.org/
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Basa-bizitzaren bila (VII)

BASAMORTUKO ELEFANTEAK
Testuak eta argazkiak: Andoni Canela

Namibiako Kukeneko basamortuko paisaiak eta Bostwanako Kalaharikoak dira «Basamortuko Elefanteen»
agertokia, hau da, liburu bihurtu den «Basa-bizitzaren bila» (Looking for the Wild) atalaren azken kapitulua.

N

amibiako ipar-ekialdean, basamortuko elefante-multzo eskasetako bat topa dezakegu, munduko basamorturik zaharrenetako batetik
hurbil. Sabanan bizi direnekin alderatuta,
pakidermo hauentzat are zailagoa da bizirautea, ehunka kilometro migratu behar
baitute, baita ur bila lurzorua zulatu ere.
Eta, natura bera nahikoa etsai ez balitz
ere, ehizaren mehatxuari ere egin behar
diote aurre.
Eskualde huts horretan, Hoarusib,
Ganamub, Hoanib eta Jumib erreken inguruan, muturreko lehorte-aldiak gertatzen dira. Inguruko tontor batetik, basamortu malkartsua bistaratzen da. Zuhaitz
gutxi batzuek erreka ikusezinaren lerroa
markatzen dute, harea eta hautsez osatutako ibilgua. Hementxe, Eskeletoen kostaldearen ondoan, 150 bat basamortuko
elefante-ale baino ez dira geratzen.
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Muturreko egoeretan bizi dira; urik gabe,
azken urteotako lehorteen ondorioz, eta
lur zakarrean, landaretza eskasarekin.
Nabimia erabat entzungor agertzen
da elefanteen egoeraren aurrean. Hauek
basamortutik aldenduta bizi izan dira milaka urtez eta parerik gabeko ezaugarriak
dauzkate. Horrela, ehunka kilometro egiten dituzte lur-azpiko uraren bila eta erreka lehortuen ibilguetako zuhaitzetatik
hartzen dituzte elikagaiak. Elefante populazioa larriki murrizten ari da, aipatutako
lehortearen eta legez kanpoko jazarpen
zein ehizaren ondorioz.
Horrelako elefante-talde bat dunaz eta
mendi malkartsuz inguratuta ikusteko aukerak harrituta uzten du edonor, baina,
aldi berean, etorkizun zalantzagarriaren
susmoa hartuko zaie euren gorputz argalei, azal zimurrari eta kolore gris-zurixkari.

Namibiako Kunene eskualdeko
Elefante hauek populazio bereizgarria
dira, zeharo lehorra den inguru batean bizitzera ohituta dagoena. Beste basamortuko elefante-populazio bat baino ez
dago mundu osoan: Saharan (Malin), eta
400 bat animalia biltzen ditu. Mehatxupean
bizi dira horiek ere.
Hain ekosistema gogorrera egokitzeko
beharraren ondorioz, nabarmen eta ugariak dira basamortuko elefantea eta sabana afrikarreko elefante ezaguna ezberdintzen dituzten ezaugarri fisikoak eta
jarrerazkoak. Orain dela gutxi arte, basamortuko elefantea bestearen azpi-espezietzat hartzen bazen ere, ikerketa genetiko berriek zalantzan jarri dute teoria
hori. Hala eta guztiz ere, ezberdintasunak
argiak dira: basamortuko elefanteak sabanakoak bezain handiak dira -arrak lau metro garai izatera hel daitezke-, baina gorputzez ez dira hain sendoak izaten, beren
elikadura kantitate eta mantenugaietan
txiroagoa izaten delako. Dena dela, hori
guztia gorabehera, sei tona baino gehiago pisatzera hel daitezke.

kume eta ale gazte askoren heriotza eragiten duen kausa nagusia.
Jokabidearen beste berezitasun bat da
askotan ura lortzeko erabiltzen duten metodologia: lurrean putzu-zuloak egiten
dituzte, likido preziatu hori eskuratu ahal
izateko. Elefanteek nahiago izaten dute
egunero edan, baina, behar izanez gero,
zenbait egun igaro ditzakete basamortuan urik gabe. Arrak, aukera dutenean,
gai dira eguneko 150 litro baino gehiago
edateko.

Janaria eskuratzeko ere estrategia ezberdinez baliatzen dira; esate baterako,
atzeko hanketan bermatuta gorputza
ahalik eta gehien luzatu egiten dute, ia
dantzari jarrera hartzeraino, eta horrela,
zuhaitzetako kimu berdeenak hartzera
heltzen dira, bost metrotara arte inausita
diruditen zuhaitzetan.
Letaginak (egiatan, ebakortzak) hortz
espezializatuak dira eta elefantearen bizi
osoan zehar hazten jarraitzen dute.
Namibiako basamortuan bizi diren elefan-

Basamortuko elefanteen bereizgarrietako bat da urtaro-migrazio luzea egiten
dutela ur eta janaria dagoen lekuen bila
joateko. Horretarako, sabanako senideek
baino hanka handiagoak garatu dituzte
denboraren poderioz, eta horiei esker ibilbide luzeak egin ditzakete arroka eta hondarrezko lurretatik. Edonola ere, horrek ez
die oin-zola zein atzazaletan zauri ugari
izatetik babesten, eta horixe izaten da
| negua 2016 | Bizkaia Maitea | 9

terik zaharrenek mende erdia baino
gehiago dutela uste da. Baina Hoarusib
eta Hoanteko populazioan letaginik gabeko eme asko bizi dira. Emeek letaginik
ez izatea bereizgarri hereditarioa da familia-talde horren barruan. Elefante-saldoak
talde matriarkalak dira: emerik zaharrenak
gidatzen du familia (ahizpak, alabak…
baita horien kumeak ere). Beteranoena
izanik, matriarkak dauka memoriarik luzeena eta ur-iturrien gaineko ezagutzarik
handiena, baita denboraldi bakoitzeko
elikagaien eta migrazio-bideen gaineko
ezagutzarik handiena ere, familiari bizirauten laguntzeko.
Gizaki eta elefanteen arteko gatazka
da, zalantzarik gabe, pakidermo-populazio honentzat mehatxurik handiena.
Agintaritzek trofeo-ehiza ahalbidetzen
dute eta basamortuko elefante hauen
berezitasunak baloratzen ez dituzten politikak sustatzen dituzte. Nabimiako
Gobernuaren arabera, 300 basamortuko
elefante-ale geratzen dira egun; baina iturri kontserbazionistek, The Conservation
Action Trust erakundeak kasu, ziurtatzen
dute ziurrenik 100 elefante baino gutxiago dagoela bizirik, horien artean ugaltze-aldian dauden elefante heldu gutxi
(18 ale zenbatu dituzte). 2013 eta 2015
urte bitartean soilik, 26 elefante aurkitu

dituzte hilik eremu horretan. Horien herena baino gehiago tiroz hil zituzten, printzipioz, kausa ezberdinek eraginda.
Larriena zera da, hildako 26 elefante horietatik gehienak ugaltze-adinean zeuden
emeak zirela eta, ondorioz, inguru horretako elefante-populazioa hazteko gaitasuna zeharo mugatu egin dela.
Namibia gero eta gehiago sustatzen
ari da trofeo-ehiza, herrialdeari diru-sarrera ugari eragiten dizkiolako, eta pakidermo-populazio horri garrantzirik ez ematea erabaki du, herrialdeko sabanako
gainerako pakidermoengandik bereizi
gabe. Hori dela eta, mesede politikoen
truke, ehizarako baimenak ematen dituzte agintaritzek eskualde horietan, ehiza-trofeoen interes ekonomikoa areago-

tuta. Egoera horrek denbora gutxian
desagerrarazi ditzake elefante hauek,
parerik gabeko inguru horretara egokituta milaka urtez bizi izan direnak.
Horrela bizirauten dute pakidermoek,
mehatxurik mehatxu; gaueko orduetan
bereziki aktibo, iluntasunak ezer ikusteko
aukerarik uzten ez duen momentuan,
eguneko berotik ihes eta basamortuan
mugitzeak eragiten duen deshidratazioa
saihestuz. Egin ohi duten legez, animalia
handi horiek tronpa luzatu eta bizirauteko
behar dituzten hosto berdeak bilatzen
dituzte zuhaitzetan. Hosto asko izango
dira, milaka, eguneko otordua bukatzea
lortzen duten arte; izan ere, elefante batek egunean berrehun kilo materia begetal jan baitezake.

INGURU ERABAT LEHORRA
Egunak argitu du. Lehoinabar bat marru egiten entzuten da eta, minutu gutxian,
eguzkia agertzen hasi baino lehen, babuino batzuk korrika hasi dira errekaren ertz batetik bestera. Itxaronaldi estua. Lehoinabarra ez da inondik ageri. Baina babuinoak ez dira
berriro agertuko, ez behintzat tarte batean. Tximinoek zeharkatu berri duten erreka lehor
dago. Urte luze darama horrela. Berez, bada urte osoan ur-tantarik ageri ez den denboraldirik. Gau asko igaro ditut izarren azpian kanpatuta, suaren parean. Muturreko tokiak
dira batzuk, eta are muturrekoagoa Namib desertua. Gauza arriskutsuak daude eta, ondoren, Eskeletoen kostaldea. Inguru basatia da hau, benetan. Babesik gabea. Hondar-pista
sakonak, bide malkartsuak, arroka zorrotzak, duna erraldoiak, urik gabeko errekak eta
haitzarte estuak. Bertatik babuinoen ihesa gisako eszenen lekuko izateko aukera izan
dezakegu, muturreko paisaia kontrasteduna behatzeko aukera; Atlantikoaren urdina eta
Eskeletoen kostalderaino heltzen den harearen gorria uztartzen dituen paisaia.
Lehoinabarra ez da inondik ageri. Baina, lehen begiratuan ezinezkoa badirudi ere,
elefanteekin batera beste animalia batzuk bizi dira basamortuan, aurrera jarraitzeko
borrokan: lehoiak, hienak, gazela saltariak, orizeak, ostrukak… baita jirafak ere, zuhaitz
eskasetatik kimu samurrak kentzen eta hanka luzangak hondar-dunetan murgilduz
paseatzen.
http://www.lookingforthewild.com/
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Aberastasun ekologiko handiko inguru ezezaguna

MALLORCAKO S’ALBUFERA PARKE NATURALA
Testua: Iratxe Celaya
Argazkiak: Alberto Hurtado

web

Mallorcako iparraldean dagoen S’Albufera Balear Uharteen gune
hezerik zabalena da. Historian zehar gizakien jarduerak bertan eragin
negatibo handia izan duen arren, aitortzea eta babestea merezi duen
bioaniztasun handiko gunea da eta ingurumen garrantzi handia du.

S

’Albufera Mallorca uharteko gune
hezerik handiena da. Alcudia badian dago. Itsasotik bereizten duen
urmael, istingadi eta hondarpe multzoak
osatutako ekosistema honek jatorrian
2.500 hektarea baino gehiagoko hedadura zuela uste dugu. Abeltzaintza eta nekazaritzak aurrera egin zuten eta azkenik
hezegunea erabat lehortu zen lehengo
mendean, drainatze obra handi batzuen
ondorioz, itsasoranzko etengabeko ponpatze lanekin mantendu beharrekoak.
Hala ere, operazio hori ez zen errentagarria izan; mende honetan zehar ustiaketa
bertan behera geratu zen eta 1960an erabat desagertu zen.
Hamarkada horretan, turismoaren etorrerarekin urmaeletan eta kostan hirigintza masiboari eman zitzaion hasiera, eta
Albuferaren irudia erabat aldatu zen.
Lakuak eta kanalak eraiki ziren hotelen
inguruetan, baita apartamentu blokeak

ere. Hirigintza prozesu hori geldiarazteko
eta paraje honetako natura aberastasuna
babesteko 1986an eta 1987an urbanizatu
gabe zegoen lur gehiena erosi eta Govern
Balearrak Parke Natural izendatu zuen
1988an, 1700 ha babestuz. S’Albufera ere
Natura 2000 Sarearen barruan sartuta
dago, Hegaztientzako Babes Bereziko
Eremu gisa (HBBE) eta Batasunaren
Garrantzizko Leku gisa (BGL). 1989ko uztailetik Nazioarteko Garrantzia duten
Hezeguneen zerrendan dago, RAMSAR
Konbentzioaren barruan (Iran, 1971).

Gizakien eragina
Mende askotan zehar -baina batez ere
azken bietan, eta gizakiaren eraginezS’Albufera sedimentuz bete da, 1.708 hektareako padura eta dunaz beteriko
uholde-lautada zabala bilakatu arte.
Arabieraz «itsaso txikia» esan nahi du
S’Albuferak. Duen garrantzi ekologiko eta

Ophrys balearica.

humanoari esker, garrantzi historiko nabarmena izan du. Dena den, bere historian zehar gizakien presio oso nabarmena
jasan du. Lehortzea, kanalen eraikuntza,
malekoiak, birpopulatzeak, lurrak landatzea eta abandonatzea... horiek denak
landare-bizitzan zuzenean eragin dute
eta jarraitzen dute eragiten.
Halaber, inguruko biztanleek eta enpresek sortzen duten kutsadurak, depuratu gabeko etxeko hondakinek eraginda| negua 2016 | Bizkaia Maitea | 11

Kopetazuri gandorduna (Fulica cristata).

Audouin kaioa (Larus audouinii).

jasotzen du uholdeetatik eta «ullals» deituriko lur azpiko uretatik.

Posidonia oceanica.

koa, urak asko kutsatzen ditu. Lur horien
gehiegizko sedimentua da gehien kaltetzen duen arazoetako bat. Faktore horiez
guztiez gain, legez kontrako ehizaren jarduera ere arazo handia da, inguru honetako animalien bizitzari zuzenean eragiten diona. Izan ere, babestutako espezie
ornitologiko asko ez dituzte errespetatzen, ezta haien babes guneetan ere.

Bioaniztasuna
Gizakien ekintza negatibo horien eragina izan arren, S’Albufera inguru oso aberatsa da landare eta animalien espezieei
dagokienez. Hain berezia den aberastasun ekologiko hori urak definitzen du,
landaredia ugariaren hazkundeak baldintzatu eta ahalbidetzen baitu sakontasunaren, itsasoko gertutasunaren eta lur motaren arabera. Inguru honek euri ur asko
12 | Bizkaia Maitea | negua 2016 |

S’Albuferan hiru biotopo ezberdin eta
garrantzitsu daude: dunak, padurak eta
hondartza. Uholde-guneetan, landaredia
nagusia lezkek, masiegek eta zintabelarrek osatzen dute. Kanaletan ur azpian
bizi diren landareak daude eta gune gazietan ihiak eta belar gaziak hazten dira.
Zuhaitzen artean nabarmentzekoak dira
makal zuria, zumarra eta milazka.
Dunetako espezieak hondarren baldintza
gogorretara egokituta daude.

babesleku da. Funtsezkoak dira kostako
lerroa eta hondarrezko hondartzen eta
itsas fondoen oreka mantentzeko ere.
Bestalde, onddo aniztasun handia
dago, guztira 205 espezie. Horietako bat,
Psathyrella halofila, zientziarako berria
dena, S’Albuferan aurkitu zen 1992an.
Bestalde, ornogabe talde nabarmenenak
sorgin-orratzak, dipteroak (inon aurkitzen
ez diren espezieak aurkitu dira), armiarmak, eta batez ere, gaueko tximeletak
dira. Horien arten, dagoeneko 450 espezie
baino gehiago identifikatu dira.

Landaredia ugari honen artean, nabarmentzekoak dira landare endemikoak,
besteak beste, Hiazinto komosoa (Muscari
comosum), orkidea balearra, Balear uharteetako orkidea endemiko bakarra dena
(Ophrys balearica), eta Gladiolo basatia
(Gladiolus communis).

Ornodunen artean, arrain espezie
arruntenak aingira eta korrokoiak dira.
Ugaztun ugarienak karraskariak eta sagu-zaharrak dira, eta tartean espezie
berezi garrantzitsu batzuk, basoko sagu-zaharra bezalakoak (Barbastella
barbastellus).

