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Looking for the wild proiektuaren barruan, Andoni Canela argazkilaria 
bidaia bat egiten ari da planetako sei kontinenteetan barrena, animalia 
basatien bila. Bidaiako bigarren etapa honetan bisonte amerikarraren 
bizitza kontatzen digu. Animalia indartsu hori aske bizi da oraindik 
Estatu Batuetako ordoki handietako natur erreserba batzuetan.

Osasunaren sustapena jendeak egiten du eta jendearekin egiten da, 
inposatu gabe eta eskura eman gabe. Pertsonen ekimen gaitasuna 
eta talde nahiz komunitateek osasunaren faktore determinatzaileetan 
eragiteko duten ahalmena handitzen ditu (Jakartako Adierazpena, XXI. 
mendeko Osasun Sustapenari buruzkoa).

Ingurumenaren, gizartearen eta enpresa gobernantzaren arloko irizpideak 
betetzea, horixe da inbertsio arduratsuak egiteko oinarria. Beste era batera 
esanda, errentagarritasuna lortzeko inbertitu behar da konpainietan, 
baina ikuspegi etiko batekin beti, herritar kultura aurreratu baten arabera 
eta gauza bat oso argi edukiz: inbertsioen nahiz desinbertsioen inguruko 
erabakiak hartzeko orduan finantzetatik kanpoko irizpideak aplikatuz 
gero, arriskuak murriztu eta luzarora itzulkin hobeak lortuko dira.

Osasunsarea Gernika

Bisonteak muga-mugan

Baliabide eta informazio gehiago zure esku
BIZKAIA MAITEA sarean hazten ari da… zure eskutik
Marka honek aldizkariaren formatu digitalean informazio 
 gehigarria duten artikuluak identifikatzen ditu.  
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Old Harry Rocks haitzak Handfast 
lurmuturrean daude, Dorset 
konderriko kostaldean, Ingala-

terrako hegoaldean, Swanage herritik lau 
kilometro inguru ipar-mendebaldera. 
Mantxako kanalaren aurre-aurrean, Kosta 
Jurasikoa zeharkatzen duen ibilbidearen 
ekialdeko muturra dira. 2010ean, Unescok 
Gizadiaren Natur Ondare izendatu zuen 
Kosta Jurasikoa, bere geologia paregabea-
gatik. Gure planetaren historiako 185 mi-
lioi urte egin ahal dira oinez 150 kilometro 
besterik ez duen ibilbide batean.

Devon konderritik Dorset konderriraino 
hedatzen den kosta zati berdingabe hori 

Kosta Jurasikoan, Gizadiaren Natur Ondare

OLD HARRY ROCKS HAITZAK
Testua: Matxalen Apraiz 
Argazkiak: Alberto Hurtado

Ingalaterra hegoaldeko itsasertzeko paisaiarik ikusgarrienetako batzuk Dorset konderriko portuaren inguruan 
daude, Jurassic Coast (Kosta Jurasikoa) deritzon eremuan. Beste gauza miragarri batzuen artean, haizeak eta 
olatuek etengabe jotzen dituzten harrizko zutabe sendo batzuk altxatzen dira bertan: Old Harry Rocks, klera 
zurizko haitz ikusgarriak.

munduko mirarien zerrenda ospetsuan 
dago, Arroila Handiarekin eta Arrezife Hesi 
Handiarekin batera, besteak beste. 
Ezaugarri natural paregabeak dituen ingu-
ru ezin ederragoa da. Luiziak, hondartzak, 
badiak eta itsaslabarrak aurkituko ditugu 
bertan. Paisaia etengabe aldatzen da eta 
oso leku ikusgarriak ditu, hala nola Old 
Harry Rocks, Hooken Landslide, Chesil Beach 
eta Durdle Door, besteak beste. Paisaia he-
terogeneo horretan mota askotako landa-
reak eta animaliak daude, batez ere hegaz-
tiak. Gainera, naturak berak milaka urtetan 
zehar eraiki dituen paisaia horiek balio 
zientif iko handia dute, Triasikoko, 
Jurasikoko eta Kretazeoko aztarna naba-

riak gordetzen dituztelako. Kosta Jurasikoko 
hainbat lekuk nazioarteko ospea lortu 
dute, bertan dauden fosilengatik. Gainera, 
aurkikuntza berriak egiten dira etengabe, 
hala nola fosilak eta oso ondo kontserba-
tutako dinosauro oinatzak. 

Old Harry Rocks haitzak orain dela 65 
milioi urte inguru eratu ziren, itsas higa-
dura bere korrosio lana egiten hasi aurre-
tik bertan pilatutako planktonetik eta bes-
telako mikroorganismoetatik. Gero, itsas 
higadurak itsaslabar ikusgarriak zizelkatu, 
hondartza ederrak modelatu eta harkaitz 
batzuk bakarturik utzi zituen, urez ingura-
tuta. XVIII. mendeko elezahar baten ara-
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bera, deabruak (Old Harry) haitz horien 
gainean lo egiten zuen.

Baina hori ez da antzina-antzinatik gi-
zakien irudimena piztu duen leku horren 
inguruko elezahar bakarra. Beste kondaira 
batek dioenez, Paye izeneko piratak eta 
Harry kontrabandistak beren altxorra ez-
kutatu zuten haitzetatik hurbil. Oraindik 
inork ez du aurkitu altxor hori.

Higadurak mehatxaturik

Eguzkitan distira egiten duten eta he-
gazti urtar nahiz migratzaile askoren ha-
bitata diren kareharrizko tontor zoragarri 
horiek higaduraren mehatxupean daude, 
batez ere haitzen behealdea. Itsaslabarrak 
arrokatsuak dira, kretazkoak, eta mendee-
tan zehar murrizten joan diren silex ze-
rrendak dituzte. Horren eraginez, haitz 
zaharrenetako batzuk itsasora amildu 
dira, hala nola Old Harry´s Wife deritzona 
(«Harry zaharraren emaztea»). Milaka ur-
tez zutik iraun ondoren, harkaitz erraldoi 
horrek amore eman zuen azkenean, eta 
1896an zarata handiz erori zen itsasora, 
garai hartako kronikek eta arrantzaleen 
testigantzek diotenez.

Geologo talde asko lanean aritu dira 
formazio zoragarri horiek salbatzeko, eta 
gaur egun haitzak zaintzeko eta higadu-
ratik babesteko asmo sendoa dago. 
Gainera, geologoak zuzen badaude, higa-
durak kostalde hori zizelkatzen jarraituko 
du, eta datozen milurtekoetan haitz be-
rriak eratuko ditu (Old Harryren «seme- 
alabak»). Beste haitz batzuk istmo estuen 
kolapsoaren eraginez eratzen joan dira. 

STONEHENGE, ZIRKULU SAKRATUA

Old Harry Rocks hai tzetatik 90 km inguru barrualderantz, Wil tshire konderrian, Avon 
ibaiaren er tzean, Erresuma Batuko beste al txor natural bat al txa tzen da landazabaleko 
muino baten gainean: Stonehenge, mundu zabalean ikus dezakegun historiaurreko 
monumenturik garran tzi tsuenetako bat, hura ere Gizadiaren Ondare izendatua. 
Monolitoak bat-batean ager tzen dira zerumugan, eta ia ezinezkoa da haien aurrean 
mirespena eta beldur pixka bat ez senti tzea.

Mul tzo megalitiko ospe tsu horrek 5.000 urte baino gehiago ditu. Harrien jatorria eta 
zirkulu ikusgarri horren xedea misterio handia dira oraindik. Teoria ugari daude, baina 
batek ere ez du misterioa argitu. Uste denez, erlijio-tenplu, hilobi-monumentu edo ur-
taroak iragar tzeko behatoki astronomiko gisa erabil tzen zen.

Stonehenge harrizko bi zirkulu zentrokidez osatuta dago, eta lubaki sakona dauka 
inguru guztian. Eraikun tza lanek 1.600 urte iraun zutela uste da. Harriak ez dira guztiak 
berdinak. Astunenek 50 tonatik gorako pisua dute, eta 600 per tsona inguru beharko 
ziren harri bakoi tza mugi tzeko!
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Ipar Amerikako ordoki zabaletara iri tsi 
ziren lehen esplora tzaileen deskrip-
zioek paradisu zoragarri batez hitz 

egiten digute. Aspaldiko garai batean, 
milioika bisonte bizi ziren Mississippi 
ibaiaren eta Mendi Harri tsuen artean da-
goen Eden amerikar horretan. Talde izu-
garri handiak osa tzen zituzten, eta, denak 
batera lasterka hasten zirenean, lurrak 
dar-dar egiten zuen haien hanken azpian.