Mallorcako itsas biologiari dagokionez, honen protagonista nagusia ozeanoko Posidonia da, Mediterraneoko espezie
endemikoa. Itsas landare honek uren gardentasunari mesede egiten dien itsas azpiko zelaiak osatzen ditu, erosioa saihesten du eta uretako animalia askorentzat

Baina, nabarmen, hegaztiak dira ornodunen taldean prestigiorik handiena dutenak S’Albuferan, aniztasunagatik, asko daudelako, eta ikusi eta entzuten direlako. 230
hegazti mota behatu dira, horien artean bi
espezie endemiko, Kopetazuri gandorduna (Fulica cristata) eta Audouin kaioa

pdf

pdf

(Larus audouinii). Kopetazuri gandorduna
Afrikatik dator eta mendebaldeko
Mediterraneoan gune txiki bat du. Mende
honen erdialdean ia guztia suntsitua geratu zen espezie hau eta Europan «desagertzeko arriskuan» kategorian sailkatuta
dago. Bestalde, Audouin kaioa Europako
itsas hegaztirik arraro eta bitxienetako bat
da. Mediterraneoan dauzka bere kabi kolonia bakarrak eremu globalean, eta
Espainian «arrarotzat» hartzen da.
10.000 hegazti baino gehiagok negua
igarotzen dute S’Albuferan: besteak beste,
ahateak eta koartzak, araba-zozo talde
handiez gain. Parkea epe laburreko egonaldiak egiten dituzten hegazti migratzaileentzat eta noraezean edo, lertsunen
modura, tarteka etortzen direnentzat ere
garrantzitsua da.
Balear uharteetako bioaniztasun handienetako bat duen arren, S’Albuferak jarraitzen du, neurri handi batean, ezezaguna izaten bai bertako herritarrentzat eta
baita Iberiar penintsulako gainerakoentzat ere. Horregatik da horren garrantzitsua babestea; natur gune bat da, herritar
guztien eskura dauden natur eta ingurumen balioak batzen dituena.

web

DRACH KOBAZULOAK
Mallorcako mendebaldeko kostaldean daude eta uharteko turismo gune erakargarri
eta nagusienetakoa da. Erdi Arotik ezagutzen diren arren, 1922 eta 1935 artean egokitu
ziren bisitatu ahal izateko.
Kobazuloak dauden lurrak aro mizenastarrekoak dira eta ur filtrazioek barruko formak
modelatu dituzte: zuhaitz itxurako estalaktitak, estalagmitak, habeak eta oihalak. Barruko
tenperatura 21ºC-ekoa da eta hezetasuna %80koa. Kobazuloak 25 m-ko sakontasuna du.
Barruan Martel lakua dago, 170 m-ko luzera duena, eta 4 eta 12 m arteko sakonera.
Bisitak ordubete irauten du gutxi gorabehera eta ibilbidea 1.200 m-koa da. Barne
daude musika klasikoko kontzertu bat eta Martel lakuan paseo bat txalupan.
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Hezkuntza erresilientea eskola indarkeria prebenitzeko eta horretan esku hartzeko

BULLYINGA, EZ NAHASTU KOLPEAK ONDO PASATZEAREKIN
Antonio Medina eta Maria Luz Cacheiro – UNEDeko Didaktika eta Eskola Antolakuntza departamentua.

Eskola indarkeriaren prebentzioak hezkuntza komunitate osoaren inplikazioa eskatzen du, ikasleen eta
irakasleen artean harreman positiboak sortzeko lankidetza klima batean. Familia eremua eta hezkuntza
administrazioa bera ere badira, beraz, ikastetxeetako ekintza planen eta beharrezkoa den laguntza
bitartekaritzaren funtsezko zatia gatazka egoerak aurreikusteko eta eskola jazarpenari edo bullyingaren
ondorioei aurre egin ahal izateko.

H

ezkuntza funtsezko tresna bat
da gizarte baketsu, libre eta bidezkoa eraikitzeko. Indarkeria
da hezkuntza ereduen falta duen gizarte
baten joeren adierazpen bat, izan ere, eredu horiek prebentzioa, elkar ulertzea eta
gizarte arlotik fenomenoan esku hartzea
ahalbidetzen baitute.
Eskola jazarpena edo bullyinga oldarkortasun psikologiko modalitate bat da,
hezkuntza erakundeetan ikasleen arteko
harreman normala aldatzen duena, eta
areagotu egiten dena gelako eragileen,
kulturen eta estereotipo jakin batzuen
eraginaren arteko giroa negatiboa eta gatazka handikoa denean.
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Zoritxarrari eta indarkeria esperientziei
gaina hartzeko gaitasunean oinarrituta
dagoen hezkuntza eredu batek eskola jazarpenaren kausak prebenitzea eta horiei
aurre egitea ahalbidetzen du, hezkuntza
giro «erresilienteak» dituzten guneak sortuz biktimengan, familiarengan eta hezkuntza komunitatean.

Xede horrekin eskola indarkeriaren
prebentzioak hezkuntza komunitatearen
inplikazioa eskatzen du harreman positiboak sortzea lortzeko ikasleen eta irakasleen artean, lankidetza giro batean, funtsezkoa den egoera gatazkatsuei aurrea
hartzeko eta eskola jazarpenak sortutako
ondorioei aurre egiteko. Aipatutako inplikazio horrek familiek eta Administrazioak
bere egin behar duten lan eta balio jarraibidea ere eskaintzeko aukera emango du.
Harreman egoera hori are konplexuagoa
da kultur aniztasun handiko eskoletan.
Eszenatoki horretan, ikasleek prestakuntza jaso behar dute gaitasun sozial eta
kultur artekoetan, jazarpenari aurre egiteko eta klaustroetan eta Administrazioaren

jarduera batzuetan nahikoa onartuta ez
dagoen giro enpatikoa, konfiantzazkoa
eta lankidetzazkoa sortzeko. Oinarritik
landu behar da irakaskuntzaren ekintza
plan baten eta lankidetza bitartekaritzaren bidez, hezkuntza komunitate osoaren
laguntzarekin.

Irakasleen eta hezkuntza komunitatearen esku hartzea ikasleen arteko jarrera eta harreman estiloaren elkar ulertzean eta hobekuntzan kokatu behar da,
lan eta gizarte garapeneko ereduak konbinatuz pertsonen identitatea eta autonomia sustatzeko. Bilaketa, errespetu eta

lankidetza forma berriak lortu behar dira
irakasle, ikasle, familia eta kultura arteko
gizartearen artean. Hezkuntza administrazioaren esku hartze berritua behar da
gatazken aurrean, erakundeko kide guztien artean elkarbizitza osasuntsua planteatuz.

Gizarte giroa eta gatazkak
Hezkuntza erakundeen giroaren hobekuntza da eskolen helburu nagusia
kultura arteko gizartean, baita gizarte
gaitasunak menderatzea ere elkarbizitza
enpatikoagoa eta lankidetzazkoagoa lortzeko prestakuntza komunitatean. Giro
horrek bere baitan hartzen du antolakuntza osotasunean, ingurune fisikoa,
partekatutako sinesmenak, harremanak
banakakoen eta taldeen artean, eta antolakuntzako pertsonen eta taldeen
ezaugarriak.
Eskolak bizitza eta lan eszenatokiak
dira, bere kideen ekarpenen aitortza
behar dutenak, eta baita osatzen duten
komunitateen etengabeko laguntza ere.
Harreman estilo berria aplikatuz, erakundearen eragileen eta ikastetxearen kultura ezberdinen arteko gatazkei aurrea hartzeko eta irtenbideak bilatzeko kultura
bat lortu nahi da.
Hezkuntza antolakuntzaren kideen
kultura maila ezberdinetan adierazten
da: a) argi ikusitakoa eta nork bere gain
hartutakoa adibidez, artefaktu ikusgarriak edo adierazpen ikurrak, eskolako
arkitektura egitura edo honen kanpoko
formak; b) kideek adierazi eta partekatzen dituzten erakundearen balioak; eta
c) zentzuaren eta sinesmenen onartze
maila (antolakuntzaren jarrera zuzentzen
duten arauak, balioak eta inplikazioak).
Kontzeptu horiek sendotu egiten dira
parte hartzen dutenen arteko interakzioen bidez.
Horregatik, kontuan izanik nerabezaroan eskola jazarpenaren errealitateen
maila eta intentsitatea eta horiek DBHko
lehen zikloan duten oinarri handia, programak diseinatu behar dira prebentzioa
sustatzeko eta gizarte giroak sendotzeko,
erakundearen eta inguruko testuinguruko
pertsona guztien arteko konfiantzan eta
elkarren arteko laguntzan oinarria izango
dutenak.

MONITÉ PROIEKTUA, BALIABIDE DIDAKTIKOAK
BULLYINGAREN AURKA
MONITÉ proiektu oso bat da, bullying edo eskola jazarpen egoerekin zerikusia duten portaerei aurrea hartzea
xede duena. Proiektu honek 4 ardatz nagusi ditu: bideojoko
bat 3Dn, familia eta irakasleentzako eskuliburuak, material
osagarria eta webgune bat jokoen eta ikaste errefortzuen
esperientziak partekatzeko. Ikaskuntzan eta barneratzean
dago oinarrituta.
vídeo

Informazioa: 943 30 84 31 – E-posta: info@nesplora.com
web: www.monite.org

pdf

ALERTA ZEINUAK
Jazarpena helduen bistatik kanpo egiten da: ikastetxeko sarrera edo irteeran, jolas
garaian, pasilloetan, komunean, bidean… Edo mugikorraren edo sare sozialen bidez.
Horregatik da antzemateko fenomeno zaila. Erreparatu diezaiegun agerian utz dezaketen zantzu batzuei:
•
•
•
•
•

Ez du ikastetxera joan nahi
Eskolako errendimenduan nabarmen behera egin du
Gelan kontzentratzeko eta adi egoteko arazoak, edo isolatu egiten da
Izaeraren aldaketa: tristura, suminkortasuna, barnerakoitasuna, oldarkortasuna…
Somatizazioak: ondoeza jaikitzean, zorabioak, buruko minak, sabeleko minak,
dardarak, palpitazioak…
• Jateko gogoan edo loan gorabeherak, zaletasunak bertan behera uztea
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TXANGOAK

Natura eta kultura uztartzen ditu Zeanuriko Erroten XI. Ibilaldiak

ZEANURIN ERROTARIK
ERROTA

web

Testua eta argazkiak: Jon Urutxurtu

Gure geografiako paraje eta txoko
ezberdinak ezagutzeko erarik egokiena
oinez ibiltzea eta bazterrak arakatzea da.
Eta aukera hori eskaintzen du maiatzaren
8an Zeanuriko Erroten XI. Ibilaldiak.

O

inezko martxa honekin antolatzaileek bilatzen dituzten helburuak honako hauek dira: alde batetik,
Zeanuri eta bere auzoak ezagutzera ematea; eta bestetik, Zeanuriren historian errotek izan duten garrantzia ezagutaraztea. Ez dira gutxi, izan ere, herri honetan han-hemenka
azaltzen diren errotak edo erroten arrastoak, guztira hemezortzi –gehienak bertan behera utzita, baina beste batzuk
zaharberrituta–, denak hidraulikoak. Ibilbidean zehar bederatziren ondotik igaroko dira ibiltariak eta bitan –Ibargutxin eta
Olabarrin– sartu-irtena egiteko aukera izango dute.
Ibilbidea 18 kilometrokoa da, baina haurrentzat edo ondo
prestatuta ez daudenentzat laburragoa, 12 kilometrokoa, egite-

2015eko edizioko parte-hartzaileak Undurragako
urtegiaren presara bidean.
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Olabarriko anteparan lanean.

ko aukera ere eskaintzen da. Irteera herriko plazan izango da,
goizeko 09:00etan; plazatik, udaletxearen aurretik, abiatuz eta
Altziber eta Errotabarri erroten ondotik igaro ondoren,
Undurragako urtegiaren ertzetik jarraituko dute parte-
hartzaileek. Urtegia atzean utzi bezain laster, Barrengoerrota
aurkituko dute Beretxikorta errekatxoaren ertzean. Agarre
baserriaren ingurutik aurrera eginez, Undurraga auzunera jaitsiko dira Ibargutxiko errotarako bidea hartzeko; hemen, ateak
zabalik izango dira eta nahi dutenek kuku bat egin eta errota
lanean ikusteko aukera izango dute. Ibargutxitik Lanbreabeko
errotara, eta hemendik berriro Undurragako urtegiaren ertzetik ekingo diote –oraingoan beste aldetik–; urtegiaren presatik
100 metro aitzina, Alkiberren, indarrak berritzeko jan-edana
banatzen da. Aurrerantzean, lehenengo Otzerinmendi auzunean eta gero Uriben sartuko dira ibiltariak, eta Intxaurbeko,
Axpeko eta Zulaibargo erroten ondotik igaro ostean, azken
kilometroa betetzen hasiko dira; helmuga baino 300 bat metro
lehenago ibilbideko azken errota azalduko da, Olabarrikoa –
Pujana familiak erabat zaharberritua–, eta bisitatzeko aukera
izango da, ate batetik sartuz eta bestetik atereaz, Zeanuriko
plazara iritsi eta ibilaldiari amaiera eman aurretik.
Ibilbidea burutzerakoan, 18 kilometro eramango dituzte
oinetan ibiltariek, baina ziur zitari erantzuteak mereziko diela, erroten ondare historiko-etnografikoa ezagutzeaz gain,
udaberrian naturak azaltzen duen koloreen sinfoniaz gozatzeko aukera izango baitute.

ZEANURIKO ERROTAK
XIX. mendearen amaierarantz
Zeanurin sei burdinola eta hemezortzi
errota zeuden. Ordutik hona jarduera
biak indarra galduz joan dira, horrela
burdinolen krisiak lantegi horien desagerpena ekarri zuen XIX. mendearen
bigarren zatian. Gainbehera horren
ondorioz, jende asko nekazaritzara
itzuli zen; nekazaritzara lur gehiago
zuzentzeak eta, aldi berean, gora egin
zuten laboreen uztak ehotzeko premiak erroten beharrizana ekarri zuten.
Ondorioz, burdinola batzuk errota
bihurtu ziren.

Bestalde, erroten agonia XX. mendearen erdialderantz larriagotu egin
zen. Duela berrogeita hamar urte
Zeanurin hamaika errota lanean bazeuden, 1979an hiruk bakarrik ehotzen
zuten, euretako bik etxerako; gaur
egun, batek bakarrik egiten du lan eta
berak era testimonialean, Olabarriko
errotak hain zuzen ere; beste bi,
Ibargutxikoa eta Errotabarrikoa, noizean behin jartzen dituzte martxan.
Zeanurin ezagutu diren errota guztiak hidraulikoak izan dira eta udalerriko lau erreka nagusien inguruan

eraiki ziren: Arratia erreka (Lanbreabe,
Iba rgut x i, A l k iber, Errotaba rri,
Altziber eta Olabarri);. Beretxikortako
erreka (Goikoerrota, Erdikoerrota,
Barrengoerrota eta Undurraga);
Uribeko Erreka (Atxiti, Intxaurbe,
Axpe eta Zulaibar); eta Asterriko
Erreka (Ibarre, Landaburu, Akeuri eta
Uribiarte).
Hemezortzi errota horietatik lau
burdinola izan ziren: Lanbreabe,
Ibargutxi, Altziber eta Olabarri. Beste
bi ola ere egon ziren: Olazar eta
Undurragako Olabarri.

IBARGUTXI ETA OLABARRI: BISITATZEN DIREN BI ERROTAK
IBARGUTXIKO ERROTA

Ibargutxiko errotaren
errotapea.

XIX. mendean burdinola izan zen.
Gaur egun harri bi baditu ere, hiru harrirekin egin zuen lan. Hirugarren harri hori garagarra eta pentsuak ehotzeko erabiltzen zen, eta Ibargutxiko
etxea eta beste harri biak dauden eraikinaren behealdean kokatzen zen, bi
errotarri horiek mugiarazten zituen
ura aprobetxatzeko. Hirugarren harriak 1950erantz utzi zion lan egiteari.
1945ean errotaren azpiko aldean
turbina eta generadore batez baliatuz
a rg i nda rra ekoi zten ha si zi ren
Ibargutxin, eta 1978ra arte gutxi gorabehera Altzua, Ipiñaburu eta Undurra
gako baserri batzuetara saltzen zuten
elektrizitatea.

Ibargutxiko errotaren instalazioak
guztiz zaharberrituta daude eta, oraindik, noizean behin etxerako garia edo
artoa ehotzen dute jabeek; horrez gain,
generadorearen bitartez etxerako argindarra ere ekoizten dute.
Azken errotaria Gabriel Larrazabal
izan zen. Gaur egun Bitoriano, Satur
eta Mª Jesus bere seme-alabak dira jabeak, eta errota zaharberritzeaz eta
ingurua txukun-txukun mantentzeaz
arduratzen direnak.
OLABARRIKO ERROTA
Jatorriz burdinola izan zen eta
Arriola familiaren –Zeanuriko patronoa– jabetza. 1898ko azaroaren 30ean,
San Andres egunean, Isidro Pujana,
errentari moduan, errotaren kargu egin
zen eta ordutik gaur arte hor daude
Pujanatarrak.
XX. mendearen erdirantz Benigno
Pujanak –Isidroren semeak– errota
erosi egin zien Arriolatarrei. Benignok
errotari lanetan jardun zuen 1995eko
urriaren 11n hil zen arte. Aitaren heriotzaren ondoren, Fermin semeak
errotaren zaharbarritze lanei heldu

zien, eta hor darrai gaur egun ere jo eta
ke apurka-apurka txukunduz.
Olabarriko errotak hiru harri ditu
eta, gehienbat arrazoi sentimentalengatik bada ere, betiko bezeroen eskariari erantzuteko lanean darraien
Zeanuriko errota bakarra da. Benigno
Pujana –herriko azken errotari profesionala– hiltzerakoan, bere alaba Ana
Mari izan da lekukoa hartu duena, azken ehun urteetan familiaren ogibidea
izan den ofizioa bizirik mantentzeko.
Errotaren ondoan burdinolaren arrastoak ere azaltzen dira.
Errotagintzari buruzko gorabeherak ezagutu nahi dituztenek horretarako aukera dute Olabarrira hurreratuz, Pujana familiak bisita gidatuak
antolatzen baititu.

Bisita gidatuak antolatzen
dira Olabarriko errotan.
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besteak beste honako arlo hauen inguruan: mundu digitala, teknologiak, elikadura, domotika, robotika, bioteknologia,
energiak eta osasuna.

EKIPAMENDUAK

Zientzia eta teknologiarekin bat egiteko gunea

BTEK – TEKNOLOGIAREN
INTERPRETAZIO ZENTROA

web

Iturria: BTEK – Teknologiaren Interpretazio Zentroa

BTEK proiektuaren asmoa da ikasleen, zientziaren eta teknologiaren
arteko topagune izatea da; herritarren eta Zientzia eta Teknologia
Parkearen arteko topagunea; bizitza arruntaren eta I+G+b bizitzaren
artekoa. Horren bitartez, zientzia eta teknologia arloko kultura
sustatu nahi da eta gazteak karrera zientifiko eta teknologikoetara
erakarri, garapen iraunkorra sustatzen den aldi berean.

D

erio udalerriko Arteaga auzoan
dagoen espazio berri hau teknologia gizarteari hurbiltzeko
helburuz sortu da, bereziki gazteenei
dagokienez. BTEK barne hartzen duen
eraikina Gonzalo Carro arkitektoaren
obra da eta zenbait sari jaso izan ditu.
Paisaian erreferentea da, itxuraz exentu
dauden eta sestra azpian elkarri konektatutako piramide-bolumenei esker, partzelarekin zein inguruarekin ederki bat
egiten dutelako. Barrualdean 6 erakusketa areto daude, gai ezberdinak jasotzen
dituztenak.

Hezkuntza arloko eskaintza
BTEKen praktika didaktikoaren oinarrietako batzuk dira teknologia jendearengana hurbiltzea eta horren ikuspegi
ludiko eta arrazionala sustatzea, betiere
eguneroko erabilera abiapuntu hartuta.
Eraikinean barna egiten diren ibilbide ezberdinetan gai ezberdinak jorratzen dira,

• Robotika tailerra. Bideo zein jokoen
bitartez eta NXT ikusizko softwarea erabiliz Lego Mindstorm robot bat programatuz, robotikaren oinarriak aztertzen
dira modu praktikoan.
• Hidrogeno eta Energia Berriztagarrien
tailerra. Energia berriztagarriak aztertzen dira eta, zenbait kit praktiko eta
multimedia baliabideren bitartez, hidrogenoa erabiltzeko metodologia
txertatzen da, energia biltegiratzeko
bitarteko garbi gisa.
• Nanomaterialen tailerra. Tailer honetan nanoteknologiaren inguruko praktika ezberdinak burutzen dira (polimeroak, elektrizitate estatikoak zenbait
materialetan duen efektua, grafitoaren
eroankortasuna, nanoesferen eraketa…). Tailer honetan, ikasketa-eredu
nagusiki praktikoa erabiltzen da, esperimentazioan parte-hartzaileak aktiboki
inplikatzeko. Izan ere, parte-hartze aktiboa ezinbestekoa da biologia molekularrean erabiltzen diren tekniken ezagutza zientifikoan sakontzeko, hala
auzitegiko ikerketarako nola biodibertsitate arloko ikasketetarako.

TEKNOLOGIAREN INTERPRETAZIO ZENTRORA BISITA
Ordutegiak
Bisita guztiak aldez aurretik erreserbatu
behar dira.
Astelehenetik ostegunera, 9:00etatik
14:00etara eta 15:00etatik 18:00etara.
Ostiraletan, 9:00etatik 14:00etara.
Bisitaren iraupena:
Zentroan zeharreko bisita: 2 ordu
Tailerra: 45 minutu
Prezioak (Talde bakoitzean 10 pertsona
gutxienez)
3€ bisita dinamizatua, tailerrik gabe.
4€ bisita dinamizatua eta tailerra.
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Jardun esperimentala alderdi gakoa da
zientzien arloko ikaste-irakaste prozesuan.
Hori dela eta, BTEKek aukera eskaintzen du
Zentroko bisitan tailer ezberdinak egiteko:

Harremanetarako
Tel. 94 403 95 00
btek@btek.org
Iristeko
Garraio publikoa: Autobusa: A3224 Bilbo
– Derio eta A3250 Bilbo – Teknologia
Parkea (Artxandako Tunelak).
Errepidez: N-637 errepidetik Derioraino.
Ugaldeguren III industrialdeko errepidetik
sartu eta gero Berreaga kaletik jarraitu,
Arteaga auzoraino. Ibilgailua zentroko
bertako aparkalekuan utz dezakegu.

GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

CIBERAMBIENTE

AKTIBATU + 2015-2016
ETXEETAKO PROGRAMA
Dirua aurreztu eta Osasuna hobetu!
Ingurumena zaindu!
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GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

BILBAO
Bilboko Udalak bizikletaren aldeko apustua egiten jarraitzen du, garraiobide publiko gisa. Horregatik, 60.335 euroko inbertsioa egin du eta 105 bizikleta berri
erosi ditu mailegu automatikoko zerbitzurako. Bilbon Bizi zerbitzuak 254 bizikleta
ditu dagoeneko. Berriak erraz identifikatzen dira, kolore gorria dutelako. Baina
horretaz gain, beste nobedade batzuk ere badaude. Bilbon Bizi zerbitzuak bizikleta hartu eta utzi ahal izateko beste bi gune izango ditu –Epalza kalean eta Trenbide
etorbidean-. 80.000 euroko inbertsioa izango da eta dagoeneko dauden 27 guneei
batuko zaizkie.

ORDUÑA
Urduñako Udalak eraginkortasun elektrikoko neurri batzuk aplikatuko ditu herriko
kale eta auzoetako argiteria publikoan. Horrekin, argiztapen gastuak %75ean
murriztea espero du. Hori posible egiteko, inbertsio handi bat egin beharko da
herriko argiteria publikoa osoa berriztatzen. Lan horiek bi fasetan egitea programatu da. Lehenengo fasea aurtengo lehenengo sei hilabeteetan burutuko da.
Hirigune historikoko 230 bonbilla aldatuko dira; bigarren fasean, berriz, herriko
gainerako kale eta auzoetako 709 bonbilla.

LEKEITIO
Lekeitioko Udalak Garraitz uhartean zuhaitzak landatu eta berriro ere bere jatorrizko itxura emateko asmoa dauka. Egin beharreko lanei buruzko behin betiko
txostena udarako izango du. Hildako 40 zuhaitz moztu ziren segurtasun arrazoiengatik eta horrek uharteko basoa kaltetu du. Udalak egoera horri konponbidea
eman nahi dio eta horretarako beste espezie egokiago batzuk landatuko ditu.
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GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

GETXO
Getxon apaindutako sei edukiontzi zeuden eta orain beste lau daude, Berziklatuarte
ekimenaren barruan. Ekimen hori gazteentzako Wanted ideien lehiaketara aurkeztu zen 2014an eta bigarren geratu zen. Proiektuaren proposamena beira edukiontziak apaintzea zen, hondakinen gaikako bilketaren inguruan kontzientziatzeko
eta bide batez, herritarrei hiriko artea hurbiltzea. Koloretako edukiontzi berriak
Areetan daude: Tomás Olabarri 9, Mesedetako kalea 22, El Pinar 5, eta Kale Nagusia
4 helbideetan. Azken horretan Portu Zaharreko «Sireno» famatuaren irudi bat
dago.

PORTUGALETE
Portugaleteko Udaltzaingoa auto elektrikoa erabiltzen hasi da. Neurri horrekin,
herritik patruila egiten dabiltzan lau ibilgailutatik bat ekologiko eta isilagoa izango
da. Auto elektriko horiek Nissan Leaf markakoak dira. 150 eta 190 kilometro arteko
autonomia dute eta patruila-auto gisa funtzionatzeko beharrezko osagai guztiak
dituzte. Ez dute kutsatzen eta, gainera, isilak dira. Azken ezaugarri horri esker,
gaueko lana isiltasun handiagoz egin ahal izango dute eta hori oso lagungarria
izango da polizientzat.

GERNIKA-LUMO
Gernika-Lumoko Udalak martxoan egingo du hiriko baratzeen banaketa. Horrekin
amaiera jarriko dio duela urte batzuk ekindako Piperra eta Gatza proiektuari. Etapaz
etapa bete du herritarren parte-hartzearekin. Horrela izanik, Udalak espero du
udaberrian 140 lur-zati edukitzea herritarrek erabiltzeko moduan, bariantearen
ondoko Ibarraren orube batean. Orain arte 57 pertsonak eskatu dute lur-zatia
izateko aukera. Lur-zatiak 60 eta 75 metro koadro bitartekoak dira. Monitore bat
proiektua dinamizatu eta adjudikazio-hartzaileekin etengabe harremanetan egoteaz arduratuko da.
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Aldizkariko atal honetara ko
interesgarria izan
daitekeen Interneteko helbideren
bat ezagutzen ba duzu,
bidal iezaguzu,
m esedez.

ZIBERINGURUNE@

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.

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus
http://ingurumena.blog.euskadi.net/
Europako Biodibertsitate
Estrategia 2020
Biodibertsitatearen galera
eteteko Europar Batasunaren
Estrategiaren berrikusketak
erakutsi du esparru askotan
aurrerapena egon dela, baina
nabarmendu du ezinbestekoa
dela esfortzuak biderkatzea, Estatu kideek hartutako
konpromisoak bete daitezen.

http://www.bizkailab.deusto.es/eu/
BizkaiLab Programa
Bizkaiko Foru Aldundiak,
BizkaiLab programaren
bidez, berrikuntza eta
garapena bultzatzen ditu,
gizarteko eremu
guztietan, ekonomia eta
gizarte arloetan
etengabean aurrera
egingo duen etorkizunerako eta gizarte ongizateko maila
egokiak lortzeko oinarri izan daitezen.

http://lallamadadelpuma.com/

https://www.metrobilbao.eus

La llamada del puma

Metro Bilbaoren XX.
Urteurrena

Ezagutu Andoni Canelaren
liburu berria: «La llamada del
puma». 15 hilabetez mundu
osoan animalia basatien bila
egin duen bidaiaren
inguruko esperientzia
pertsonal eta profesionala helarazten digu bideo honetan.

http://www.btek.org

Webgune honetan,
prentsa-txostena
deskargatu dezakegu pdf
formatuan. Bertan,
Bilboko
metropolitarraren azken
20 urteetako ibilbidea
jasotzen da (irisgarritasuna, zerbitzuak, kudeaketa,
konpromisoak, efizientzia energetikoa…).

http://europa.eu

Zientzia eta Teknologia

Ekonomia zirkularra

BTEK – Teknologiaren
Interpretazio Zentroaren
web orrialdea da. BTEKen
misioa da gazteen artean
zientzia eta teknologia
hedatzea, bokazio
zientifiko-teknologikoak
suspertzeko eta kultura mota hau gizartean zabaltzeko.

Orrialde honetan,
ekonomia zirkularrari
buruzko ekintza plan
berria jakitera eman du
Europako Batzordeak.
Plan horren bitartez,
hondakinen inguruan
zenbait neurri ezarri dira,
birziklapena areagotzeko
eta isuriak murrizteko.
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ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
Aktibatu + 2015-2016 Etxeetako Programa

DIRUA AURREZTU ETA OSASUNA
HOBETU! INGURUMENA ZAINDU!
Edizio berrian
Aktibatu + programa Mungialdea,
Txorierri, Erandio,
Getxo eta Leioara
hedatuko da. Hel
burua familiei laguntzea izango da,
etxeko ohiturak aldatzeko beharraz
ohartaraztea eta
kontzientziazioa zabaltzea. Horretarako, plataforma digital bat erabiliko
da, komunikazio eta edukien banaketarako euskarri gisa. Ekaina baino
lehen eman behar da izena. Animatu parte hartzera, www.bizkaia21.eus
orrian sartuz.

OTZARA EKOLOGIKOAREN ZOZKETA
Iragan urtarrilean 100
euroan baloratutako primerako otzara ekologiko eman
zitzaion Aktibatu+ Etxeak
2015-2016 Programako parte-hartzaile bati. Joan den
abenduaren 31 baino lehen
ekimenean izena eman zuten familien artean egin zen
zozketa. Otzararen emate-ekitaldia Getxoko Eroski
Center Sarrikobason burutu zen eta Amagoia Orue izan zen saritua
(Getxo).

FAMILIA SARITUAK 2014-2015
Iaz Aktibatu+ Etxeak programan parte hartu zuten familien artean
zozketa egin du Aktibatu+ ekimenak. Honako produktuak banatu dira
sarituen artean: liburu loteak, IPad bat, bizikleta, landetxe batean asteburua, bisita gidatuak (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Instalazioak) eta
ibilbide gidatuak (Zetazeoak, Urdaibaiko padurak, kostaldetik ibilbidea
itsasontziz, Euskadiko Biodibertsitate Zentroa).

JARDUERAK

Aktibatu + 2015-2016 Eskola
Programa

ENERGIA ETA EROSKETAKHONDAKINAK
Txorierri eta Mungialde eskualdeetako eta Getxo, Erandio eta Leioa udalerrietako hainbat ikastetxek jarraitzen dute ekimen horrekin, eskolako
jarduerek ingurumenean duten eragina murrizten saiatzeko. 2015-2016
ikasturte honetan, Aktibatu + programa bi modulu ari da garatzen parte
hartzen duten ikastetxeetan: Energia
modulua eta Erosketa-hondakinen
Modulua.
2012-2013ko lehen edizioa,
Amorebieta-Etxano, Durangaldea eta
Debabarrena zonaldeetan garatu zen
eta 2013-2014ko kurtsoan Arratia eta
Nerbioi- Ibaizabal zonaldetan isladatu
zen. 2014-2015 edizioan BusturialdeaUrdaibai, Lea-Artibai eta Uribe-kosta
(Getxo, Erandio eta Leioa izan ezik)
eskualdeetan garatu zen. Hurrengo
edizioetan, programa Bizkaiko
Lurralde Historikoko eskualde guztietara hedatuz joango da.
www.bizkaia21.eus
(*) Parte hartzen duten ikastetxeak
Energia modulua: Txomin Aresti LHI (Leioa),
Artatza-Erromo BHI (Leioa), CPES Txorierri S.
COOP. LTDA. BHIP (Derio), Larrabetzuko eskola
(Larrabetzu), CEIP Lezama HLHI (Lezama),
CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP (Loiu), CEIP
Gorondagane HLHI (Sondika), CEIP Larrañazubi
HLHI (Getxo), IES Aixerrota BHI (Getxo).
Erosketak-hondakinak modulua: Sta. Mª del
Socorro – Mertzede Ik.(Gernika-Lumo), Mon
torre LHI (Gautegiz Arteaga), Mundaka LHI
(Mundaka), Urretxindorra LHI (Muxika), San
Frantzisko LHI (Bermeo), Eleizalde Ikastola
(Bermeo), Sagrado Corazón Ikastetxea
(Bermeo), J. M. Uzelai (Busturia), IES Mungia
BHI (Mungia), Larramendi ikastola (Mungia).
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Udalerrien ekarpenak eta Aalborg+10
konpromisoekin bat-egitea

TOKIKO IRAUNKORTASUNA BIZKAIAN
Garbiñe Henry. Deustu Gizarte Berrikuntzako Zuzendaria - Deustuko Unibertsitatea

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Deustuko Unibertsitatearen arteko BizkaiLab hitzarmenaren baitan, Garapen
Iraunkorreko ikerketaren arloan, «Udalen Agenda 21 egitasmoen eta iraunkortasun planen ekarpena eta Bizkaia
21 programarekin zein Aalborg+10 nazioarteko konpromisoekin lerrokatzea» izeneko proiektua sortu da. Era
horretan bidea irekitzen da etorkizunean helburu horiek hobeto betetzea indartu eta sustatuko luketen
programak edo ekimenak sortzeko.