Orain dela mende bat inguru, gizakiek 
ia erabat desagerrarazi zuten bisonte 
amerikarra (Bison bison). Gizakiak edozer 
sun tsi tzeko daukan ahalmen ikaragarria-
ren beste adibide bat da hori. Erabateko 

Animalia basatien bila (II)

BISONTEAK MUGA-MUGAN
Testua eta argazkiak: Andoni Canela

Looking for the wild proiektuaren barruan, Andoni Canela argazkilaria 
bidaia bat egiten ari da planetako sei kontinenteetan barrena, animalia 

basatien bila. Bidaiako bigarren etapa honetan bisonte amerikarraren 
bizitza kontatzen digu. Animalia indartsu hori aske bizi da oraindik 

Estatu Batuetako ordoki handietako natur erreserba batzuetan. 

sarraskia izan zen. Egindako kalkuluen 
arabera, europarrak hara iri tsi aurretik, 
Ipar Amerikako bisonteen kopurua 40 eta 
50 milioi bitartekoa zen. Hala ere, erokeria 
dirudien arren, 1890ean 50 bisonte basati 
inguru soilik geldi tzen ziren, Yellowstone 
parke nazionalean babesturik. Estatu 
Batuetako arran txo pribatuetan eta zoo-
logiko ba tzuetan beste 700 bisonte ingu-
ru zeuden, baina gehienak behiekin na-
hasirik.

Zenbait adituren arabera, ehiztariek 30 
milioi animalia baino gehiago hil zituzten 
oso denbora laburrean (hamar urte, 
1860tik 1870ra arte). Bisonte amerikarra-
ren sarraskia sistematikoa eta mugarik 
gabea izan zen. Ba tzuetan, okela eta la-
rrua sal tzeko hil tzen zituzten bisonteak. 
Baina, sarri askotan, bisontearen ehiza 
kirol hu tsa zen, ordoki handietako belar-
dietan ehunka gorpu ustel tzen u tzi zituen 
kirol penagarria.

www.bizkaia21.net
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Mende askotan zehar, Amerikako or-
doki handietako jatorrizko herriak (siuxak, 
apa txeak, arapahoak, navajoak, koman-
txeak, uteak…) bake onean bizi izan ziren 
bisonteekin. Harreman hori fun tsezkoa 
zen haien eguneroko bizi tzan eta kultu-
ran, gauza asko lor tzen bai tzituzten bi-
sontetik: jateko okela, janzteko eta babes-
lekuak eraiki tzeko larrua, tresnak egiteko 
materialak, erregaia ekoizteko goro tzak…

Orain Badlands Parke Nazionalean 
nago. Lur eremu honetan lakotak bizi dira, 
siux herriko tribu nagusietako bat. Haien 
lurraldea da. Ilun tzen duen bitartean, 
koioteen marruak adi tzen dira inguruan, 
gau izar tsua bezain garbi. Hontz baten 
ulua ere en tzuten da. Gure kanpalekutik 
hurbil dagoen baso txo batetik dator. 
Frank eta Unai (9 urteko nire semea) berriz 
elkartu dira hemen. Orain dela hiru urte, 
hemen txe ezagutu zuten elkar.

Frank Rober tson lakota da, eta aitaren 
aldeko aitonak Ptahotonpe izena jarri zion 
jaio tzean («bisonteek egiten duten hots 
baxua» esan nahi du beraien hizkun tzan). 
Unai, berriz, bisonteen bila etorri den ume 

espainiarra da. Bien artean sua piztu dute, 
afalduko dugun okela presta tzeko. Suak 
bero tzeko ere balioko digu, gauak oso ho-
tzak baitira mila metrotik gorako altitu-
dean dagoen ordoki honetan.

Egunsentiko lehen argi izpiekin batera, 
ohetik jaiki eta inguruak araka tzen hasi 
gara, zen tzuzko distan tzia baten segurta-
sunetik behatu ahal izango dugun bison-
te talde baten bila. Eguraldia aldakorra da. 
Hodeiak eta ostarteak, eta haize gogorra. 
Frank eta Unai troka sakon batean sartu 
dira. Loka tza heze dago oraindik, azken 
eurien ondorioz. Hor txe ikusi ditugu le-
hen oina tzak, trokaren hondoan. Berriak 
dira. Bisonteak ez dabil tza urrun. Inguruan 
dauden muino ugarietako baten tontorre-
tik, eta prismatikoen lagun tzarekin, lehen 
bisonte taldea begiztatu dugu. Eguzkiak 
bete-betean jo tzen ditu animaliak, kolo-
reen arteko kontrastea nabarmenduz: 
batetik, lur idorraren kolore argia; beste-
tik, bisonteen ile marroia, ia bel tza.

Lakotek Mako Sica deitu zioten lurralde 
honi (‘bad land’, lur txarra), gauza ba-
tzuetarako oso txarra zirudielako edo, 

hona iri tsi ziren lehen koloniza tzaile euro-
parrek esan zuten bezala, «zeharka tzeko 
oso txarra» zelako. Badlands deri tzon lur 
eremua oso zabala da, eta gaur egungo 
Hego Dakota estatuko hego-mendebal-
dean dago. Paisaiaren ezaugarri nagusiak 
belardi handiak eta buztin materialez era-
tutako mendiak dira. Horren ondorioz, 
kolore ugari nahasten dira eremu hone-
tan: gorrixka, okrea, askotariko grisak eta 
belardiak urtaroen arabera har tzen di-
tuen tonalitateak. 

Black Hills mendixkak ere Hego 
Dakotan daude eta izaera sakratua dute 
lakoten tzat. Handik hurbil Wind Cave 
Parke Nazionala eta Custer Parke Estatala 
daude. Oso egokia izango li tzateke 
Badlands parkearekin loturaren bat ego-
tea eta bisonteak haraino joan ahal izatea, 
Buffalo Gap National Grassland zeharkatuz 
eta Pine Ridge erreserbaraino iri tsiz. 
Lakotek goberna tzen duten erreserba 
horretan jatorrizko eskulangile eta artista 
amerikarrak daude oraindik. Askotariko 
lanak egiten dituzte bisonteen hezurrak, 
adarrak eta larrua erabiliz.
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Sarritan, bisonteek parkeko errepideak 
guru tza tzen dituzte, ibilgailuei jaramon 
handirik egin gabe. Frank eta Unai doazen 
furgoneta errepide erdian gelditu da, ani-
maliei pasa tzen uzteko. Berehala, hogeita 
hamar bat bisontek furgoneta inguratu 
dute eta miazka tzeari ekiten diote, txapa 
metalikoaren zapore gaziaren bila. Aukera 
bikaina da haien anatomia azter tzeko. 
Unairen begiek bisonteen gorputz erral-
doia araka tzen dute. Izan ere, bisonteak 
oso animalia handiak dira, «Ipar Amerikako 
ugaztun lehortar handiena». Arrek 800 
eta 900 kilo bitarteko pisua dute, eta ba-
tzuek tona bat pisa tzen dute.

Emeak txikiagoak dira eta 500 kilo in-
guru pisa tzen dute. Bisontearen siluetak 
bi ezaugarri nabarmen ditu: buru handia 
eta gorantz apur bat makotutako adar ko-
nikoak. Buruaren eta lepo lodiaren a tzean 
daukan konkorrak are i txura handiagoa 
ematen dio, eta buru-makur ibil tzen de-
lako irudipena areago tzen du. Ilajeak ere 
irudipen hori sor tzen lagun tzen du: bi-
sontearen ilea oso sarria da gorpu tzaren 
aurreko aldean eta buruan, eta ia laua 
a tzeko aldean. Aurrealdeko gorpuzkera 
indar tsu hori fun tsezkoa da elurrean eta 
izo tzean ibil tzeko eta lurra janari bila iraul-
tzeko.

Yellowstone Parke Nazionala

Hego Dakotako ordokietatik urrun 
samar Yellowstone Parke Nazionala dago. 
Horra iristen den orori leku mitiko batean 
dagoela irudi tzen zaio beti, parkea bisita-
tzen duen lehenengo aldia ez izan arren. 
Ipar Amerika osoko bisonte saldorik uga-
rienak hor bizi dira, eta erraza da ehunka 

bisontez osatutako taldeak aurki tzea. 
Bisonte basatien saldo baten erdian baka-
rrik geldi tzea uste baino askoz arrisku-
tsuagoa izan daiteke. Arrisku horretaz 
ohartarazten duten kartel asko daude 
parkean.