E

AEn, eta zehatzago, Bizkaiko
Lurralde Historikoaren eremu guztietan (sozialean, ekonomikoan
eta ingurumenekoan), lurralde iraunkorragoa lortzeko proiektuaren markoan,
interesgarria da ikerketa bat egitea lurraldeko udalerriak ekosistema iraunkorragoak lortzeko egiten ari diren apustua
ezagutzeko.
Horren ondorioz, BizkaiLab ekimenaren markoan sortu da ikerketa hori,
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Deustuko
unibertsitatearen arteko lankidetza esperientzia berritzaile bilakatzeko asmoz.
Izan ere, errealitate konplexuan sortutako
arazoei erantzunak bilatzeak lankidetza
eta baterako sorkuntzaren garapena es24 | Bizkaia Maitea | negua 2016 |

katzen ditu era ezberdinetako eragileen
artean.Ikerketa Deustu Gizarte Berri
kuntza unitatetik egin da eta helburua
izan da Bizkaia 21 Programaren barruan
dauden iraunkortasun planen eta Tokiko
Agenda 21 zein iraunkortasunaren aldeko
Aalborg+10 konpromisoen arteko harreman maila ebaluatzea. Agenda 21 horiez
gain, eskura dauden ondoko udal plangintzak ere aztertu dira udalerri bakoitzean: Energia Berriztagarrien Ekintza
Plana, Klima Aldaketaren aurkako Borroka
Plana, Mugikortasun Iraunkorraren Plana
eta Gizon eta Emakumeen arteko
Berdintasun Plana.
Udalen jarduketa eta autonomia gaitasuna oinarri hartuta, proiektu hau plan

horien azterketan zentratu da, baina 5.000
biztanletik gorako udalerrietan soilik.

Udalerri bakoitzaren
konpromisoaren argazkia
iraunkortasunarekiko
Ikerketaren helburua izan da azterketaren xede diren 35 udalerrien iraunkortasuneranzko egungo konpromisoaren argazkia egitea, ekintza plan horien lerro
estrategiko, programa eta ekintzen azterketa kualitatiboaren bidez; baita udal aurrekontuen azterketa kuantitatiboaren
bidez ere, udalerri bakoitzak iraunkortasunari begira garatzen dituen aipatutako
ekintza horietan egiten duen gastu errealaren irudi adierazgarriagoa emateko.

Ikerketa honen bidez, udal eta lurralde
eremuan Aalborg+10 Konpromisoek ordezkatzen duten arlo bakoitzaren garrantziaren ulermena ahalbidetzen da, bai
xede horri begirako ekintzen batuketan,
bai aurrekontu mailan ere. Helburu nagusia da jasotako informazio osoa Bizkaiko
Foru Aldundiaren esku jartzea, udalerri
ezberdinetan iraunkortasunarekiko konpromisoari buruz sumatutako ezberdintasun eta antzekotasunen panorama osatuz, etorkizunari begira ekintza zehatzak
eta programak egitea ahalbidetzeko.

tzean inplizituki duten iraunkortasun osagaia erakusteko, ikuspegi baikorra erakusteko xedez, udalerriak ahaldundu daitezen
beren bidean ekonomia, gizarte eta ingurumen iraunkorraren garapenerantz.

Berdintasun eta Gizarte Justizia
konpromisoa nabarmentzen da
89 iraunkortasun plan aztertu dira
guztira. Aztertu diren 35 udalerriek
Tokiko Agenda 21 dute, hau izanik, beraz,
planik hedatuena eta onartuena bide-orri
gisa. Berdintasun Planak dira ezarpen
handiena duten bigarren programa
mota, eta hirugarren lekuan Mugikortasun
Iraunkorreko Planak daude. 13 udalerri
dira mugikortasun iraunkorreko planak
dituztenak, nahiz eta kasu batzuetan
mankomunitateak garatutakoa aplikatzen duten.

Gainera, proiektu honen xedea da
gaur egun udalerrietan iraunkortasun
eremuan egiten ari diren jardunbideei balioa ematea eta, era berean, kontzientzia
hedatzea egungo lerroetan intentsitate
handiagoz lanean jarraitzeak duen garrantziaz, estrategia berriei ekinez ezarritako helburuak betetzen laguntzeko.

Azterketa xedeko 35 udalerrietan 7.231
ekintza aztertu da guztira iraunkortasun
planetan. Nabarmentzekoa da ekintzen

Horrela, ikerketan ahalegin berezia
egin da udal ekintza estrategiko bakoipdf

Konpromisoei dagokienez, 9. konpromisoa nabarmentzen da, Berdintasuna
eta Gizarte Justizia, ekintza guztien
%22,62; ondoren 1. konpromisoa,
Gobernu Erak %18,70ekin. Aipatutako
konpromisoak betetzeko iraunkortasun
ekintzen ehunekorik txikienak ondoko
hauek dituzte: 10. konpromisoa, Tokikotik
globalera, %1,16; 5. konpromisoa,
Plangintza eta hirigintza diseinua, %6,51;
eta azkenik, 2.a, Udal kudeaketa iraunkortasunerantz, %6,82.
Laburbilduz, esan genezake Bizkaiko
udalerriek asko laguntzen dutela komunitate integratzaile eta solidarioak bermatzen, iraunkortasun planen bidez (9. konpromisoa). Era berean, demokrazia
parte-hartzailea erabiliz, erabakiak hartzeko prozedurak sustatzen dituzte (1. konpromisoa).

AALBORG+ 10 KONPROMISO

Ekintzak guztira
Bizkaiko udalerriak TA 21

C1.
Gobernu
erak

C2. Udal
kudeaketa
iraunkortasunerantz

C3. Natur
ondasun
komunak

371

180

501

C6.
C7.
Mugikor
C4. Kontsumo C5. Hirigintza
Osasunaren
eta bizimodu plangintza tasun hobea
aldeko tokiko
arduratsuak eta diseinua eta trafikoa
ekintzak
murriztea
374

279

416

215

C8. Tokiko
ekonomia
bizia eta
iraunkorra

C9.
Berdintasuna
eta gizarte
justizia

C10.
Tokikotik
globalera

EKINTZAK
GUZTIRA

481

690

59

3.566

% TA 21

10,40

5,05

14,05

10,49

7,82

11,67

6,03

13,49

19,35

1,65

% Konpromisoa

27,44

36,51

86,98

68,00

59,24

47,87

41,99

69,91

42,18

70,24

Ekintzak guztira
Bizkaiko udalerriak EIEP

AZTERTUTAKO PLANAK

%49,32 Agenda 21-en baitakoak direla,
eta bigarren lekuan, %35,50 Berdintasun
Planekoak.

13

21

37

97

39

41

0

12

0

0

5,00

8,08

14,23

37,31

15

15,77

0

4,62

0

0

% Konpromisoa

0,96

4,26

6,42

17,64

8,28

4,72

0,00

1,74

0,00

0,00

26

18

32

73

19

58

9

22

5

11

9,52

6,59

11,72

26,74

6,96

21,25

3,30

8,06

1,83

4,03

% Konpromisoa

1,92

3,65

5,56

13,27

4,03

6,67

1,76

3,20

0,31

13,10

68

16

6

6

66

323

17

20

35

8

12,04

2,83

1,06

1,06

11,68

57,17

3,01

3,54

6,19

1,42

% Konpromisoa

5,03

3,25

1,04

1,09

14,01

37,17

3,32

2,91

2,14

9,52

874

258

0

0

68

31

271

153

906

EIEP (*)

3,78

KABP (*)

565

% MP

Ekintzak guztira
Bizkaiko udalerriak BP

3,60

273

% KABP

Ekintzak guztira
Bizkaiko udalerriak MP

TA 21 (*)

260

% EIEP

Ekintzak guztira
Bizkaiko udalerriak KABP

49,32

6

7,81

MP (*)

2.567

% BP

34,05

10,05

0,00

0,00

2,65

1,21

10,56

5,96

35,29

0,23

% Konpromisoa

64,64

52,33

0,00

0,00

14,44

3,57

52,93

22,24

55,38

7,14

35,50

EKINTZEN GUZTIZKO
BATUKETA

1.352

493

576

550

471

869

512

688

1.636

84

7.231

EHUNEKOAK GUZTIRA

18,70

6,82

7,97

7,61

6,51

12,02

7,08

9,51

22,62

1,16

100

BP (*)

Iturria: Geuk egindakoa.
(*) TA21 (Tokiko Agenda 21). EIEP (Energia Iraunkorrerako Ekintza Plana). KABP (Klima Aldaketaren aurkako Borroka Plana). MP (Mugikortasun Plana). BP (Berdintasun plana)
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Muskizeko CLHren instalazioetako lurrak
berreskuratzea eta lehengoratze ekologikoa

INGURUMEN ESPERIENTZIA
ARRAKASTATSUA BARBADUNEN
Santiago Fuentes Sanchez. Euskal Herriko Itsasertz Mugarteko burua
vídeo

CLH-ren instalazioak (Barbadun estuarioan).

CLH moduko industria bat balio ekologiko handiko ingurune batean ezartzeak eragin zuen kaltearen ondoren,
hura eraitsitakoan garatutako administrazio eta ingurumena berreskuratzeko prozedura zuzendu zuen Euskal
Herriko Itsasertz Mugarteak, eta adibide ona izan zen hura irtenbideak planteatzeko garaian ingurumenkaltea zuzentzeko eta horietan enpresa erantzulea inplikatzeko.

E

stuarioak dinamika misto baten
pean osatutako inguruneak dira,
mareen, olatuen, haizearen eta
ibaien emarien baitan daudenak; oso dinamikoak eta, era berean, aldaketarik txikienaren aurrean oso ahulak diren sistemak osatzen dituzte. Mendeetan zehar,
presio antropiko handia jasan dute eta
bere ezaugarri naturalak neurri handi batean murriztu eta ezabatu dira.

Barbaduneko estuarioa
Barbaduneko padurek eta La Arenako
hondartzaren duna sistemak osatzen duten multzoa Euskadiko ekialdeko kostako
ekosistema nagusietako bat da, nahiz eta
nabarmen degradatuta egon eta zonaldeko giza presioa oso altua izan. 2004ko
abenduan zonaldearen zati handi bat
Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL)
izendatu zuten eta Natur Sarea 2000 sare
ekologiko europarrean sartu zuten. Orain
dela gutxi «Barbadun itsasadarra»
Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu zuten, interes europarreko eta balio
ekologiko handiko habitatak dituelako.
Azken urteotan, ingurumen arloko berreskuratze lanak egin dira hidrokarbu26 | Bizkaia Maitea | negua 2016 |

roen biltegiratzean jarduten zuen CLH
enpresak erabilitako lursailetan. Haren
instalazioak erabat eraitsi dira, lurrak deskutsatu dira eta bertako ingurumen eta
paisaia leheneratzeari ekin zaio. Jokabide
honi gehitu behar zaizkio laster La
Arenako duna sistemaren markoan egingo diren esku hartze berriak, estuarioaren
erregenerazio handia ekarriko dutenak,
natur eremu horrekin egindako zorrak
neurri handi batean konpentsatuz.

Aurrekari batzuk
1972an CAMPSA enpresaren (gaur
egun Compañía Logística de Hidro
carburos - CLH S.A.) petrolio-gaien biltegiratze eta manipulaziorako instalazioek
Barbadun estuarioaren zati handi bat okupatu zuten, itsas eta lurreko jabetza publikoko zonaldeko 165.000 m² hain zuzen.
Okupazio horrek oinarria izan zuen garai
hartako Obra Publikoetako Ministerioaren
Portu eta Itsas Seinaleen Zuzendaritza
Nagusiak 25 urterako emandako lagapenean.

pdf

1998an amaitu zen lagapena eta, «interes publikoko arrazoiengatik» bost urteko luzapena eman ondoren, jarduera
amaitutzat eman zen 2002an. Orduan hasi
ziren CLHren aldetik instalazioaren eraisketa lanak eta lurren ingurumen berreskurapena: lurzoruen eta uren deskutsatzea,
bere garaian egindako betelanen birmoldaketa eta ekologia eta paisaia berreskuratzea, landareen lehengoratzea barne.

Instalazioen eraisketa
Instalazioen eraisketa zatika egin zen,
2001ean hasi zen, urtebete lehenago, eta
sei urte geroago amaitu. Beraz, 2007. urtearen amaieran azpiegitura guztiak eraitsita zeuden, tartean biltegiratze tankeak,
eraikuntzak, bideak, instalazioak eta bertan zeuden ekipo eta elementu guztiak.

Lurzoruen eta uren deskutsatzea
Eraikinak bota ondoren, lursailean geratu ziren egitura zaharrak eta obra hondakin guztiak bildutakoan, 2008an
proiektuaren bigarren faseari ekin zioten,
hain zuzen ere, lurzoruen deskutsatze lanak kokalekuan bertan tratatuz, deskutsatze maila egokietara iritsi arte. Ondoko

teknika hau erabili zen: lurzoruen garbiketa in situ (soil flushing), bilketaren prestaketa, hondeaketa sailkatua, lurren azterketa eta trataera (kokalekuan bertan eta
laborategian kontrastatua) eta gelaxkak
betetzea indusketa selektiboaren materialarekin edo plantan tratatutakoarekin.

• Padura eremu baten erregenerazioa,
dunen hegoaldean eta aldapan da-

goen zonaldearen mendebaldean.
Geomorfologia bat irudikatzen du bertan dagoen padurarekin bat datorrena,
kanal nagusiekin eta bigarren maila-

Instalazioen eraisketa.

Lurzoruen garbiketa.

Dunen zonaldearen berreskuratzea.

Padura zonaldearen berreskuratzea.

fitak. 1,5 km baino gehiagoko luzera
duen oinezkoentzako bidea du.

Betelanen birmoldaketa eta
ekologia zein paisaia
berreskuratzea
Azkenik, berreskurapen geomorfologikoaren eta deskutsatutako lurrak birmoldatzeko eta lursaileko landaredia
leheneratzeko azken faseari ekin zioten.
Esku-hartze honen bidez ezaugarri ezberdinak dituzten hiru gune sortu dira:
• Dunen zonaldearen berreskuratzea, jardueraren iparraldean, La Arena hondartzarekin muga eginez. Helburua:
trantsizio gune bat sortzea, hondartza
eta hegoaldeko padura zonalde berriaren artean pantaila egingo duena.
Egokitzapenean ondoko landare espezieak erabili dira: Elymus farctus,
Pancratium maritimum eta Ammophila
arenaria.
• Lur aldapatsuaren tipologia duen gune
baten sorrera, aipatutako kokalekuaren
ekialdean eta hegoaldean. Zarataren
aurkako ikus-pantaila baten gisan osatua, padura zonaldea errepidetik eta
erantsita dauden egungo aparkalekuetatik bereizten ditu. Zonalde honetan
landare komunitate anitza dago: belarkarak, zuhaixkak, zuhaitzak eta makro-
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Jarduaren azkenego egoera. 1) Lur-eremu aldapatsua. 2) Padurak. 3) Dunak.

koekin. Nahiz eta eremu honek birlandatzeko zailtasun handiagoak dituen,
aukeratutako landare espezieak 4 taldetan estratifikatu dira, padura zonaldean izan dezaketen mareen eraginaren arabera.

Ingurumen jarraipena
2009ko amaiera aldetik, Euskal Herriko
Itsasertz Mugarteak Natur Baliabide eta
Oviedoko Unibertsitateko Lurraldearen
Antolamenduaren Institutuarekin lanki-

CLH-REN INSTALAZIO ZAHARREN
BERRESKURATZEARI BURUZKO ZIFRA BATZUK
• 165.000 m2 lur berreskuratuta.
• 4.760 analitika egin dira lurzoruen eta uren deskutsatze prozesuan zehar.
• 5.210 landare (Halimione portulacoides eta Juncus maritimus)
eta 1.435.208 hidroereindako hazi dira (Limonium vulgare,
Plantago maritima eta Sarcocornia fruticosa) padura eremuan.
• 85.000 landare erabili dira duna sisteman (Ammophlila arenaria, Elymus farctus eta Pancratium maritimum).
• Belarren hidro-ereintza eta 9.467 zuhaitz eta zuhaixka berri
lur aldapatsuan aldatuta.
• Oinezkoentzako 1.500 m-ko pasealeku berri bat.

detzan (INDUROT) «La Arena hondartzan
CLHko instalazioen ingurumen eta pasaia
berreskuratze proiektua»-ren exekuzioaren
ondoren, sistemaren bilakaeraren jarraipena egiten ari da.