Denboraldiz kanpoko urtaroetan, hau 
da, udazkenean eta neguan, oso bisitari 
gu t xi  egoten dira Yellowstonen. 
Horregatik, hori da parkean ibil tzeko 
sasoirik onena. Elurrak zuriz janzten du 
animalien ilaje iluna. Udazkenetik negu-
rako aldaketa bizkorra izaten da Mendi 
Harri tsuetan, eta oso nabaria, egun gu-
txiko epean kolore marroia desagertu eta 
zuria nagusi tzen baita. Bisonteek orduan 

berri tzen dute ilea. Are sarriagoa bihur-
tzen da, lurralde horretako bizi tzaren mu-
turreko baldin tzak jasan ahal izateko. 
Mendiak eta basoak zuriz janzten dire-
nean, neguko lozorroa hasten da 
Yellowstonen, munduko lehen parke na-
zionalean. Orduan, bisitaririk gabe, badi-
rudi Yellowstone iraganera i tzul tzen dela, 
shoshoneak, bannockak edo absarokak 
lurralde horretan ehiza egiteko soilik sar-
tzen ziren garaira. Gainerakoan, bakean 
uzten zuten eremu bolkaniko hori. Hango 
natura ederra eta oparoa zen berez, baina 
suminkorra eta hilgarria ere izan zitekeen, 
eta errespetua zen oreka berma tzeko bi-
derik onena. 

AZKEN UNEAN SALBATURIK

Kronika idatziek kontatzen dutenez, batzuetan ehiztariek mila bisonte baino gehiago 
hiltzen zituzten egun bakar batean, dibertsioagatik soilik; bisonteei abian zihoazen tre-
netatik ere tiro egiten zieten, tiro-barraketako panpinak balira bezala. Eta bereziki larria 
zen Estatu Batuetako armadak zeukan agindu ofiziala: animalia hori erabat desagerra-
raztea, haren beharra zeukaten herri indigenak suntsitzeko neurri gisa.

Yellowstonen geratu ziren berrogeita hamar bisonteak eta genetikoki oraindik puruak 
ziren beste batzuk abiaburutzat harturik, espeziea apurka-apurka berreskuratzea lortu zen. 
Gaur egun, egindako kalkuluen arabera, aske bizi diren 20.000 bisonte inguru daude Ipar 
Amerika osoan. Hala ere, naturagune babestuetan bizi dira eta ezin dira handik irten. Honako 
hauek dira bisonteen bizileku nagusiak: Yellowstone eta Grand Teton (Wyoming, Montana 
eta Idaho); Wind Cave, Custer eta Theodor Roosevelt (Ipar eta Hego Dakota); Henry Mountains 
(Utah) eta National Bison Range (Montana). Bisonte horiei basoko bisonteak gehitu behar 
zaizkie (nagusiki Kanadan bizi den subespezie bat da). Bestetik, milioi erdi animalia baino 
gehiago elikagaien industriarako okela ekoizten duten abeletxe eta arrantxoetan bizi dira.

http://www.lookingforthewild.com/
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GURE 
INGURUNEA

Ingurugela-CEIDAk 25 urte bete ditu aurten. Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza sistemari zuzendutako 
laguntza zerbitzua da. 15 irakaslez osatuta dago eta iraunkortasunerako hezkuntza eguneroko lanean 
txertatzeko laguntza eskaintzen die ikastetxeei, Haur Hezkuntzatik Batxilergoraino eta Lanbide 
Heziketaraino. 

Iraunkortasunerako hezkuntzaren arloko eguneroko laguntza ikastetxeei

INGURUGELA-CEIDAK 25 URTE BETE DITU
Testua: Angélica San Martín Zorrilla eta Maite Gracia Cárcamo 
Argazkiak: Ingurugela – CEIDA (Bilbo)

CEIDA (Ingurumenarekiko Irakas-
bideen Hezkuntza eta Ikerke-
tarako Ikastegia) Euskal Herriko 

industrializazio prozesuak garapen eko-
nomikoa eta ingurumenaren narriadura 
handia ekarri zituen garaian sortu zen. 
Gerra ostean, biztanleriaren hazkunde az-
karrak, emigrazioak eta industriaren gara-
penak ingurumen arazo larriak eragin zi-
tuz ten:  ekosistemen suntsipena, 
naturaguneen okupazioa, lurzoruen ku-
tsadura, baliabideen agorpena…

80ko hamarkadan, demokrazia iristea-
rekin batera, Eusko Jaurlaritza ingurume-
na leheneratzeko neurriak hartzen eta 

herritarren kontzientziazioa bultzatzen 
hasi zen. Ikastetxeak ere ingurumenaren 
narriaduraz kezkatuta zeuden, eta ikas-
leak natur ingurunera hurbiltzeari eta 
haien ingurua hobetzen laguntzeko jar-
duerak antolatzeari ekin zioten.

Geroago, 1989an, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza eta Ingurumen sailek Bilboko 
CEIDA sortu zuten, bi helburu nagusire-
kin: irakasleen prestakuntza hobetzea 
eta ikastetxeei ingurumenaren egoera 
hobeto ezagutzeko, sentsibilizazioa 
areagotzeko eta ingurumen arazoak 
konpondu ahal izateko baliabideak es-
kaintzea.

Hasierako nukleo hori zabalduz joan 
zen, eta gaur egun bost egoitza daude 
EAEn (Bilbo, Donostia, Eibar, Legazpi eta 
Gasteiz). Guztira 15 pertsona aritzen dira 
lanean egoitza horietan (hainbat hezkun-
tza arlo eta mailatako irakasleak), eta do-
kumentazio zentroez arduratzen den per-
tsona bat dago. Orain dela hamarkada 
bat, zerbitzuak Ingurugela-CEIDA izena 
hartu zuen.

Bultzatutako jarduerak

Ingurugela-CEIDAtik bultzatu diren 
jarduera nagusien artean, lehenik eta 
behin sentsibilizazioa aipatu behar da. 

www.bizkaia21.net
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1992an, Europako COASTWATCH proiek-
tuan parte hartzen hasi zen, gure autono-
mia erkidegoan Azterkosta izena emanik. 
Proiektu horrek honako helburu hauek 
ditu: euskal kostaldearen ezagutza susta-
tzea, haren arazoez kontzientziatzea eta 
nola babestu eta hobetu ahal den azal-
tzea. Geroago, 1996an, Ibaialde sortu zen, 
metodologia berdintsua zuen baina ibai 
ekosistemen ingurukoa zen proiektu bat.

Gaur egun, Azterkosta eta Ibaialde egi-
tasmoak Aztertu proiektuan elkarturik dau-
de. Gure autonomia erkidegoko kostaldea-
ren eta ibaien egoerari buruzko datu ugari 
ematen dituzten pertsona eta talde lagun-
tzaileen sare zabal bat eratu da. Aztertu 
sentsibilizazio programaren helburuak ho-
nako hauek dira: ingurumen arazoak eza-
gutaraztea, kontzientzia piztea eta inguru-
nea zaindu behar dela ikusaraztea.

Zerbitzuaren beste jarduera ildo ga-
rrantzitsu bat material didaktikoak sor-
tzea eta hedatzea izan da. Ingurumenaren 
eta ingurumen hezkuntzaren arloko mota 
askotako baliabideetan espezializatutako 
dokumentazio zentro bat dago Inguru-
gela-CEIDAren egoitza bakoitzean. 
Horrekin batera, hasiera-hasieratik IHITZA 
aldizkaria argitaratu du. Ingurumen hez-
kuntzako profesionalei zuzendutako argi-
talpena da, baina familiei ere irekita dago 
eta oso kontuan hartzen du bere inguru 
hurbila, hau da, herria edo auzoa.

Hasieran paperean soilik argitaratzen 
zen. 2000tik aurrera bertsio digitala gehi-

tu zitzaion paperezko aldizkariari. Eta 
gaur egun, iraunkortasun irizpideei jarrai-
tuz, bertsio digitalean soilik argitaratzen 
da, euskaraz, ingelesez eta gaztelaniaz.