LA ARENA HONDARTZAREN IRUDI BERRIA
Abian den eta nabarmentzekoa den beste jarduketa bat
osatzen dute La Arena Bizkaiko kostaldeko hondartzarik bisitatuenetakoaren berreskuratze lanek. Bere irudia asko hobetuko
da 2016ko udarako.
Obren barruan sartzen dira, besteak beste, asfaltatuta dauden erdiko guneak eraistea, duna sistemaren erregenerazioa
eta kilometro inguruko itsas pasealekua egokitzea (gaur egun
ez dago). Pasealeku honek lagundu egingo dio dunen gainetik
doan bideari atzera egiten, eta antzinako CLHko gune berreskuratuarekin komunikatuko da. Halaber, Pobeña pasealekura
ere hurbilduko gaitu, egindako zurezko oinezkoentzako oinzubiari esker, itsasertzetik paraleloan doana.
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa finantzatzen ari da 1,5 milioi euro inguruko lanak. Horrek guztiak Euskal
eta Kantauriko kostaldeko duna eremu garrantzitsuenetako
baten berreskuratzean aurreratzea ahalbidetuko du.

pdf
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BA AL
ZENEKIEN…?

ENERGIA
Elektrizitate kontsumoaren %42 inguru sukaldean ematen da. Beraz,
aurrezteko hartu beharreko lehenengo neurria, energia kontratua
gure benetako beharretara doitu ondoren, kontsumoa optimizatzen
duten etxetresna elektrikoak eskuratzea da: A eta B motakoak dira
eraginkorrenak. Erosteko unean gastu handiagoa egin behar da,
baina fakturaren murriztapenarekin konpentsatu egiten da.

BIODIBERTSITATEA
Azken 100 urteetan planetak bere hezeguneen %64 galdu du,
2015eko ekainean Hezeguneei buruzko Ramsarreko Konbentzioaren
Aldeen arteko Konferentziaren XII. Bileran idazkari nagusiak,
Christopher Briggsek, egindako balantzearen arabera. Egoera global
hori geldiarazteko beharraz ohartarazi zuen.

IRISGARRITASUN UNIBERTSALA
Erresuma Batuko Itsuen Errege Institutu Nazionalak egindako azterketa baten arabera, supermerkatu kate batek ezgaitasunen bat dutenei bere webgunea Interneten irisgarri egiteko inbertitu zituen
41.000 €-ek aukerak zabaldu zizkioten urtebetean 15 milioi libra baino gehiagoko diru-sarrera osagarriak izateko. Ez da adibide bakarra.
Instalazio irisgarriagoak baleude, kolektibo honek bidaia gehiago
egingo lituzke, eta horrek sektore alemaniar turistikoarentzat soilik
620-1.900 milioi euro arteko hazkundea ekar lezake. Europar
Batzordeak 30.000 milioi euro baino gehiagotan kalkulatu du ezgaitasunen bat duten pertsonentzako zerbitzuak eta dispositiboak sustatzeak ekar dezakeen urteko balioa.

INTEGRAZIOA
Cristina Marcos santurtziarraren adibideak erakusten du ahaleginarekin eta bitarteko batzuekin bizi muga asko gaindi daitezkeela (askotan
burukoak direnak benetakoak baino). EHUko Medikuntza eta
Odontologia Fakultateko Inmunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia
Departamentuko 34 urteko biokimiko eta ikertzaile hau, jaiotzean albo
bietako hipoakusia neurosentsorial larria jasan ondoren %90ko entzumena galdu zuena (6 urtera arte ez zioten antzeman, ordura arte «lotsati»-tzat hartuta), integrazio adibide bat da; eta hori horrela da gizarteak bidea erraz jarri ez dion arren, izan ere, familiarengandik jasotakoa
kenduta, oso laguntza gutxi izan du bere prestakuntza prozesuan.

GARRAIOA
Annie Kopchovsky kazetariak XIX. mendearen amaieran Bostonen
(AEB) bi gizonek egin zuten bost mila dolarreko apustua irabazi zuen:
munduari buelta ematea bizikletan. Anniek bere bizikletarekin lor zezakeela erakustea erabaki zuen, Sterling batekin, garai hartan gizonezkoentzako soilik zen bizikletarekin. 1894an hasi zuen bidaia, AEBtik
Europara eta Afrikako iparraldera, ondoren Asiatik berriro iristeko
Bostonera. Bere bidaiaren hasieran, publizitate kanpaina bat egin zuen,
garairako oso berritzailea izan zena: bere bizkarrean Londonderry
Lithia ur marka grabatuta eramatea. Helmugan senarra eta hiru seme-alabak zituen zain, eta apustua irabazteaz gain, mugikortasunean
bizikletak dituen balioak erakutsi zituen eta agerian utzi zituen garraiobide honen inguruan zeuden generoko aurreiritzi artifizialak.

KONTSUMO ARDURATSUA
Gosariko zerealak burdinaz daude aberastuta; margarina eta esnea,
landare esterolez; ogia eta esnea, omega 3 azidoez… EBn derrigorrezkoa da beren produktuen publizitatea egiteko xedez osasun argudioak erabili nahi dituzten enpresek haien eraginkortasuna frogatzea. Landare esterolak dituen margarinak, erregularki kontsumitzen
bada, kolesterol maila altuak dituztenei %15eraino murritz diezaieke.
Aldiz, Arriskuen Ebaluaziorako Institutu Federalak ohartarazi du pertsona osasuntsuen sistema kardiobaskularrerako arriskutsua izan
daitekeela, batez ere haurtzaroan. Beraz, janari funtzionala egokia da
soilik produktu jakin bakoitza zuzenduta dagoen biztanleriaren talde
horretako kontsumitzaileentzat.

KLIMA ALDAKETA
CO₂-a birziklatu ere egiten da. Eguratsaren karbono dioxidoa atzeman eta lurperatzeko teknologia aurreratzen ari da, berotze globala murrizteko era gisa, ikatz garbitik elektrizitatea sortzeaz gain.
Prozesua mineralizazio eta konfinamendu prozesu berrien ondorioa
da, ur gaziz blaitutako formazio karedunetan CO₂ injektatu ondoren,
1.400 metroko sakontasunean. CO₂ tona batek azaleran 509 m³-ko
okupatzen du eta auto bateko 14.000 km-ko baliokidea da edo 20
joan-etorriko bidaia batera Bilbotik Madrilera hegazkinez. 1.110
metroko sakoneran lurperatuta, aldiz, CO₂ tonak 1,39 m3 soilik okupatzen du.

G ENERO BERDINTASUNA
XIX. mendearen amaieran arrunta zen jarduerak sailkatuta egotea
genero bakoitzari esleitzen zitzaizkion rolen arabera, hau da, gizarteak jaiotzatik genero bakoitzari aitortzen zizkion trebetasunen
arabera. Horregatik, zenbait errutina emakumeek soilik egin zitzaketen, eta beste batzuk gizonek. Oraindik ere ezaguna egiten zaigu, ezta? Horrela, jostea emakumeen jarduera bat zen eta mekanika gizonezkoena. Marie E. Ward oldartu egin zen jardueren
banaketa honen aurrean eta 1896an «Txirrindularitza emakumeentzat» argitaratu zuen. 286 orriko liburu honetan emakumeen ahalduntzea bilatzen zuen beren bizikletak menderatzeko behar zituzten ezagutza tekniko eta teorikoak eskainiz. Bertsio digitalizatuta
hemen eskura daiteke: https://archive.org/details/commonsensebicy00wardgoog.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Atzeratuen dauden lekuetako biztanleen biziraupena eta garapen
fisikoa nabarmen hobetu dira azken hamarkadetan Nazio Batuek
bazterkeriaren kontra sustatu dituzten programei esker. 80. hamarkadaren hasieran 13 milioi herritar hiltzen baziren bost urte bete
baino lehen, gaur egun kopurua 6 milioira arte murriztu da.
Gainera, amen heriotza tasa %45 murriztu da eta haurren hazkundearen atzerapena %41. Prestakuntza akademikoa ere hobetu egin
da. Eskolaratze ezak 104 milioiri eragiten zien laurogeita hamargarren hamarkadaren hasieran, eta gaur egun ez du gainditzen 58
milioiko kopurua. Halaber, genero-berdintasunean ere aurreratu
egin da, Afrikan egoerak berdintasun eza handia erakusten jarraitzen duen arren.

HONDAKINAK
Beira hondakinak jasotzeko edukiontzi berdean ez dira bota behar
edalontziak, lorontziak, portzelanak edo leihoetako kristalak.
Tenperatura ezberdinean urtzen dira eta lortzen den ontziak ez du
kalitate nahikorik. Halaber, koipez zikindutako papera ez da edukiontzi urdinera bota behar, paper berria egiteko egiten den pastaren
kalitateari eragiten baitio.
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ARGAZKIEN IRUZKINA

HEGAZTIEN

MOKOA,
H

egaztiak hegan egiteko izakiak dira. Zerua konkistatzeko, pisua galdu
behar izan zuten. Narrastien ezkatak lumekin ordeztu zituzten, eta haien
hortzak, tresna arin batekin: mokoa. Hori duela 140 milioi urte gertatu
zen. Harrezkeroztik, mokoak garatu egin dira eta espezie bakoitzaren beharretara
egokitu dira.
Mokoaren oinarrizko egitura hegazti guztietan antzekoa bada ere, forma ugari
daude. Jeneralista eta moldakorrena, txinboen edo birigarroen kasuan bezala, zorrotza eta nahiko luzea da, eta horri esker elikagai mota asko jaso ditzake, ornogabeak nahiz fruituak. Beste moko espezializatuago batzuek dieta espezifikoa behar
dute. Harrapariek, esaterako, moko okerrak dituzte hiltzeko eta, oro har, harrapakinak urratzeko. Ahate eta antzara askok moko zabalak dituzte jaten dituzten landareak hartzeko. Koartza gehienek moko luzea eta zorrotza dute arrantzarako.
Zangaluzeen artean itxura ugari daude, lokatz barruan edo harearen gainean elikadura bilatzeko; kasu batzuetan moko sentikorrak dituzte punta malguarekin, lohian
elikagaia bilatu eta hartzeko, ikusten ez badute ere.
Moko espezializatuenak, seguruenez, flamenko eta pelikanoenak dira. Lehenek
mokoa uretan mantentzen dute elikatzeko. Hegaztiak ura hartzen du eta gero ponpaketa bidez botatzen du bere mihi zabalarekin. Orduan, mokoaren alboetan dituen
zurda-ilara batzuek ura iragazi eta elikadura ahora itzultzen dute. Pelikanoak, bestalde, hezur elastikoak ditu beheko masailezurraren bi alboetan. Hegaztiak mokoa
arrain baterantz bultzatzen duenean, uraren erresistentziagatik hezur horiek okertu behar dira kanporantz, eta mokotik zintzilik dagoen poltsa urez betetzen da.
Masailezurreko hezurrek beren itxura berreskuratzen dutenean, dena ondo bidean,
mokoa ixten da arraina barruan dagoela.
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TRESNA EZIN
HOBEA

Testua eta argazkiak: Alberto Hurtado

Egretta garzetta
Lertxuntxo txikia
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Sylvia cantillans
Txinbo papargorritza

Phoeniconaias minor

Dendrocygna viduata

Buteo buteo
Zapelaitz arrunta
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Pelecanus onocrotalus
Pelikano arrunta

Platalea leucorodia
Mokozabala

Ramphastos toco

Numenius phaeopus
Kurlinta bekainduna

Anastomus oscitans
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ELKARRIZKETA

Nekazaritzak eta Ingurumenak
bat egin dute sinergiak sortzeko

«GURE
HELBURUA
BIZKAIAN
IRAUNKORTASUNA
AHALIK ETA GEHIEN
GARATZEA DA»
Elena Unzueta, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatua
Elena Unzueta, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saileko foru diputatu izendatu zuten pasa
den urteko uztailean. Kargu horretan ari da lanean «Bizkaia berde» bat lortzeko helburuarekin. Ikuspegi
bikoitza dauka: kalifikazio hori duen lurraldeko bizi-kalitatearena batetik, eta ekonomikoa bestetik; izan
ere, «ekonomia berdea» deritzona garatzeko eta berrikuntzarako abagune egokia da. Lan horretan, gainera,
eragile sozial eta instituzional guztien laguntza izan nahi du.

L

egegintzaldi honetan bat egin
dute Nekazaritza eta Ingurumen
Sailek Iraunkortasun eta Ingurune
sailean. Erronka bat izan da, eta aldi berean, aukera bat sinergiak aprobetxatu
eta bi arlo osagarritan lan egiteko. Egitura
berri horrekin aukera ugari zabaldu dira.
Horiek kudeatzeaz arduratzen da Elena
Unzueta lider den lan-taldea. Uztailetik
dago kargu horretan eta Sail berriko arduraduna da. Gainera, lehenengo sektorean
eta iraunkortasun arloan aritzen diren
profesional, elkarte eta erakundeekin lan
egiten dute eta hori da bere sailaren ezaugarri bereizgarria.
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Bizkaia Maitea: Zergatik batu dira
Nekazaritza eta Ingurumen arloak
sail bakarrean?

ko; hori da ekipo berriak bere gain hartzen duen erronkarik garrantzitsuena.

Elena Unzueta: Bien artean hainbat
puntu partekatzen zirela uste dugu, hainbat elkargune zeudela eta posible izango
zela hortik sinergiak sortzea, baliabideak
aprobetxatu ahal izateko. Orain arte bi
Sail izan diren horiek ematen dituzten
lan-aukerak aprobetxatuko ditugu eta ditugun baliabideak kudeatu. Eta koordinazio hori alor guztietan islatuko da, baina
gure kudeaketaren emaitzetan bereziki
eragingo du. Planteamendu berri honen
funtsa lan partekatua da, zerbitzuak koordinatzea Bizkaiko ingurumena bermatze-

E.U.: Gure helburu nagusia Bizkaiak garapen iraunkorra ahalik eta gehien garatzea
da. Eta hori lortzeko, Bizkaia 21 Programak
barne hartzen dituen ekintza-ildoak jarriko ditugu martxan, garapen iraunkorrerako Bizkaiko Foru Aldundiaren estrategia.

B.M.: Zein da helburu nagusia?

B.M.: Ba al duzu abiapunturik horretarako? Zein da gure Lurral
dearen egoera arlo horretan?
E.U.: Bizkaia erreferentea da ingurumen
arloan. Esan daiteke Estatuko «Alemania

txikia» garela. Herritarren %100ak dauka
hondakinak gaika botatzeko aukera eta
%96k uren arazketa eta saneamendu
sistemetara. Gure birziklatze-tasak
Estatu osoko altuenak dira eta sortzen
ditugun hondakinen %90a aprobetxatzen dugu. Horregatik, indize horiek hobetzeko lanean jarraitu nahi dugu.
Horretarako, indarreko politikak garatuko ditugu, ingurumenaren kudeaketan
aldaketa handirik egin gabe. Ez dugu
funtzionatzen duena aldatuko. Eta
Bizkaiko ereduak funtzionatzen du.
Horregatik, arlo horretako politikak
bere horretan jarraituko du.

B.M.: Zeintzuk izango dira Ingu
rumen Zuzendaritzaren jardueraren ardatz nagusiak legegintzaldi
honetan?
E.U.: «Bizkaia berdea» lortzeko lan egingo
dugu, perspektiba bikoitz batetik:
«Lurralde berde» batean bizitzeak dakarren bizi-kalitatea, batetik, eta ekonomikoa bestetik; izan ere, ingurumen arloko
araudi eta politikek berrikuntza, enpresen

lehiakortasuna eta «ekonomia berdearen» garapena eragiten dute.

B.M.: Zein proiektu zehatzetan
gauzatuko da helburu hori?
E.U.: Legegintzaldian zehar hainbat
ekimen burutzea aurreikusi dugu. Ez dizkizut guztiak azalduko, baina garran
tzitsuak iruditzen zaizkidan batzuk aipatuko dizkizut. Oraindik Bizkaiko Ur
Partzuergoan ez dauden udalerri guztiak
bertan integratu nahi ditugu; Bizkaiko
Hiri Hondakinen Kudeaketarako 20152016 II Planaren luzapena adostu nahi
dugu 2020a arte, helburuak Europar
Batasuneko H ondak inen Esparru
Zuzentaraura egokitzeko; eta Bizkaiko
udalerri guztietan edukiontzi zuria jartzen saiatuko gara, konpostatze-tasak
igotzeko. Gainera, Urkiola eta Armaño
neko Plan Gidariak eta bereziki zaindu
beharreko guneen eta parke naturalen
Kudeaketarako Zuzentarau eta Jarduera
Dokumentuak bukatuko ditugu. Behin
dokumentu horiek onartuta, arlo horiek
guztiak kudeatzen hasiko gara, plan ho-

rietan markatutako estrategiari jarraituz.
Meatzaldean Euskadiko meatzaritzaren
Ingurumen eta kultur Parkearen Inter
pretazio zentroa ere jarriko dugu martxan. Ziurtagiria duten hondartzen kopurua handitzen eta zerbitzuak hobetzen
saiatuko gara, Urdaibaiko hondartzetarako Mugigarritasun Iraunkorrari buruzko
plana landuko dugu eta Meaztegi Berdea
eremuari bultzada emango diogu.
Gainera, Gorlizko animalia basatien
Berreskuratze Zentroa hobetu nahi dugu.
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tzea eta abar. Eta lanean jarraituko dugu
aisialdirako guneak mantentzen, parke
naturalak kudeatzen, mendiko bidexkak
mantentzen, LIFE proiektuekin, hondartzak kudeatzen eta energiaren aurreztea
eta energia berriztagarrien eraginkortasuna sustatzen.

B.M.: Eta sailaren beste aldean,
Neka z a r it z a Zu z end a r it z a n?
Zeintzuk dira datozen urteetarako
lehentasunak?
E.U.: Markatu dugun erronka nagusia
lehenengo sektoreari entzun eta babesa
ematea da, baita modernizatzea ere.
Sektoreko profesionalen eta Foru
Administrazioaren arteko harremana
erraztu nahi dugu. Horregatik, modernizazio prozesu bat daukagu esku artean,
bi eremutan: Eguneroko lanerako erabiltzen ditugun sistema informatiko eta
tresnak eta lehenengo sektorean lan egiten duten pertsonek Aldundiarekin harremanetan egoteko erabil ditzaketen
teknologiak. Gure asmoa da Bizkaian
lehenengo sektorean lan egiten duten
gizon eta emakumeen bizi-kalitatea hobetzea eta lana erraztea. Gainera, azpisektoreko kontsulta-mahaiak jarri ditugu
martxan harreman hori mantentzeko,
sektorearen beharrizanen berri zuzenean
eta lehen eskutik izateko. Gainera, plan
integral bat landuko dugu Bizkaiko
nekazaritza-elikagai produktu guzti-
guztien ekoizpena eta merkaturatzea
sendotu eta hobetzeko.

B.M.: Sail barneko baliabideen
aprobetxamendu eta koordinazioaren adibide argienetako bat basoen
arloa dela esan daiteke; Nekazaritza
zuzendaritzak burutzen dituen jarduerek mendiak zaintzen laguntzen
dute.

B.M.: Proiektu asko dira. Nondik
hasiko zarete?
E.U.: Aurtengo aurrekontuek gure lehenengo urratsak definituko dituzte; markatu dugun estrategiarekin bat egiten
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dute. Esaterako, ingurumen azpiegituretan inbertitu dugu. Horien artean, Bilbao
Bizkaia Ur Partzuergoen integratutako
udalerrien ur arazketa saneamendu lanak, garbiguneen kudeaketa, gure
Lurraldean bosgarren edukiontzia ezar-

E.U.: Hori da zeharkakotasunaren adibide
bat; horrelakoek bultzatu gintuzten Sail
bakarra eratzeko erabakia hartzera. Arlo
horretan, hondamendi naturalen egoeretarako planak eta neurriak landuko ditugu, baso-guneak berriztatzea sustatzeko
egurra mugitzeko planak ezarriko ditugu.
Aldi berean, basoak berriro betetzea bermatuko da eta basoetako suteen aurka
martxan jarritako prebentzio neurriak

hartzen jarraituko dugu. Gainera, baso-
laguntzak lortzeko baldintza moduan jarriko dugu baso-ziurtagiria lortzea eta
azpisektore horrekiko kolaborazioaren
bidez baso-jarduera arloko praktika onak
zabaldu eta arautu nahi ditugu. Eta batez
ere, eta hau da legegintzaldi honetarako
baso-arloko lan-ildo garrantzitsuetako
bat, Mendien inguruko Foru Arauaren
proiektua sustatuko dugu.

B.M.: Ba al dago arlo biek bat egiten
duten beste gairik?
E.U.: Bai, badaude. Bestela, ez zen posible
izango Nekazaritza eta Ingurumen
Zuzendaritzak Sail bakar batean jartzea.
Lehenengo sektoreko jarduerak berak
gure natur ingurunearen zainketa eskatzen du. Gutxik baloratzen dute natura
lehen sektoreko profesionalek bezain
beste. Sektore horretako ekoizleak dira
ingurua gehien zaintzen dutenak; beren
ogibidea horren mende dago. Adibide
zehatzak jartzearren, arlo bien arteko lotura oso argia da nekazaritza-ingurumen
eta klima arloan onartutako neurrietan.
Nekazaritza Zuzendaritzak kudeatzen
duen Nekazaritza-garapenerako Planean
onartu eta aurreikusi dira. Beste adibide
bat jartzearren, Zallako Frutikultura
Estazioak egiten duen lana aipatu dezakegu, bertako landareak berreskuratzeaz
arduratzen baita. Mendi publikoak kudeatzen dituzten elkarteentzako gaixotasunak erauzteko laguntza-programak ere
elkargunetzat har daitezke.

rako erakundeekin elkarlanean aritzea
izango da.

B.M.: Zein norabide hartuko du
erakunde arteko elkarlan horrek?
E.U.: Gure asmoa da orokorrean erakunde guztiekin harreman egonkorra izatea.
Eta adibide konkretu batzuk jarriko dizkizut: Udal Sarearen irudia sendotuko
dugu, Eusko Jaurlaritzak eta hiru
Aldundiek Euskadiko udalerriekin batera
parte hartuko dugun sarea. Eta Ura eta
bestelako organoen aldetik ere parte-hartze handiagoa bilatu nahi dugu;

honakoak sustatu nahi ditugu: Bizkaiko
Iraunkortasun Kontseilua eta Batzar
Nagusien eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
arteko iraunkortasun politiken harreman,
parte-hartze eta koordinazio organoa.
Kontseilu hori gutxienez urtean behin
deituko dugu Bizkaia 21 Programaren
berri eta Bizkaiko iraunkortasun-adierazleen garapenaren berri emateko.
Gutxienez urtean behin esan dut, izan
ere, topaketa gehiago egin nahi ditugu
kide guztiei eragiten dieten foru planen
inguruko informazioa emateko.

B.M.: Sail barneko kolaborazioaz
eta kanpokoaz ere hitz egin duzu,
hau da, Aldundiaren egituratik
kanpokoaz. Baterako lana funtsezkoa al da markatutako helburuak
lortzeko?
E.U.: Zalantzarik gabe. Koordinazioan
sinesten dugu, eta era berean, sinergiak
ezartzeko barne-kolaborazioa sustatzen
dugu. Ziur gaude ekoizpen sektoreekin,
elkarteekin eta erakundeekin batera lan
eginez Bizkaia berdeago eta iraunkorragoa lortuko dugula. Markatutako bidean aurrera egiteko aukera izango
dugu. Denon artean gehiago egiteko
gai gara. Eta hobeto. Izan ere, gure lanaren ardatzetako bat herrialdeko gaine-

ANIMALIA BASATIEN BERRESKURATZE ZENTROA
Animalia basatiak babestu eta berreskuratzea Bizkaiko Foru Aldundia lantzen ari den
gaietako bat da. 1999an Animalia Basatiak Berreskuratzeko Zentroa jarri zen martxan
Gorlizen. 462 espezietako 12.796 animaliari eman zaie arreta bertan. Zentroan egon
ezean, ez zuten naturan bizirauteko aukerarik izango. «Zentro hori biodibertsitatea
mantentzeko tresnetako bat da. Era berean, ezagutzarako eta ikerketarako lekua da,
animalia basatien egoerari buruzko informazio-iturri paregabea baita»; hala azaldu du
Elena Unzuetak, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Diputatuak. Gaineratu
du legegintzaldian zehar zentroaren izaera ikertzaile eta hezitzailea sustatu nahi dutela.
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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).

PARTE HARTU

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

«Inoiz irla izan ez zena»
Bizkaia Maitea aldizkaria:

Uzelai,
zentzugabekeriaren biktima

T

ristura eta amorrua sentitzen ditut Uzelairen heriotzagatik, Urdaibaiko eta Bizkaia osoko zikoinarik adierazgarriena.

Bizkaia Maitea aldizkariko beste testu batzuetan, Anima
lien Babeserako Karpin Zentroko lagunek behin baino gehiagotan ohartarazi dute animaliek eta inguruneak jasaten dituzten arriskuak, pertsona batzuen jokabide zentzugabekoen
ondorioz (legez kanpoko ehiza, maskotak bertan behera uztea,
legez kanpoko trafikoa eta abar).
Ezezagun batzuek Uzelai tiroz hil zuten abenduaren 23an,
Urdaibain espezie hori berriro sartzeko proiektuaren aitzindari izan den zikoina zuria. Ekimen hori Lurgaia Fundazioak
burutu zuen arrakasta handiz, 2003 eta 2008 urteen artean
(www.lurgaia.org). Eskopetariek hegazti babestu hori tirokatu
eta hil zuten “Kortezubin martxan zihoan ibilgailu batetik”.
Nola izan daiteke pertsona hain miserable, gupidagabe eta
ganoragabea?
Uzelai lehenengo aldiz Urdaibain habia egin zuten zikoinetako bat izan zen. Aurretik, mende luze batean ez zen mota
horretako hegaztirik egon gaur egun Biosferaren Erreserba
den horretan. Urtero hazten zituen kumeak Atxagako habian
(Forua) eta hogei bat zikoina txiki atera zituen aurrera, azken
hirurak bere heriotzaren urtean.
Uzelairengatik negar egingo dugu; baina era berean, indarrak batu behar ditugu ingurumenaren defentsan. Eta ea
bihozgabe horiek dagokien zigorra jasotzen duten!
Garbiñe Iturrioz
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Abenduan Zona Franca ZAWP Jaialdira joateko aukera
izan nuen. Bertan, Hacería Arteak Elkarteak Robert Alcock-ek
idatzitako «Inoiz irla izan ez zena: Itsasoan galdutako ingeles
baten oroitzapenak Zorrotzaurren» libururen aurkezpena egin
zuen, Zorrotzaurre penintsula irla bihurtzeko Deustuko ubidea zabaltzeko proiektuaren harira.
Gutun honen bidez, iruzkin batzuk partekatuko nahiko
nituzke, «Bilbotar askorentzat ere ezezaguna eta ia irla bat den
honetan amestutako bizitzaren 15 urteko memoria pertsonalaren» inguruan egin ditudanak.
«Hiriak ez dira eraikinak eta errepideak bakarrik; istorioak
eta ametsak badira ere. Liburu honek auzo berezi eta bakar
baten istorioa kontatzen du – Bilboko Zorrotzaurreko
Penintsularena, inoiz irla izan ez zena – bere auzokide, hondakin, graffiti egile, fauna, flora eta bere etorkizunaren inguruko ikuspen ezberdinekin. Ongi etorri Bien Bitarteko
Estatu Askera.»
«Espero dugu lan honek ekarpena egitea etorkizunera begirakoari, beste hiri batzuei; inoiz irla izan ez diren baina izan
daitezkeen beste batzuei».
Aitor Villalba
Santurtzi

LABURRAK

«Poziktibity»k euskaldunberriak omentzen ditu

«Poziktibity» euskararen erabilera sustatzea helburu duen proiektua da
eta, dagoeneko, urtebete igaro da kontzeptua lehen aldiz zabaldu zenetik.
Kontzeptu edo ideia soil bat baino, bizitza ulertzeko eta gozatzeko modu
bat da Poziktibity. Joan den azaroan, «Berritasuna Poziktibity da» lelopean,
laugarren bideo aurkeztu zen. Bideo hau Euskararen Nazioarteko
Egunarekin zuzen-zuzenean lotuta dago eta bere azken helburua euskaldunberriek euskara ikasteko egin duten esfortzua aitortu nahi du. Gainera,
Poziktibityk bidelagun berriak izango ditu oraingoan. Izan ere, olatu honekin bat egin dute Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko
Udala, Donostiako Udala eta Gasteizko Udala. Gainera, EAEko udalerri
guztiei euskaldunberriei gune bat eskaintzeko proposamena luzatu zaie:
kale bat, kiroldegi bat, parke bat euskaldun berriaren presentzia nonahi
hedatzen joan dadin.

«BizkaIdatz Txikia» bigarren edizioa
Bizkaiko Foru Aldundiak
bigarren urtez jarri du
abian «BizkaIdatz Txikia»
haur eta gazteentzako
literatura-saria, Bizkaiko
haur eta gazteen artean
literatura-sormena sustatzeko. Dagoeneko irekita dago lanak aurkezteko epea, eta 2016ko
martxoaren 11n amaituko da. Lehiaketaren bidez, irakurri eta idazteko zaletasuna sustatu nahi da. Bi kategoria daude:
haurren kategoria, lehen hezkuntzako 3., 4., 5. eta 6. mailetako ikasleentzat, eta gazteen kategoria, bigarren hezkuntzako 1., 2., 3. eta 4. mailetako
ikasleentzat. Helbide honetan kontsultatu daitezke lehiaketaren oinarriak:
http://www.bizkaia.eus/kultura/foru_liburutegia

2015eko Beldur Barik Sariak
2015eko Beldur Barik Sariak pasa den azaroaren 28an banatu ziren,
Beldur Barik Topaketan. Topaketa, aurten, Amurrion ospatu zen. Pasaiatik
bidalitako «Yo soy» lana izan da lehen kategoriako (12 urtetik 17ra bitartekoa) lan irabazlea eta «40 golpe» Berriatuatik bidalita, bigarren kategoriakoa (18 urtetik 26ra bitartekoa). Jabekuntza eta emakumeen batasuna, mikromatxismoen identifikazioa, gizarteratze ezberdindua eta
maitasun erromantikoa bezalako elementuak oso presente egon dira
aurkeztutako eta saritutako lan askotan.

Elena Unzueta

EUSKADIKO EKOSISTEMEN
ZERBITZUEN BILAKAERA AZTERTZEA
ADOSTU DUTE UPV/EHUK ETA
ALDUNDIAK
UPV/EHUrekin lankidetzan aritzeko hitzarmena onartu du Bizkaiko
Foru Aldundiak, Euskadiko ekosistemen zerbitzuen ebaluazioari buruzko ikerketa programa bat martxan jartzeko; horri esker, posible
izango da ingurumen baliabideen erabilera iraunkorra sustatzea eta
ondare naturala zaintzea. Hartara, Foru Administrazioak guztira
360.000 euroko ekarpena egingo du orain hasi eta 2018. urtera arte,
90.000 euroko lau multzotan. Hitzarmena garapen iraunkorrerako
Aldundiaren estrategiaren barruan kokatzen da, Bizkaia 21 Programa
izenekoa; programaren ildo estrategikoa Bizkaiko ingurune naturalaren potentziala areagotzea eta zaintzea da, ekosistemak zaintzeko
helburuarekin, azpiegitura berdeak bultzatuz garapen sozio-ekonomikoa eta enplegua sortzeari dagokionez.