Dena dela, Ingurugela-CEIDAren lan 
ildo garrantzitsuena prestakuntza izan 
da beti. Hasieran, ingurumen hezkuntza-
ren arloko formakuntza eta aholkularitza 
ematen zizkien EAEko ikastetxeei. Gaur 
egun, aldiz, iraunkortasunerako hezkun-
tzari buruzko aholkularitza ematen du. 
Trebakuntza hori ikastaro presentzialen 
eta urrutiko prestakuntza saioen bidez 
egiten da, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailaren prestakuntza planaren barruan, 
ingurumen arazoak ikastetxeetan txerta-
tzen laguntzeko eta irakasleei iraunkorta-
suna lantzeko aukera emango dieten 
metodologiak jorratuz. Urtean 500 pres-
takuntza ordu inguru ematen dira eta 
1.000 irakaslek baino gehiagok hartzen 
dute parte ikastaroetan. Ildo horretan, 
ikastetxeei zuzendutako zerbitzu honen 
ibilbide luzean antolatu diren topaketak 
eta jardunaldiak ere aipatu behar dira.

Ingurumen Hezkuntzako I. Jardunaldiak 
(Sukarrieta, 1982) urratutako bideari jarrai-

tuz, 1991n II. Jardunaldiak egin ziren 
Bilbon, ordurako CEIDAk antolatuta. 
Orduz geroztik, ikastetxeen, administra-
zioen eta ingurumen ekipamenduen es-
perientziak trukatzeko eta hausnartzeko 
jardunaldiak antolatu dira urtero. Azken 
urte honetan, Iraunkortasunerako Hezkun
tzaren inguruko XXIII. Topaketak egin dira. 
Topaketa bakoitzean 100 pertsona inguru 
elkartzen dira.

Ikastetxeekiko lana

1985etik, Eusko Jaurlaritzak Ingurumen 
Hezkuntzaren arloko proiektuak sustatu 
ditu, unibertsitateaz kanpoko ikaste-
txeentzako diru-laguntza deialdien bidez. 
Ingurugela-CEIDA sortu zenetik, diru- 
laguntzez gain irakasleentzako presta-
kuntza ere eman da, ikastetxean bertan, 
klaustroak bilduz eta ikastetxeei aholku-
laritza emanez.

 Hasieran, ikasleak ingurumenera 
hurbiltzeko proiektuak lantzen zituzten 
ikastetxeek, baina gero haien errealita-
tetik hurbilago dauden proiektuak lan-
tzen joan dira, hau da, ingurumen ara-
zoei buruzko proiektuak (hondakinak, 
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mugikortasuna, biodibertsitatea…). 
Proiektu horiek guztiak ikastetxeetako 
eguneroko bizitzan eta curriculumetan 
txertatu dira.

Hasierako Eskola Ekologikoa, Eco
School eta Ekologia Eskolan programeta-
tik gaur egungo Eskolako 21 Agenda pro-
gramaraino oso bide luzea egin da. 
1992an Rio de Janeiron egin zen Lurraren 
Goi Bilerak ezarritako irizpideei jarraituz, 
gure autonomia erkidegoko udalerrietan 
Tokiko Agenda 21 prozesuak garatzen ari 
ziren ordurako. Prozesu horietan, udal 
bakoitzak bere ingurumen egoeraren 
diagnostikoa eta iraunkortasunerako 
ekintza plana egin behar zituen. 
Horretarako, herritarren parte-hartzean 
oinarritutako prozesu ugari abiatu ziren 
herrietan.

Eskolako Agenda 21 programa ere pro-
zesu horiei atxiki zitzaien eta udalerrietan 
haurrek eta gazteek parte hartzea lortu 
zuen, ikastetxeetako foro eta batzarren 
bidez.

Orain dela hamar urte abian jarri zen 
programa horretan, ikastetxean era iraun-
korrean bizitzeko eta lan egiteko beha-
rrezkoak diren ezagutzak, jarrerak eta ba-
lioak artikulatzen dira eta, gainera, oso 
kontuan hartzen da ikasleen inguru hur-
bilena: herria, hiria. Programa hori eta 
aholkularitza zerbitzua akuilua izan dira 
ikastetxeentzat: proiektuak aurkezteko, 
beharrak aztertzeko, prestakuntza espe-
zifikoa eskaintzeko eta proiektuen jarrai-
pena egiteko.

Eskolako Agenda 21 hezkuntza komu-
nitateak ikastetxean eta udalerrian iraun-
kortasuna lantzeko hartzen duen konpro-
misoa da. Udalerriko ikastetxeak (hala 
Haur Hezkuntzakoak nola Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzakoak) elkarlanean ari-
tzen dira, beren arazoak eta irtenbideak 
aurkezten dituzte eta proposamenak he-
larazten dizkiete udal arduradunei. Udal 
arduradunek, berriz, proposamenak en-
tzun eta erantzuna eman behar diete. 
Ikasleek era aktibo eta kritikoan parte har-
tzen dute beren ikastetxeari eta udalerria-
ri buruzko erabakietan.

Eskolako Agenda 21 (EA21) 2003an jarri 
zen abian, 27 ikastetxeren parte-hartzea-
rekin. Gaur egun, 450 ikastetxe baino 

gehiago (EAEko derrigorrezko hezkuntza-
ko ikastetxeen %60 inguru) eta 180.000 
ikasle baino gehiago parte hartzen ari dira 
proiektuan. Hori dela eta, Etorkizun 
Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarka-
daren baitan (2005-2014), Unescok iraun-
kortasunerako hezkuntzaren arloko jar-
dunbide egoki izendatu du EA21.

Halaber, aipatu beharra dago orain 
dela zazpi urte errekonozimendu sistema 
boluntarioa ezarri zela («Eskola Iraunkorra» 
errekonozimenduak). Horren bidez, ikas-
tetxeek Eskolako Agenda 21 programaren 
barruan garatutako esperientzia onak 
ezagutarazi nahi dira. Errekonozimen-
duaren azken helburua ikastetxearen lana 
eta kalitatea gorestea da, hezkuntzari, 
parte-hartzeari eta iraunkortasunari da-
gokienez.

Ebaluaziora aurkeztu ahal izateko, 
ikastetxeek gutxienez 5 urte eman behar 
dituzte EA21 proiektuan, eta errekonozi-
mendua hiru ikasturterako ematen da. 
Ebaluazioa gainditzen duten ikastetxeak 
Iraunkortasunerako Eskolen Sarean 
(IRAES) sar tzen dira.  Gaur egun, 
errekonozimendua jaso duten 89 
ikastetxe daude Ingurugela-CEIDAn.

Azkenik, aipatu beharra dago Brasilgo 
Hezkuntza eta Ingurumen ministerioek 
Brasilia 2010 Haur eta Gazte Biltzarrean 
parte hartzera gonbidatu zutela IRAES 21. 
Gonbidapena onarturik, orduz geroztik 
ikasleek eskola biltzar askotan parte hartu 
dute, Euskadiko lau gazte bileratan, esta-
tuko konferentzia batean eta Europako 
batean. 

ETORKIZUNERAKO ERRONKAK

Ingurugela-CEIDAk 25 urte bete ditu irakaskun tzarako lagun tza ematen, eta bere lana 
emankorra izan dela uste du. Izan ere, gaur egun oso ugariak dira ingurumena hobe tzeko 
lanean ari diren ikaste txe, per tsona eta erakundeak. Dena den, ez dugu ahaztu behar 
gure gizartea oraindik ez dela oso iraunkorra eta guztion e txea etorkizuneko 
belaunaldien tzat zain tzen eta errespeta tzen jarraitu behar dugula.

Krisi la tza paira tzen ari garen arren, Nazio Batuen Erakundeak Etorkizun Iraunkorrerako 
Hezkun tzaren Hamarkada luza tzeko asmoa du, eta Eusko Jaurlari tza 2020rako Ingurumen 
Esparru Programa lan tzen ari da eta Eskolako Agenda 21 programako proiektuak bul tza-
tzen eta finan tza tzen jarrai tzen du.

Bide luze guztiak lehen urra tsarekin hasten dira, eta Ingurugela-CEIDAtik bide hori 
gurekin batera egiteko deia egiten dizuegu. Denon artean hobetu behar dugu guztion 
e txea, hau da, Lurra.
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Comenius programaren bidez europar dimentsioa indartu nahi da Haur Hezkuntzan eta Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzan, hainbat herrialdetako ikastetxeen arteko elkarlana eta mugikortasuna sustatuz. Diru-laguntzak 
ematen ditu hezkuntzaren arloko jardunbiderik onenak lantzeko, sustatzeko eta hedatzeko, metodo eta material 
didaktiko berriak sortzeko eta irakasleentzako prestakuntza ikastaroak garatzeko, sustatzeko eta hedatzeko.

Bi urtez, ARRIGORRIAGA HLHI ikastetxeak Europako Comenius 
programan parte hartu du 

VIRTUAL REALITY, EUROPAKO PROIEKTU BAT
Testua eta argazkiak: Marivi Suso, Arrigorriaga HLHI ikastetxeko ingeles irakaslea eta proiektuaren koordinatzailea 

Virtual Reality proiektua 2012. ur-
tearen hasieran abiatu zen. 
Europako zor tzi ikaste txek egin 

genuen proiektu multilateral horretan 
parte har tzeko eskaera, baina lau soilik 
izan ginen onartuak: Scuola Media Carlo 
Perucci (Marzana), Verona, Italia; Szkola 
Podstawowa Abis «School 4 Abis Child», 
Łódź, Polonia; Orhangazy Secondary 
School, Kizilcahamam, Turkia; eta 
Arrigorriaga HLHI, Arrigorriaga, Euskal 
Herria (proiektuaren koordina tzailea). 
Azken bi ikasturte hauetan lau eskola ho-
riek parte hartu dute proiektuan.

Mugikortasunak

Europako Comenius programak babes-
tutako proiektu horren ezaugarri nagusie-
tako bat hurrengo hilabeteetako jardue-
rak programa tzeko egiten diren bisitak 
dira. Ordura arte egindako jarduerak az-
tertu eta parteka tzen dira eta erabaki 
garran tzi tsuak har tzen ditugu bisita ho-

rietan. Proiektuan parte har tzen duten 
beste ikaste txeen herrialdeetara mugi-
tzen den edo bidaia tzen duen per tsona 
bakoi tzari «mugikortasuna» esaten zaio.

Bi ikasturte hauetan sei bisita egin di-
tugu beste ikaste txe eta herrialdeetara. 
Egonaldiak lau egunekoak izaten dira, eta 
denbora horretan dagokion eskolara joa-
ten gara, haren metodologia, baliabi-
deak, ohiturak eta bestelakoak azter-
t zera .  Arra tsaldez tok ian tok iko 
«turismoa» egiten dugu edo probin tziako 
monumentu eta lekurik garran tzi tsuenak 
bisita tzen ditugu.

Hala, mugikortasunetan parte hartu 
duten gure irakasle eta ikasleek honako 
leku hauek bisitatu dituzte: Ankarako 
Hacibajram meskita eta Aqua Vega akua-
rioa, Anatoliako Zibilizazioen Museoa, 
Veronako Arena anfiteatroa eta inaute-
riak, Łódź hiriko Zinearen Museoa eta 
Manufaktura zentroa, eta Varsoviako 
Koperniko Zien tzia Museoa.

Beren aldetik, Europako ikaste txeetatik 
gure autonomia erkidegora etorri diren 
irakasle eta ikasleek honako leku hauek 
ezagutu dituzte: Bilboko Guggenheim 
museoa eta Alondegia, Portugaleteko 
Zubi Esekia, Pozalaguako hai tzuloak eta 
Karpin Basa Faunaren Babes Zentroa 
(Karran tzan). 

Proiektuan proposatutako helburuak 
lor tzeari begira, bilerak egin ditugu ikas-
leekin, haien familiekin, irakasleekin eta 
tokian tokiko komunitateekin, mugikorta-
sunen bidez, eta proiektuko jarduera 
guztietan parte hartu dute denek.

Bi urte hauetako jarduera eta lan 
guztiak ingelesez eta baliabide informa-
tikoak nahiz ikus-en tzunezkoak erabiliz 
egin ditugu.

Azken topaketa, 2014ko maia tzean

Bisita hori oso garran tzi tsua izan da 
gure ikaste txearen tzat, aldez aurretik lan 

www.bizkaia21.net
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handia egin behar izan genuelako bisita 
presta tzeko, ikaste txean bertan jarduerak 
antola tzeko eta turismo txangoak aukera-
tzeko.

Guztira 8 irakasle eta 15 ikasle etorri 
ziren. Irakasleek herriko hotel batean 
hartu zuten ostatu, eta ikasleek trukee-
tan parte hartu duten ikasleen familien 
e txeetan. Azken hori bereziki garran tzi-
tsua da horrelako proiektuetan, ikasleen 
artean oso harreman interesgarriak sor-
tzen direlako eta bisita tzen den tokiko 
ohiturak bertatik bertara ezagu tzen di-
relako.

Gure geografiaren parte bat ezaguta-
razteko gure gonbidatuen tzat antolatu 
behar genituen txangoen artean Karpin 
Basa Faunaren Babes Zentroa aukeratu ge-
nuen, beste leku ba tzuen artean. Oso era-
baki egokia izan zen, Italiatik, Poloniatik 
eta Turkiatik etorri zi tzaizkigun bisitariak 
oso pozik gelditu bai tziren. Izan ere, 
Karpin animalien parke bat baino askoz 
gehiago da, haren helburua basa animalia 
sendaezinak babestea eta bisitariak kon-
tzien tzia tzea baita.

Bukatu aurretik, proiektu/esperien tzia 
ahaztezin honen hiru alderdi nagusiak na-
barmendu nahi ditut:

a.  Irakasleek ikasi egiten dute beste 
hezkun tza sistema ba tzuekiko harre-
manen bidez.

b.  Ikasleek beste kultura eta bizimodu 
ba tzuk ezagu tzen dituzte.

c.  Familiek zuzenean parte har tzen dute 
esperien tzian, beste ikaste txeetako 
ikasleak e txean hartuz, eta eran tzun 
ezin hobea eman dute beti. 

«GOOD CITIZENS»

Virtual Reality proiektuaren barruan gauzatu den eta Arrigorriagako ikastetxeko ikas-
leen artean garrantzi berezia izan duen jarduera bat «Good citizens» (Herritar onak) izan 
da. Gainerako jarduera guztietan bezala, lehenik eta behin hausnarketa egin zen, kasu 
honetan birziklatzearen inguruan eta 4 R deritzon kontzeptua oinarritzat harturik (Reuse, 
Recycle, Reduce and Recover). Horretarako, ikasleek aztertu zuten gure inguruan zein 
neurritan zaintzen den ingurumena, berrerabiltzen, birziklatzen, produktu batzuen kon-
tsumoa murrizten eta lehengai gisa erabiltzen diren materialak berreskuratzen. Gero, 
eguneroko bizitzan planeta hau zaintzeko herritar on gisa zer egin dezaketen zehaztu 
zuten.

Beti bezala, eta argazki nahiz testuen bidez, egindako lana islatzen zuen aurkezpen 
bat sortu zuten (ikasleak energia aurrezten, edukiontzi desberdinak erabiltzen, garraio 
publikoa edo bizikleta erabiltzen…).

Azkenik, topaketa bat egin zen Poloniako Łódź hirian, lau herrialdeek egindako lanak 
partekatzeko eta Europako herritarrek nahiz erakundeek zeregin komun horretan duten 
inplikazioa aztertzeko.
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Osasunaren sustapena jendeak egiten du eta jendearekin egiten da, inposatu gabe eta eskura eman gabe. 
Pertsonen ekimen gaitasuna eta talde nahiz komunitateek osasunaren faktore determinatzaileetan eragiteko 
duten ahalmena handitzen ditu (Jakartako Adierazpena, XXI. mendeko Osasun Sustapenari buruzkoa).

Komunitatearen osasuna hobetzeko sare lokalak

OSASUNSAREA GERNIKA
Maria Jose Astillero. Osasun Publikoko teknikaria. Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila

INGURUMEN 
OSASUNA

Osasuna oinarrizko giza eskubidea 
da, garapen sozial eta ekonomi-
korako ezinbestekoa. Baina zer da 

OSASUNA? Nola ulertzen dugu? Osasuna 
gaixotasunik ez edukitzea baino askoz ere 
kontzeptu zabalagoa dela barneratu behar 
dugu. Munduko Osasun Erakundeak eman-
dako definizioaren arabera, osasuna ongi-
zate fisiko, mental eta sozial erabatekoa 
da, eta ez soilik gaixotasunik eza. 

Oso ugariak dira pertsonen osasunean 
eragina duten faktoreak. Norberaren ge-
netikak eta gorputzak oso eragin muga-
tua dute osasunean (%15 inguru besterik 
ez); osasunarekin oso lotura estua duten 
beste faktore asko daude: ingurunea, bi-
zimodua, gizartearen antolakuntza… Hau 
da, pertsonak jaio, hazi, bizi, lan egin eta 
zahartzen diren baldintzek eragin eraba-
kigarria dute haien osasunean, osasun 
zerbitzuek izan dezaketena baino askoz 
ere handiagoa. Halaber, baldintza horiek 
indar ekonomikoek, sozialek, arautzaileek 
eta politikoek sortzen dituzte. Osasun 
egoera baldintzatzen dituzten faktore eta 

ezaugarri horiei osasunaren gizarte de-
terminatzaileak esaten zaie (1. Irudia).