Eusko Jaurlaritzak %25 murriztuko du energiaren 2025
urterako
Eusko Jaurlaritzaren Energia Iraunkortasun Dekretuak erabateko aldaketa
ekarriko du Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren energia
kontsumoaren inguruan. Izan ere, kontsumoa nabarmen murriztu nahi
du, haren menpeko erakunde eta sail guztien eraikin, instalazio eta flota
guztietan energia birmoldaketa handiaren bitartez. Europako arauetan
oinarri hartuta, Euskadin orain arte garatu den beste edozein ekimenetatik harago doa dekretua, aitzindaria eta neurgarria den esparru orokor bat
ezarriz, eta helburu gisa, energiaren kontsumoa %25 murriztea jartzen du
2025. urtera begira. Aurrezpen hori ekonomikoki, 200 milioi euro inguru
izan daiteke 2025 urteraino.
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IRAUNKORTASUNA

Pertsonak eta planeta babesteko akordio global bat

MUNDUA ERALDATZEN: GARAPEN
IRAUNKORRERAKO 2030 AGENDA
Arantza Acha. Euskadiko UNESCO Etxeko zuzendaria

Agenda 2030 garapenaren nazioarteko bidaia-orri berria da, 2015eko irailean Nazio Batuen Batzar Nagusian
onartutakoa. Agenda hori izango da planeta osoan giza garapen iraunkorraren aldeko borrokarako tresna
2015. eta 2030. urteen artean. Bere funtsezko oinarriak dira pobreziaren erauzketa, zaurgarritasunen eta
desberdintasunen murrizpena eta iraunkortasunaren sustapena.

L

ehenengo aldiz historian munduko
herrialde guztiak bat datoz eta
guztiek dute pobrezia erauzteko,
ekitate ezarekin amaitzeko eta planeta
babesteko asmoa. Orain dela 70 urte sortu zenetik, Nazio Batuen Erakundea nazioarteko elkarrizketarako gunea da; herrialdeetako mugetatik at dauden gaien
inguruko elkarrizketa du xede, koordinazioa, lankidetza eta elkar ulertzean oinarrituta, era eraginkorrean irtenbidea bilatu ahal izateko. Giza garapena beti izan da
NBEren arreta puntua, muturreko pobreziaren eta gosearen inguruko arazoetan
indar eginez.
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Milurteko Adierazpena
2000. urtean herrialde guztiek bat egin
zuten «Milurtekoaren Adierazpena»-rekin,
eta konpromisoa hartu zuten muturreko
pobrezia ezabatzeko eta herrialde pobretuenetako pertsonek garapenerako duten
giza eskubidea bermatzeko. Adierazpen
hori Milurteko Garapenerako Helburuetan
finkatu zen (MGH). Bertan, 15 urteko epea
eman zen pobrezia ezabatzeko bere dimentsio anitzetan, hau da, osasunean, hezkuntzan, genero berdintasunean eta natur
baliabideen babesean. Egindako ahaleginei esker, lagundu da mila milioi pertsona

baino gehiago muturreko pobreziatik ateratzen, gosearen aurka borrokatzen, eta,
inoiz baino gehiago, neska gehiago eskolara joan daitezen ahalbidetzen.
Halere, MGHko epea amaitzean, garbi
dago lortutako helburuak ez direla nahikoak izango, desberdintasunek sistematikoki irauten baitute. Are gehiago, planetaren mugak kontuan izan gabe lortu
dira aurrerapen horiek, eta horrek erakusten du orain dela 15 urte baino ingurumen baldintza okerragoetan gaudela
gaur egun. Joera horrekin segitzekotan,
egoera irauli ezean, planetaren bizitzak

oso narriadura larria jasango du, giza bizitzak barne.

Agenda berria; inklusiboa,
unibertsala eta iraunkorra
Horregatik, MGHren epea amaitu baino lehen, munduko herrialdeek Nazio
Batuen baitan agenda global berri bat
jarri dute abian, anbizio handiagokoa,
desberdintasunen eta ingurumenaren narriaduren kausetan zentratuko dena.
Agenda hori, Agenda 2030 izenekoa,
2015eko irailaren 25ean sinatu zen eta
erreferentzia izango da gizarte guztietan
gizarte, ekonomia eta ingurumen iraunkortasunerantz aurrera egiteko. Garapen
Iraunkorreko jasotzen diren 17 Helburu
eta 169 helmugatan zehar, aldioro ebaluatuko dugu nola egiten duen herrialde bakoitzak apustua eta ea aurrera egiten
duen benetan iraunkorra eta inklusiboa
den garapen baterantz.
Agenda hori mugarria da nazioartean,
izan ere, lehen aldiz bateratu dira pobrezia eta garapen iraunkorra, agerian utzita
ez dela posible pobrezia ezabatzea iraunkortasuna kontuan hartu gabe. Bi gaiak
lantzen ari ziren Nazio Batuen markoan,
baina inoiz ez biak batera. Halaber, eta «ez
utzi inor atzean» lelopean, pertsonak jartzen dira erdigunean, ulertuta giza garapena ez dela posible izango giza eskubideak kontuan hartu ezean.
Baina, zalantzarik gabe, Agenda
2030aren aurrerapen handiena agenda
partekatua eta unibertsala izatea da .
Ezarritako helburuak herrialde eta gizarte
guztietarako dira komunak. Azkenean,
Nazio Batuek eta gobernuek adostu dute
garapen beharrak berdinak direla pertsona guztientzat, haien bizilekua edozein
delarik ere. Duintasunez bizi ahal izateko,

guztiok behar ditugu osasuna, hezkuntza,
etxebizitza, enplegua, energia, berdintasuna, bakea eta ekosistema osasuntsuak;
bai gaur egun, bai etorkizuneko belaunaldiei dagokienez ere.

Tokiko begirada munduko
agendan
Eta zergatik dira guretzat garrantzitsuak helburu horiek? Zer paper dugu
prozesu konplexuetatik jaio eta milaka
kilometrotara osatu den agenda horretan? Erantzuna sinplea da, kontuan izanik
iraunkortasun hori hainbat eremu eta gaitan zentratzen dela, besteak beste, hirien
eta gizakien kokalekuan, ekoizpen eta
kontsumo baliabideetan, gizarte inklusiboagoen eta baketsuagoen sustapenean,
benetako genero ekitatearen lorpenean
eta azpiegitura zein industria inklusibo,
iraunkor eta berritzaileen eraikuntzan.

Gure ingurunearekin eta pertsonekin
kezkatuta dagoen gizarte batean bizi
gara. Eragile ezberdinek rol ezberdinak
izango dituzte, baina osagarriak dira
adostu ditugun helburuak lortzeko.
Erakunde publikoek garapen iraunkorra
bermatuko duten politika eraginkorrak
abian jartzeko gaitasunak, baliabideak eta
erantzukizunak dituzte. Krisi ekonomikoak ahuldu duen arren, neurri handi batean berrikuntzaren aldeko apustua egiten duen enpresa sare bat daukagu. Eta
gizarte zibil aktibo eta konprometitua
dugu, kontuan hartua izan eta bere garapenean parte hartu nahi duena. Gaitasuna
dugu, eta Nazio Batuen Idazkari Nagusia
den Ban Ki Moonek dioenez, «gure esku
dago, belaunaldi honetan, giza arraza pobreziaren tiraniatik libratzea, baita planeta sendatzea eta orainaldiko zein etorkizuneko belaunaldietarako ongizatea
bermatzea ere».

GARAPEN IRAUNKORREKO 17 HELBURU 17 ERRONKATARAKO
1. Pobrezia errotik desagerraraztea, modu guztietan eta mundu osoan.
2. Gosea desagerraraztea, elikadura segurtasuna lortzea, nutrizioa hobetzea eta nekazaritza iraunkorra sustatzea.
3. Bizimodu osasuntsua ziurtatzea eta ongizatea sustatzea.
4. Kalitatezko eta bidezko hezkuntza bermatzea eta pertsona guztiek ikasketa iraunkorrerako aukera izan dezaten sustatzea.
5. Genero berdintasuna eta emakume eta neska guztien ahalduntzea lortzea.
6. Pertsona guztientzako ura eta saneamendua eskura izango direla eta modu iraunkorrean kudeatuko direla bermatzea.
7. Pertsona guztiei energia lorgarria, segurua, iraunkorra eta modernoa eskuratzeko
aukera bermatzea.
8. Hazkunde ekonomiko iraunkor eta inklusiboa, enplegu oso eta produktiboa zein lan
duina sustatzea.
9. Azpiegitura erresilienteak garatzea, industrializazio inklusiboa eta iraunkorra sustatzea eta berrikuntza bultzatzea.
10. Herrialdeetan eta herrialdeen artean desorekak murriztea.
11. Hiriak eta giza kokaguneak barne-biltzaileak, seguruak, erresilienteak eta iraunkorrak
izan daitezen lortzea.
12. Kontsumo eta ekoizpen jarraibide iraunkorrak ziurtatzea.
13. Klima aldaketari eta bere eraginei aurre egiteko premiazko neurriak hartzea.
14. Ozeanoak, itsasoak eta itsasoko baliabideak kontserbatzea eta modu iraunkorrean
erabiltzea.
15. Lurreko ekosistemak babestea, lehengoratzea eta haien erabilera iraunkorra sustatzea, basoak modu iraunkorrean baliatzea, basamortutzeari aurre egitea, lurraren
degradazioa geratzea eta lehengoratzea eta biodibertsitatearen galera geratzea.
16. Gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea garapen iraunkorrerako, pertsona guztiei justizia izateko bideak erraztea, eta erakunde eraginkor, arduratsu eta inklusiboak
eratzea maila guztietan.
17. Garapen iraunkorrerako exekuzio baliabideak indartzea eta munduko aliantza biziberritzea.
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BRIKOLAJE
EKOLOGIKOA

Bizkaiko Elikagaien Bankuaren erronka berria

web

ELIKAGAI GALKORREN BILKETA

web

Testua eta argazkiak: Hondakinen atala – Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko saila

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bizkaiko Elikagaien Bankuak elikagaien bilketa zabaltzeko lankidetza-hitzarmena
sinatu dute, lan-lerro berri bati ekinez: elikagai galkorrak. Hitzarmen horren bidez, foru erakundeak Bizkaiko
Hiri Hondakinen inguruko Prebentzio Planak (2010-2016) ezarritako estrategia-lerroak eta helburuak lortzeko
bidean aurrera egitea bilatzen du.

P

lan hura onartua izan zenetik
Bizkaiko Foru Aldundiak abiatutako hondakinen prebentziorako
politikak elikagaien zarrastelkeria gelditzeko ekimenak bultzatzeko beharra ezartzen du. Aipatutako planak, merkataritzako saltoki handiek lurraldean sortutako
elikagai-hondakinen kopuru osoan duten
eragin handia kontuan hartuta, halako
establezimenduekin hitzarmenak egitea
proposatzen du. Azken batean, saltoki
horiek dira –hots, supermerkatuak– elikagaien galera urritu eta, aldi berean,
biohondakina murrizteko helburua lortzeko Elikagaien Bankuarekin zuzenean kolaboratzen dutenak.
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100.000 euroko inbertsioa dakarren
hitzarmen berri honi esker, Aldundiak helburu bikoitza lagunduko du: elikagaien
zarrastelkeria gelditzekoa, Bizkaiko pertsona behartsuenen artean banaketa
erraztuz; eta sortutako hondakinak murriztekoa. Diru-laguntza bi hozkailu-furgoneta berri eta bi furgoneta egokitu
erosteko baliatu da, baita ibilgailu horiek
erabilera-gastuak ordaintzeko ere.
Elikagai galkorren bilketa hautatu berria maiatzaren 15ean hasi zen Merca
bilbao-n eta Eroski, Simply, El Corte Inglés,
Carrefour eta Eurosuper kateetako beste
59 merkataritzako saltokitan. Ekimen honetan 14 pertsonak parte hartzen dute,
denak boluntarioak, beren ahaleginaren

truke dirurik jasotzen ez dutenak.
Horietatik bederatzi lanaldi osoan ari dira,
eta beste bost, lanaldi partzialean.

Helburuak eta metodologia
Bizkaiko Elikagaien Bankuko helburuetako bat dohaintzan jasotako produktuen
aniztasuna handitzea da: fruituak, barazkiak, haragi- eta arrain-potoak, esneki-
potoak, etab. Azken batean, iraungitze-
data hurbila izan arren –hori baitzen orain
arte halako produktuak baztertzeko arrazoia–, oraindik kontsumitzeko moduan
dauden elikagai galkorrak biltzea.
Bilketan parte hartzen duten saltokietan saski handi berezi batzuk kokatuko

dira dohaintzarako elikagaiak horien barruan sartu ahal izateko. Era berean, elikagaiak haietatik jasoko dira eta, erositako
hozkailu-furgoneten bidez, Elikagaien
Bankuak Basaurin duen biltegi nagusiko
hozkailura eramanak izango dira. Bertan
pisatu, sailkatu, gorde eta birbanatuko
dira. Elikagaiak ahalik eta kontu handienaz tratatzen dira, eta sailkatu eta gorde
egiten dira, haien kalitatea bermatuz eta
osasun-arauak errespetatuz; modu horretan, hartzaileengana kontsumitzeko baldintza egokietan irits daitezen.

tatik jasotzen duen elikagai-eskaera ia
bikoiztu egin da. Aldi berean, kontsumo-gizarte honetan, aprobetxatu zitezkeen elikagaien deuseztapenaren paradoxa gertatzen da. Eta, nahiz eta
elikadurazko produktuen enpresa ekoizleak gero eta kontzienteago diren arazo

honetaz, hondakinen kudeaketarako instalazioetara oraindik ere kontsumorako
egokiak diren elikagaiak iristen dira.
vídeo

Aldian-aldian, elikagai horiek jasotzen
dituzten gizarte-erakundeek dagokien
saila hartzen dute, Bizkaiko Elikagaien
Bankuan dagoen stockaren eta era
kundeak laguntzen dituen pertsona-
kopuruaren arabera; elikagai galkorren
kasuan, banaketa bilketaren hurrengo
egunean egin ohi da. Erakundeek, beren
aldetik, jasotako dohaintzen erabilera zuzena egingo dutela eta elikagaiak salduko ez dituztelako edo beste norbaiti
emango ez dizkietelako konpromisoa
hartzen dute.

Bizkaiko Elikagaien Bankua
Elikagaien zarrastelkeriaren aurkako
Elkartea – Bizkaiko «Elikagaien Bankua»
ongintzazko fundazio pribatua da, independentea, irabazi asmorik gabekoa, onura soziala, ekonomikoa eta humanitarioa
helburu dituena eta, Bizkaian zarrastelkeriari eta gizarte-bazterkeriari aurre egiteko asmoz, ongintzazko erakundeen bitartez bestela galdu egingo liratekeen
elikagaiak gure inguruko pertsona behartsuenei ematen dizkiena.
Bizkaiko Elikagaien Bankua boluntario
talde batek 1995ean eratu zuen eta Eusko
Jaurlaritzak «Herri Onurako» erakunde
izendatu zuen. Bizkaiko Elikagaien
Bankuaren ekintza osoa jasotako elikagaien doakotasunean eta hartzaileen
beharrei erantzuten dieten ongintzazko
erakundeen bitartez egiten den bidezko
banaketan datza. Zeregin hori boluntario-kopuru handi baten lanari esker burutzen da.
Azkenaldian, pobrezia-tasa eta baztertutako taldeen kopurua modu esponentzialean hazi da eta, horren ondorioz,
Bizkaiko Elikagaien Bankuak erakundee-

ZENBAIT DATU INTERESGARRI
Bizkaian biztanle bakoitzak urtean batez beste sortzen dituen 350 kg hondakinetatik,
100 kilotik gora kontainerretan amaitzen duten elikagaiei dagozkie. Familia bakoitzak
erosten duen janariaren %10 zaborrontzira botatzen duela kalkulatzen da.
2015eko maiatzetik, hots, Bizkaiko zenbait supermerkatutan elikagai galkorren bilketa-kanpaina abian jarri zenetik, Bizkaiko Elikagaien Bankuak oraindik kontsumorako
egokiak diren 75 tona inguru elikagai bildu ditu.
Hondakinen Prebentziorako Europako Astea bezalako ekimenak garrantzi handikoak
dira Prebentzio-ekintzen zabalkunderako.
Era berean, herritarren jokaera funtsezkoa da elikagaien zarrastelkeria ekiditea helburu duten hondakinen prebentzio-mota honetan. Nola lor daiteke? Gure menua eta
erosketak ondo antolatuz, kopurua egokia prestatuz, janari prestatuaren soberakinak
berrerabiliz... Hondakinik onena hondakinik eza da.
informazio gehiago: https://www.bancali-biz.org/www/eu/
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HAURRENTZAKO
KOADERNOA

Eskola jazarpena edo bullying izenekoa ikasleen arteko harremanak desorekatzen dituen oldarkortasun psikologiko mota bat da.
Zure esku ere badago horrelako egoerak
saihestea.

Paduretako izakiak
Padurak ekosistema garrantzitsuak dira. Bertan errekatik eta mareetatik datozen sedimentuak (limoak, hareak eta buztinak) pilatzen dira.
Horren ondorioz, nutriente organiko ugari daude eta organismo mota
asko garatzen dira.