Horregatik, osasuna hobetzeko ekime-
nak ezin dira isolatuak izan, eta osasun 
sektorearen mugak gaindituko dituen 
ikuspegi batetik bideratu behar dira. 
«Osasuna Politika Guztietan» esaten zaio 
estrategia horri. Lankidetza horizontalean 
oinarritutako estrategia bat da, eta haren 
helburua biztanleriaren osasuna hobetzen 
laguntzea eta osasunaren arloko desber-
dintasunak gutxitzea da, osasunaren de-
terminatzaileen arloan lan eginez. Sektore 
guztien artean eta eragile berriekin jardu-
tea eskatzen du horrek, herritarren par-
te-hartzeari garrantzi berezia emanez.

Toki-mailako osasuna

Zergatik da garrantzitsua osasunaren 
toki-mailako ikuspegia lantzea? Komuni-
tatea toki jakin batean bizi delako eta hor-
txe jarduten duelako. Herritarrek eremu 
zehatzetan egiten dituzte jarduera sozial 
eta produktiboak, eta sektore desberdi-

nak barnebilduz osasuna sustatzera bide-
ratutako ekimenak eraginkorragoak dira 
eremu horietan. Gainera, badakigu herri-
tarren osasuna hobetzeko ez dela aski 
norbanakoen jokabideetan eragitea (ta-
bakoa, elikadura, sedentarismoa…) eta 
beste arlo batzuetan ere eragin behar du-
gula: ingurunean, tokian tokiko politike-
tan, kohesio sozialean, zerbitzuen eskura-
garritasunean…

Hala, 2011. urtearen bukaeran, Bizkaiko 
Osasun Publikoko Zuzendariordetzatik 
eta Osakidetzako Lehen Mailako Arretako 
Barrualdeko Eskualdetik «Osasun-
Eremua» proiektua bultzatu genuen, ho-
nako helburu honekin: bizimodu osasun-
garriagoa eramaten lagunduko duten 
planak sustatzea toki-mailan, herrita-
rrek beren osasunaren kudeaketan par-
te hartzea ezinbesteko baldintzatzat 
hartuz.

Plan horiek aurrera eramateko, osasun 
sare lokalak behar dira: OSASUNSAREA. 
Izan ere, sarean lan eginez gero, tokian to-
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kiko eragileen arteko sinergiak sortzen dira 
eta baliabideak hobeto aprobetxatzen 
dira. Halaber, arazoak eragile desberdinen 
ikuspegitik aztertzen baditugu, diagnosti-
ko hobea egingo dugu eta irtenbideak ho-
beak eta eraginkorragoak izango dira.

Osasunsarea Gernika 

2013ko martxoan, osasun sare bat sor-
tzeko proiektua aurkeztu zitzaien 
Gernikako herritarrei, eta oso harrera ona 
egin zioten. Horrela sortu zen OSASUN-
SAREA GERNIKA, eragile hauek guztiak 
barnebiltzen dituen sarea: ikastetxeak, gu-
raso elkarteak, Berritzegunea, erretiratuen 
elkartea, kultura elkarteak, emakume el-
kartea, kirol patronatua, alkoholiko anoni-
moak, gizarte zerbitzuak eta prebentzio 
komunitarioaren arlokoak, udala, Osaki-
detza… Sareak talde sustatzaile bat dauka, 
udaleko, osasun zentroko, zerbitzu soziale-
tako eta osasun publikoko teknikariek osa-
tua, eta haren helburua herrian osasuna 
sustatuko duten esku-hartzeak garatzeko 
sinergiak sortzea da.

Hasieran, honako jarduera hauek egin 
ziren:

OSASUNSAREAko kideei eskualdeko 
osasun diagnostikoa aurkeztu zitzaien. 
(Bizkaiko Osasun Publikoko Zuzendarior-
detzako Epidemiologia Zerbitzuak egin 
zuen diagnostikoa).

Osasunaren arloko beharrak eta ara-
zorik kezkagarrienak identifikatu ziren, 
herritarrei zuzendutako inkesta baten bi-
dez eta sareko kideekin lan saioak eginez.

Udalerriko osasun baliabide/akti-
boen katalogoa egin zen, herritarren la-
guntzarekin.

Horrela, Gernikako biztanleen osasun 
arazoak zeintzuk diren jakin genuen, he-
rritarrek ikusten dituzten arazoak edo 
beharrak identifikatu genituen, eta udale-
rrian garatzen ari ziren baliabideak eta 
jarduerak bildu genituen.

Informazio hori aztertu ondoren, lehen-
tasunezko bi jarduera eremu ezarri ziren: 
«Elikadura eta ariketa fisikoa haurtzaroan» 
eta «Zahartze aktiboa». Bi eremu horiek 
mahai espezifiko banatan landu dira.

Orain, bi eremu horietako esku-hartze 
komunitarioak diseinatu eta abian jarri 
behar ditugu guztion artean. 

Iturria: Dalhgren G, Whitehead, 1991.

OSASUN SARE LOKALAK ETA OSASUNAREN ARLOKO EKITATEA

2013-2020rako Osasun Planak datozen zor tzi urteetan Euskadin garatuko diren osasun 
politikak ezar tzen ditu, eta osasun sare lokalak plan horretan kokatuta daude. Osasunaren 
gizarte determina tzaileen eredua har tzen du esparru kon tzeptual gisa, eta osasun mai-
la hobe tzeko nahiz osasunaren arloko ekitatea areago tzeko (hau da, osasun desberdin-
tasunak murrizteko) beharrezkoak diren helburuak eta estrategiak jaso tzen ditu.  

Oro har, osasunaren arloko desberdintasunak oso handiak dira hirietan, eta ebiden tzia 
zientifikoak argi eta garbi erakusten du hirietako auzo eta eremu behar tsuetan bizi diren 
per tsonek osasun txarragoa dutela. Hiriei dagokienez, osasun desberdintasunen 
determina tzaileek honako alderdi hauek bil tzen dituzte: hiriko gobernan tza, testuinguru 
fisikoa, testuinguru sozioekonomikoa eta inguruneak. Alderdi horiek osasunean duten 
eragina desberdintasun arda tzen arabera alda daiteke. Honako hauek dira desberdinta-
sun arda tzak: klase soziala, generoa, adina, etnia eta migrazio estatusa (Borrell C. et al. Las 
desigualdades en salud a nivel urbano y las medidas efectivas para reducirlas. Bar tzelona: 
Medea eta IneqCities proiektuak; 2012).

1. irudia. Osasunaren gizarte determinatzaileen eredua
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Munain–Okariz (Araba)

Ehun urtetik gorako 
haritzen ibilbidea
Testua: Naia Ugarte
Argazkiak: Alberto Hurtado eta Naia Ugarte

Agurain herritik hurbil, Entzia 
mendilerroaren hegalean, Munain-Okarizko 
hariztia aurkituko dugu. Baso horretako 
haritzak oso zaharrak dira -gehienek 
bostehun urte baino gehiago dituzte-, 
eta biodibertsitate handiko natur eremu 
bat iraunarazten lagundu dute. Bakanak 
direlako oso interesgarriak  
diren espezie asko daude.  
Ibilbide egokitu batek  
harizti paregabe horretan  
barrena eramango gaitu.

Mende askotan zehar, abel tzain tza eta basogin tza izan dira 
paisaia horietako jarduera nagusiak, eta kon tserbazio egoera 
onean dauden eta ahalmen biologiko handia duten basoak u tzi 
dizkigu horrek.

Ehun urtetik gorako hari tzen aurkikun tza aspaldi ez dela 
gertatu zen. Orain dela hogei urte inguru, Zadorra ibaiaren 
ibilbidean ikerlanak egiten ari ziren bi naturalistek haritz 
erraldoi bat aurkitu zuten ustekabean. Inguru guztia arakatu 
ondoren, sasien artean askoz ere haritz gehiago zeudela ikusi 
zuten. Penin tsulako eta, ziur aski, Europa osoko basorik zaha-
rrenetako eta interesgarrienetako bat aurkitua zuten. Izan ere, 
baso askotan daude zuhaitz zaharrak, baina ez da batere 
ohikoa baso horretan bezainbeste egotea. Munain-Okarizko 
basoak 385 hektarea ditu, eta gu txienez bost mende dituzten 
608 zuhaitz, zor tzi mendeko ba tzuk eta 1.500 urte dituen 
baten bat aurki di tzakegu bertan.

Inguru paregabe horretaz goza tzeko prestatutako ibilbidea 
Munain herrian hasten da, Arabako hiriburutik 25 km-ra. 
Hara iristeko, N-1 autobidetik goazela, Opakuako irteeran 
A3138 errepidea hartuko dugu, Eginorantz. Kilometro bat 
egin ondoren, Munainera doan errepidea hartuko dugu. 
Ibilbidearen abiapuntua Andre Maria Jasokundekoaren eliza-
ren ondoan dago. Mendilerrotik jaisten den errekaren alboan 
dagoen aparkaleku txiki batean utz dezakegu autoa.

Handik 50 metro ingurura hasten den bide balizatua bila-
tuko dugu. Seinale zuri-horiei jarraituz, metalezko ate batera 
iri tsi eta larre batean sartuko gara. Bide hori lokaztuta egon 
ohi da. Horregatik, txango hau eguraldi lehorra egin ondoren 
egitea gomenda tzen dizuegu.

Alanbre-hesi bat zeharkatu ondoren, zurezko ate bat aur-
kituko dugu apur bat aurrerago. Hor, zaldain batera eramango 
gaituen pista bat hartuko dugu. Oihanbideko seinale zuri-
horiei jarraituz, zenbait minutu geroago bideguru tze batera 
helduko gara. Hor aurkituko dugun kartelak bi norabide 
seinala tzen ditu: «Zuhaitz Zaharren Bidezidorra» ezkerretara 
eta Zadorraren iturburua eskuinetara. Bi ibilbideok marka 
zuri-horiak dituzte.

TXANGOAK
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Eskuinetara doan bidea har tzen badugu, Zadorraren itur-
bururaino eta Peña Roja mendiraino luzatu ahal dugu ibilbi-
dea. Iturburua a tzean u tzi ondoren, En tzia mendilerrora igo-
tzen jarraituko genuke eta minutu gu txiren buruan Peña Roja 
gailurrera iri tsiko ginateke (1.067 m), eskuinaldetik. Gero, bide 
beretik jai tsiko ginateke, edo mendilerroko begiratokitik 
ibilbide zirkularra egin, Okarizera jai tsi eta Munainera i tzuliko 
ginateke.

Hala ere, oraingoan ezkerretara doan bidea hartuko dugu. 
Aldapa bat igo ondoren, ehun urtetik gorako hari tzak dauden 
lekura helduko gara. Zurezko langa bat zeharkatu ondoren, 
hesiz inguratutako eremurantz joango gara. Hari tzik zaharre-
nak hor daude. Eremu horren jatorria garai batean abereen tzat 
erabil tzen ziren bazkalekuak dira.

Basotik jarraituko dugu, Okarizeraino. Ibilbidearen zati 
horren hasieran haritz zahar gehiago ikusiko ditugu. Lursail 
ba tzuk zeharkatuz, abiapuntura i tzuliko gara (Munain), 5 km 
inguruko txango zirkularra eginik. 

BIODIBERTSITATE HANDIKO BASOA

Munain-Okarizko ehun urtetik gorako haritzek biodiber-
tsitate handiko natur ingurunea garatu eta babestu dute. 
Hala, esaterako, beren bakantasunagatik oso interesgarriak 
diren espezie asko hazi dira bertan. 

Besteak beste, 103 kakalardo-espezie aurkitu dira: haietako 
bi (Lucanus cervus eta Rosalia alpina) lehentasunezkotzat 
jasota daude Europako Habitat zuzentarauan; 92 goroldio- 
espezie eta 19 iratze-espezie katalogatu dira; haietako asko 
interes handikoak dira eta 6 arriskuan daude. Gainera, 109 li-
ken-barietate zenbatu dira, batzuk oso esklusiboak, eta 225 
onddo-espezie daude, haietako batzuk oso bakanak eta gal-
zorian dauden Europako espezieen zerrenda gorrian jasoak 
(hala nola Entoloma bloxamii eta Lyophyllum favrei).

Bestetik, hainbat ugaztun ikusi edo haien aztarnak aurkitu 
dira. Lepazuria, azkonarra, katajineta, azeria, erbi europarra, 
basurdea eta orkatza dira ugaztun horietako batzuk. Halaber, 
107 hegazti-espezie bizi dira basoan.
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lokoak, fisiko-kimikoak, energetikoak, di-
namikoak eta beste organismo ba tzuekiko 
interaktiboak).

Egindako lanaren emai tzak harrigarriak 
dira. Akuarioek fideltasun handiz irudika-
tzen dute gure inguruko nahiz i tsaso tro-
pikal urrunetako i tsas hondoen edertasuna 
eta ikusgarritasuna. Hala beste akuario ba-
tzuetako profesionalek nola biologiaren, 
geologiaren, arte plastikoen, hezkun tzaren 
eta kazetari tzaren arloko adituek erakuske-
ta berezi hori goraipatu dute.

Hogeita sei akuariok fideltasun handiz 
irudika tzen dituzte i tsasoetako hainbat 
biotopo, hala atlantikoak nola i tsaso tro-
pikaletakoak. Akuario horietan dena da 
garran tzi tsua, ez soilik arrainak. Izan ere, 
biotopo bakoi tzak behar-beharrezkoak 
ditu hura osa tzen dituzten izaki bizidun 
guztiak: algak, ornodunak, ornogabe txi-
kiak… Izaki bizidun guztiak fun tsezkoak 
dira oreka hauskor horri eusteko.

Ge txo Aquarium ondo bereizitako bi 
eremutan banatuta dago. Lehen eremua 
Kantauri i tsasoari dagokio. Askotariko 

i tsas giroak eta azken urteotan uraren 
lehenera tze biologikorako egin den lana-
ren emai tzak ikusiko ditugu bertan 
(Nerbioi ibaiaren i tsasadarrean eta haren 
inguruetan egindako aurrerapenak batez 
ere). Ate bat zeharkatu ondoren, tropiko 
urrunera helduko gara. Ozeano Indo-
Pazifikoko paradisuetako giroak ikusiko 
ditugu eremu horretan, hala nola kora-
lezko arrezife ikusgarriak.

Bisita gidatuak

Ge txo Aquariumek eskain tzen dituen 
bisita gidatuen arrakastaren oinarria gida-
rien prestakun tza handia da. Bisitetan, 
Kantauri i tsasoko eta Indo-Pazifikoko i tsas 
hondoak irudika tzen dituzten 25 akuarioei 
buruzko azalpen zeha tzak ematen dituzte.

Bisita gidatua bukatu ondoren, Haur 
Hezkun tzako eta Lehen Hezkun tzako 
ikasleek pintura tailer batean parte har-
tzeko aukera dute. Bigarren Hezkun tzako 
eta uniber tsitateko ikasleei dagokienez, 
bisitak hezkun tza curriculumera eta 
irakasleen nahiz ikasleen eskakizunetara 
egoki tzen dira.

Honako hauek dira bisitetan lan tzen 
diren gaietako ba tzuk: organismoen sailka-
pena, i tsasoko animalia eta landare talde 
nagusien ezaugarriak, i tsasoko habitatak 
eta haien garran tzia, organismoen arteko 
harremanak, ekologia, i tsasoko ku tsadura, 
biodiber tsitatea, i tsasoko ekosistemak ba-
bestearen garran tzia, ziklo biologikoak, 
bazka-sarea eta askotariko bi txikeriak. 

Ge txo Aquarium akuario txikia da, 
baina edukiz eta xehetasunez 
betea. Tamaina txikiko al txor 

biologiko handia da, urte askotan zehar 
i tsasoko floraren eta faunaren arloan 
egindako ikerlanen emai tza.

Erakusketaren helburua i tsasoko bizi-
tza ezagutaraztea da, ikaste txeetan ingu-
rumen kon tzien tzia, biodiber tsitatearen 
kon tserbazioa eta i tsas ingurunearekiko 
begirunea susta tzeko asmoz. Izaki bizidu-
nek i tsasoko oreka hauskorrari eusteko 
erabil tzen dituzten estrategien garran tzia 
nabarmen tzen da eta gizakiek eragindako 
kalteak nahiz kalte horiek konpon tzeko 
egiten ari diren ahaleginak azal tzen dira.