Dunetako esne-belarra
(Euphorbia paralias)

Leku horietako baldintzak ezin hobeak dira ornogabe, arrain, muskuilu, hegazti eta ugaztunak bizi, elikatu eta ugaltzeko. Batez ere uretako
hegaztiak bizi dira. Eremu gazietara eta etengabeko aldaketan dauden
eremuetara egokitutako landareak ere hazten dira.
Gure inguruan badugu mota horretako paisaia bat Muskizen,
Barbadun ibaiaren bokalean. Orain dela gutxi berreskuratu da hain zuzen, CLH hidrokarburo enpresaren deposituak kendu ostean. Mareak,
Barbadun erreka, dunak, mendi atlantikoa eta padurako ur gaziak.
Elementu horiei guztiei esker paisaia berezi honetaz gozatzeko aukera
daukagu. Gainera, bere funtzioa berreskuratu du: hegazti migratzaile
askorentzat pasoko lekua da, hala nola benarriz arrunt, txirritxo txiki eta
zertzeta arruntarena.

Benarriz arrunta
(Acrocephalus
schoenobaenus)
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Euri makila

Nola egin?

Eskulan erraz honen bidez indigenen
kulturako musika tresna bat egingo
dugu, material birziklatuekin.

2. Zeharkatu hodia alde guztietatik zotzekin. Zuloak zabaltzeko, erabili artile-orratz bat edo konpas bat.

1. Itsatsi, banan-banan, paper-hodiak
zinta itsasgarriarekin, ondo lotuta eta
tinko geratzeko.

5. Bete hodia arrozarekin eta itxi beste
aldea kartulinazko beste taparekin.

Zer behar dugu?
• 5 hodi paper higieniko edo 3 hodi sukaldeko paper
• Zinta itsasgarria
• Koloretako paperak edo tenperak
• Kola
• Artaziak
• Kartulina
• 1 baso arroz
• Zotzak
• Atzazalak moztekoa
3. Moztu zotzen puntak atzazalak moztekoarekin eta ez ateratzeko, jarri bakoitzean kola unibertsal pixka bat.
4. Ondoren, moztu kartulinan hodiaren
muturretarako tapak eta itxi aldeetako
bat.
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6. A zkenik, apaindu hodia nahi duzun
moduan (papera, koloretako oihalak, margoekin…) Zenbat eta kolore
gehiago erabili, politago eta originalagoa izango da. Tenperaz margotu
ondoren, kola hotzezko berniza
eman ahal diozu eta horrela distiratsu geratuko da.
7. Prest duzu euri makila! Orain mugitu
eta uraren zarata atsegina entzungo
duzu.

Hondoetako Korrokoia
Chelon labrosus
Nolakoa da?

Nola ugaltzen da?

Arrain luze eta fusiformea, 60 cm-ko luzerakoa ere izan
daitekeena. Gorputz osoa estaltzen dioten ezkata handiak
ditu. Goiko ezpaina behekoa baino garatuago dago. Bi bizkar-hegats ditu, alboko lerroa ondo ikusten da. Kolore gris iluna edo urdinxka dauka atzealdean eta zilar kolorekoa sabelaldean.

Obiparoa da eta azaroa eta apirila artean ugaltzen da.
Emeek arrautza kopuru handia jartzen dute, ia bi milioi. Eklosioa fertilizazioaren osteko 48 ordu igarota gertatzen
da eta 2,4 mm-ko larbak jaiotzen dira. 16-20 mm inguruko
neurrira heltzen direnean, barneko ur edo estuarioetara migratzen dute.

Non bizi da?

Bazenekien…?

Oso ohikoa da kostaldeko uretan, izan ere, kutsadura organikoa ondo jasaten du maila batean, baita gazitasun aldaketak eta tenperatura altuak ere. Hondoan egon daiteke, arroketatik hurbil, baina ohikoena da itsas azaletik hurbil egotea,
taldean igeri egiten. Oso ugaria da Bilboko itsasadarrean eta
txontxorro handietan igeri egiten ikus daiteke, barrualdera
sartuz.

Gorputz fusiformea daukate, ardatz itxurakoa (harilkatzeko
erabiltzen zen antzinako tresna), hau da, luzanga, elipse formakoa eta gorputz-adarrak erdialdea baino estuagoak.
Forma hori da urak mugimenduei jartzen dien erresistentzia
ondoen murrizten duena.

Zer jaten du?

Ospe txarra dauka baina arrantzatu ohi da eta harrera ona
dauka merkatuan. Kirol-arrantzan ere erabiltzen da; baita
beste arrainentzako elikagai gisa ere.

Organismo txikiak (krustazeoak, harrak…) eta detritu organikoak jaten ditu batez ere. Hondotik arraskatzen ditu goiko
ezpainarekin, baina edozein elikagai mota jan dezake, adibidez, ogia.
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Korrokoi hau nahastu egin da
Itsasadarrean eta ezin du bere
kideak dauden estuariora heldu.
Lagunduko al diozu bidea
aurkitzen?

Ruido
Izenburua: Ruido
Testua: Pablo Albo
Ilustrazioak: Guridi.
Argitaletxea: Narval
2014ko apirilean argitaratua.
Orrialde kopurua: 32
Koadernaketa: Cartoné
(Tapa gogorra)
Formatua: 20 x 20 cm
ISBN: 9788494222825
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Pablo Albok idatzi eta Guridik ilustratutako liburu bat da. Narval argitaletxeak eman du argitara eta istorio dibertigarri eta zaratatsu bat kontatzen
du. Oso egokia da ozen irakurtzeko,
gure bizimoduan daukagun kutsadura
akustikoari buruzko metafora bikaina
da. Goiz batean hasi ze n de na.
Patriciaren irratitik cha-cha-cha erritmoa entzuten zen, oso bolumen altuan.
Horren ondorioz auzokoa kolpeka hasi
zen, jaietako arduradunak traka eragin
zuen, zirkuaren desfilea martxan jarri
zen, animalia basatiak orroka hasi ziren, jendea oihuka, poliziaren sirena-
hotsak...

Gertaera zaratatsu bat egongo da
bata bestearen atzetik eta munduko
herririk isilenetako bat zarata bizian
egongo da!

Otsoputza
Lycoperdon perlatum

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Esporak indarrez bota ditzake
Astaputz izenez ere ezaguna, sortzean zuria den onddoa da, eta haziz
doan neurrian marroi kolorea hartuz doa. Nahiko ohikoa da eta ia
edozein ekosistematan sortzen da, bai taldean bai bakarka.
Udaberrian, udan eta udazkenean ugaltzen da. Bere heldutasunean,
goi-goian zulo bat dauka esporak botatzeko. Zapaltzean edo ur tanta bat erortzen zaionean, onddoa «hustu» egiten da esporak indarrez
kanporatuz. Mekanismo horretatik datorkio bere izen arrunta. Oso
estimatua ez den arren, jangarria da, baina soilik gaztea denean eta
guztiz zuria denean.

Amerikar ibai-karramarroa
Procambarus clarkii

FAUNA

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Bera da bertako karramarroaren mehatxu nagusia
Ibai-karramarro gorria ere esaten zaio, bere kolore deigarria dela eta.
Ipar Amerikatik datorren krustazeo dekapodoa da. Asia, Afrika eta
Europako hainbat herrialdetan sartu da. Iberiar penintsulan lurralde
zabalak kolonizatu ditu, bertako karramarroa ordezkatuz eta arrisku
handian jarriz. Karramarro orojalea da, haragia, landareak eta haratustela jaten duena. Ur gezak nahiago ditu, ez oso hotzak eta ur-
lasterrik gabekoak, adibidez korronte lasaiko ibaiak, padurak, lakuak
eta arroz sailak, baina gatz apur bat onartzen du, bai eta hainbat hilabetetako lehorteak ere. Sei urte baino gehiago bizi daiteke eta berrogeita hamar gramoko pisura iritsi. Horregatik guztiagatik moldatzeko gaitasunik handiena duen karramarrotzat jotzen da.

#

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK
Zuhaitzeko pulmonaria
Lobaria pulmonaria
Hezetasunaren arabera kolorez aldatzen du
Liken hau onddo baten, fotosintesia egiten duen alga baten eta nitrogenoa finkatzen duen zianobakterio baten arteko sinbiosi hirukoitza da. Baso hezeetan bizi da, batez ere oso altu ez dauden harizti eta
pagadietan, baina beste baso batzuetan ere haz daiteke. Europa
iparraldetik Mediterraneoraino hedatzen da. Xafla handi eta ezberdinak sortzen ditu, zuhaitzen azaleko puntu batera lotzen direnak, edo
batzuetan lurrera edo harkaitzetara. Xafla hauen itxurak biriketako
lobuluak dakarzkigu gogora; gainera, arnas gaixotasun batzuei aurre
egiteko erabiltzen da. Hortik datorkio bere izena. Bere kolorea aldagarria da: hezetasun nahikoa dagoenean kolore berde iluna izaten
du; lehortzean aldiz, kolore arrea hartuz doa eta zimurtu egiten da.

#

FAUNA

BILDUMA EGITEKO FITXAK
Izurde handia
Tursiops truncatus
Lurreko animaliarik adimentsuenetako bat da
Botila formako sudurdun izurde modura ere ezaguna da. Mundu
osoko itsasoetan bizi da, Ozeano Artikoan eta Australean izan ezik.
Oso gizartekoi eta lagunkoia da, baina arren artean eta beste espezie
batzuekiko oso jokabide oldarkorrak izan ditzake. Normalean hamabi lagun bitarteko taldeetan bizi da, emeek eta gazteek osatuta. Arrek
bi edo hiruko taldeak osatzen dituzte eta emeekin epe laburrez elkartzen dira. Elikadura aurkitzeko ekolokalizazio modu bat erabiltzen
du, sonarraren antzekoa. Soinuak sortzen ditu eta haien oihartzuna
entzuten du gauzak edo harrapakinak lokalizatzeko. 5-8 km/h-ko
abiaduran egin ohi du igeri, baina 35 km/h-ra ere irits daiteke.

#

Gizakiaren ondoren lurreko espezierik argiena da, tximinoen aurretik.

ARE GEHIAGO…

ADINGABEAK, ESTATU
ERANTZUKIZUNA ETA GIZARTE
IRAUNKORTASUNAREN SEINALE
Haurren Eskubideen konbentzioaren 25. urteurrenaren harira (2014ko azaroaren 20a), UNICEF erakundeak
txostena argitaratu zuen. Bertan, Espainiar Estatuko
datu kezkagarriak jasotzen dira, zalantzarik gabe «ekintzarako» hausnarketa eragiten dutenak.
37. artikulua: «Ume orok dauka garapenerako bizi-maila egokia izateko
eskubidea eta guraso ororen funtsezko erantzukizuna da hori ahalbidetzea. Hartara, Estatuak neurri aproposak hartu behar ditu erantzukizun hori nork bere gain hartu ahal izateko …»

ESPAINIAKO ADINGABEEN %32,6 POBREZIA EDO
GIZARTE BAZTERKERIA ARRISKUAN BIZI DIRA.

31. artikulua: «Haurrak eskubidea dauka aisialdirako, jostaketarako
eta jarduera artistiko zein kulturaletan parte hartzeko».

0 ETA 17 URTE BITARTEKO ADINGABEAK DAUZKATEN
FAMILIEN %50,9k EZIN DU URTEAN ASTEBETE OHIKO
ETXEBIZITZATIK KANPORA OPORRETAN JOAN.

HIRIAK BIRPENTSATU
BEHAR DITUGU

web

2014an NBEk Munduko Hirigintza Ikuspegien inguruko
programa bat landu zuen; hori erreferentzia hartuta, nazioarteko LSE Cities zentroaren mendeko Urban Age ikerketa programak honakoak identifikatu zituen: hirigintza arloko aldaketen ondorioz lurraldeetan ematen diren eredu demografiko,
ekonomiko eta ingurumenekoen arteko desberdintasunak.
Desberdintasun horiek antzemateko, NBEren txostena
hartu zen oinarri. Txosten horren arabera, 1950ean munduko
herritarren %30a hiriguneetan bizi zen. 2014an, portzentaje
hori %54an zegoen eta joera horren arabera, 2050ean %66koa
izango da.
Eta gaur egun lurraldeen eta hirien arteko desberdintasunak (demografikoak, ekonomikoak, sozialak, ingurumen arlokoak...) agerikoak badira, desoreka hori gero eta nabari, arriskutsu eta bidegabekoagoa izango da.

33. artikulua: «Haurrak eskubidea dauka estupefaziente eta psikotropikoak erabiltzetik babestua izateko eta horien produkzio edo banaketan nahastuta egon dadin galaraziko da».

Adibidez, 2012an, NBEk nabarmendu zuen munduko biztanleriaren %33a bizi den hiri handiek ekoizpen ekonomiko
globalaren %55 sortzen zutela; gainera, egiaztatu zen egoitzako hiria eta kontsumo ereduak oso lotuta daudela. Zentzu
horretan, Urban Age programak honako adibide hau jarri du:
litekeena da Arabiar Emirerri Batuetan bizi den pertsona batek Bangladeshen bizi den batek baino 40 aldiz energia gehiago kontsumitzea. Erresuma Batuan bizi den pertsona batek
AEBen bizi den batek kontsumitzen duenaren erdia kontsumitzen du, baina hala ere, Danimarkan bizi den batek gutxiago kontsumituko du.

28. artikulua: «Hezkuntzarako eskubidea dauka eta, hortaz,
Estatuaren betebeharra da doako eta nahitaezko lehen hezkuntza
gutxienez bermatzea».

Halaber, energia berriztagarrien iturriak modu desproportzionatuan daude ezarrita; munduko energia ekoizpenaren
%13a dira, baina erabileraren arabera aldagarriak dira.
Zergatik gertatzen da hori? Diru-sarrera altuak dituzten herrialdeetan biomasa eta elektrizitaterako erabiltzen dira eta
diru-sarrera baxuak dituztenetan, berogailu eta sukalderako.

18. artikulua: «Gurasoen oinarrizko erantzukizuna da haurrak hazi eta
heztea eta, bide horretan, euren funtzioak betetzeko beharrezko
laguntza eman behar du Estatuak».

ADINGABEAK DITUZTEN FAMILIEN %46,9k EZIN IZATEN
DIETE USTEKABEKO GASTUEI AURRE EGIN.

14 ETA 18 URTE BITARTEKO ADINGABEEN %74k
ALKOHOLA EDAN DU AZKEN HILABETEAN

GAZTEEN %23k BEHAR BAINO LEHEN UZTEN DUTE
ESKOLA (DBH BUKATUTA, BAINA BESTELAKO IKASKETA EDO
PRESTAKUNTZARIK JASO GABE)

23. artikulua: «Urritasun fisiko edo mentala duten haurrek eskubidea
dute zaintza, hezkuntza eta prestakuntza bereziak jasotzeko, euren
burujabetza eskuratzeko eta gizarteratze aktiboa gauzatzeko».

ESPAINIAKO BPGaren %1,4 GIZARTE BABESERA
BIDERATUTA DAGO. EUROPAN %2,2koa DA PORTZENTAJEA

Oharra: Artikuluan jasotako genero-hizkera ez da aldatu, jatorrizko
testua errespetatu da.

Era berean, karbono isurien sorkuntzari dagokienez ere
desberdintasun handiak daude; izan ere, kutsadura-maila
handiena duten herrialdeak Australia, Txina eta Hegoafrika
dira. Horren arrazoia da karbonoarekiko dependentzia handia dutela; aldiz, Danimarkak energia berriztagarrien iturri
gehiago ditu. Eta garraioaren ondoriozko isurpenen kasuan,
motorizazio-tasekin ere zerikusia dute. AEB eta Txinan daude
metatuta, hortik baitator jatorri horretako munduko isurpenen %39.
Ondorioz, egungo hiri arrastoa arriskutsua da, baina are
arriskutsuagoa izango da etorkizun hurbilean. Gure garapen-eredua berehala birpentsatu beharra daukagu.
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Zaratak gaixotu egiten gaitu.
El ruido nos enferma.
Entzumenaren galera.
Kontzentratzeko eta lo egiteko arazoak.
Arteria-presioa handitzea.
Estres eta antsietatearen indartzailea.

Pérdida auditiva.
Problemas de concentración y sueño.
Incremento de la presión arterial.
Potenciador del estrés y la ansiedad.

GURE ESKU DAGO
EKIDITEA

EVITARLO ESTÁ EN
NUESTRAS MANOS

Informazio gehiago nahi izanez gero kontsultatu web orri hau:
www.bizkaia.eus/ingurumena

Para más información consulta la web:
www.bizkaia.eus/ingurumena