Beste akuario ba tzuekin alderatuta Ge-
txo Aquariumek daukan berezitasun na-
gusia garapen bioteknologiko aurreratua 
da. Horri esker, i tsasoko bizi tzaren irudika-
pen konplexuak eta askotarikoak jaso ahal 
izan ditu bere akuarioetan. Ez da erraza 
hainbat espezie desberdin sistema i txi ba-
tean bil tzea, organismo talde bakoi tzak 
ondo ezagutu behar diren eskakizun es-
pezifikoak dituelako (nutrizioaren ar-

Itsasoko bizitza  
ezagutaraztea eta ikastetxeetan  

ingurumen kontzientzia piztea helburu

GETXO AQUARIUM
Testua eta argazkiak: Getxo Aquarium

Getxo Aquariumek oso erakusketa berezia eskaintzen du, ikuskera 
moderno eta original batean oinarritua. Ikerkuntza eta teknologia 
baliatuz, fideltasun handiz irudikatu dira Kantauri itsasoko nahiz ozeano 
Indo-Pazifikoko itsas hondoak.

GETXO AQUARIUM

Bisita gidatuen erreserbak: Gutxienez 
15 egun lehenago egin behar dira.

Harremanetarako telefonoa:  
94 491 46 61
info@getxoaquarium.com
www.getxoaquarium.es
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GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

ZIBERINGURUNE@

IRAILAREN 28RA ARTE, 
KARPIN ABENTURAN, 
ORDUNTEKO MENDIEN INGURUKO 
ARGAZKI ERAKUSKETA

IRAILAREN 16TIK 22RA 
ARTE MUGIKORTASUN 
IRAUNKORRAREN 
EUROPAKO ASTEA
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URDULIZ
Urdulizko Udalak 35 urtetik gorako emakumeei lana emateko programa bat 

bultzatu du, Eusko Jaurlaritzarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Uribe Kostako 

Behargintzarekin batera. Deialdia irailean egingo da, eta helburua emakume horiei 

familiako bizitza eta lan ordutegia bateratzea ahalbidetuko dieten lanpostuak 

bilatzea da. Halaber, garrantzi handia emango zaie lan baldintza duinei eta 

gizonezkoekiko berdintasunari.

ERANDIO
Energia Aurrezpen eta Eraginkortasun Planaren barruan, Erandioko Udalak argi-

elementu eraginkorragoak jarriko ditu udalerriko hainbat lekutan, oraingoen 

ordez. Aldaketak 140 ekipotan egingo dira eta errefortzuko 6 proiektore instalatuko 

dira. Horrekin, energia kontsumoan %60 inguruko aurrezpena lortzea espero da. 

Energia eraginkortasunerako 28 ekipo ere berrituko dira.

TXORIERRI 
Txorierriko Mankomunitatea oso ezaguna da iraunkortasunaren arloko 

proiektuengatik, eta hondakinen kudeaketaren nahiz bide garbiketaren arloan 

egiten ari den lanagatik nabarmentzen ari da. Besteak beste, bosgarren edukiontzia 

jarri eta nork bere konposta egitea bultzatu du. Hori guztia dela eta, Estatu mailako 

sari bat jaso zuen ekainean. Txorierriko proiektuak interesgarriak iruditu zaizkie 

toki nahiz eskualde mailako beste entitate batzuei. Hala, esaterako, Mexikoko 

Jalisco eskualdeko mankomunitate batek harana bisitatu du, Mankomunitateak 

hondakinak nola kudeatzen dituen aztertzeko.

GURE  
UDALERRIETAKO  
ALBISTEAK
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BAKIO
Arrieta, Bakio, Gamiz-Fika, Gatika, Fruiz, Laukiz, Maruri-Jatabe eta Mungia 

herrietako udal ordezkariek Gaztedi Mungialde lankidetza hitzarmena sinatu dute 

orain dela gutxi. Helburu nagusia gazteei lana lortzeko eta emantzipatzeko aukera 

emango dieten ekintzak bultzatzea da. Hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiak 

sustatzen duen Udal Gaztedi proiektuaren barruan kokatzen da.

BARAKALDO
Barakaldoko Udalak adineko pertsonei arreta emateko dauzkan Gizarte Zerbitzu 

espezializatuek 80 urtetik gorako 3.300 pertsona baino gehiago artatu zituzten 

iaz. Programarik arrakastatsuenetako bat Etxeko Laguntza Zerbitzua da. Gizarte 

Gaietarako Sailak 11,4 milioi euroko aurrekontua du 2014. urterako, iaz baino %5,2 

gehiago.  Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako laguntza 

zerbitzurako eta gizarte hezkuntzan esku hartzeko programetarako aurrekontuak 

ere gora egin du.

TRAPAGARAN
Meaztegi Berdea parkeak oinezkoentzako pasabide bat izango du laster. Zurezkoa 

izango da eta hiru aintzirak zeharkatuko ditu. Aparkalekutik abiatuta, Parkotxako 

putzua inguratuko du, Ustion aintzira bisitatzeko aukera emanez, eta Blondis 

aintziraren gaineko begiratoki txiki batean bukatuko da. Pasealekua 800 metro 

luze izango da eta bi pasabide egingo dira aldaparik egon ez dadin. Pasabideen 

diseinua garai batean minerala garraiatzen zuten aireko tranbiei egindako 

omenaldia izango da.

GURE  
UDALERRIETAKO  

ALBISTEAK
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Zura birziklatzen

Naturari, zientziari, 
ingurumenari eta zientzia 
dibulgazioari buruzko 
aldizkari honek Zur 
Berreskuratzaileen 
Espainiako Elkarteak 
(ASERMA) egindako 
txosten bat jasotzen du 
bere web orrian. Zura zergatik eta nola berreskuratu behar 
den azaltzen da txosten horretan.

Ingurugela-CEIDA

Ingurumenarekiko 
Irakasbideen Hezkuntza 
eta Ikerketarako 
Ikastegiei buruzko 
informazio guztia. 
Ikastegiak 1989an sortu 
ziren, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eta Lurralde 
Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurumen Sailaren arteko 
lankidetza hitzarmenen ondorioz. 

Kosta Jurasikoa

Web orri honen bidez, 
Dorset konderriko eta 
Devon konderriko 
ekialdeko itsasertzeko 
altxorrak ezagutuko 
ditugu. Kosta Jurasikoa 
esaten zaio eremu horri, 
eta Erresuma Batuan Gizadiaren Ondare izendatu den 
lehen naturagunea da. Ingalaterrako mapak eta bisitatu 
beharreko lekuei buruzko argibideak ere aurkituko ditugu.

Metro Bilbao

Metro Bilbaoren web 
orriko atal honetan 
energia 
eraginkortasunerako 
proiektua eta ingurumen 
kudeaketaren arloko 
politika ezagutu ahal 
ditugu.

Zetazeoak ezagutzen

Zetazeoen inguruko 
informazio guztia, 
espezieak eta Estatuan 
animalia horiek 
begiztatzeko dauden 
lekurik onenak aurkituko 
dituzue web orri 
honetan.

Lakota herriaren 
lurraldean

Looking for the wild 
proiektuaren barruan, 
Andoni Canela 
argazkilaria bidaia bat 
egiten ari da mundu 
osoan barrena, 
kontinente bakoitzeko animaliarik adierazgarrienen bila. 
Web orri honetan bidaiako bigarren etapa kontatzen digu: 
Ipar Amerikako ordoki handiak, bisonte amerikarraren 
bizilekua.

www.waste.ideal.es/residuosmadera.htm

www.visitbritain.com www.wwf.es/que_hacemos/especies/especies_prioritarias/cetaceos/

www.quesabesde.com

www.metrobilbao.net

www.ingurumena.ejgv.euskadi.net

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

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. 

                      Aldizkariko atal honetarako  

                        interesgarria izan  

     daitekeen Interneteko helbideren  

              bat ezagutzen baduzu,  

                      bidal iezaguzu,  

                            mesedez.
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JARDUERAKEkainaren 21etik Irailaren 28ra

ORDUNTEKO MENDIEN  
INGURUKO ARGAZKI  
ERAKUSKETA
Karpin Abentura 
Faunaren Babes Zentroan 
Biañez auzoa (Karrantza)

Egileak 
M. Sabino 
Sergio González Ahedo 
Mitxel Andreu 
Mikel Fernández de Larrinoa

Ordutegia: 11:00etatik 19:00etara 
Uztailaren 1etik iralaren 15era, egunero 
Asteburuak: irailak 20-21 eta 27-28

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN 
EUROPAKO ASTEA

2014ko irailaren 16tik 22ra arte Mugi-
kortasun Iraunkorraren Europako Astearen 
hamalaugarren urteurrena ospatuko da, ho-
nako goiburu honekin: Hiria, nire autoa 
gabe! Kale hobeak zure hautua dira! Orain 
arte bezala, aurten ere gonbidapen zehatza 
egin zaie tokiko agintariei, erakundeei eta 
gainerako instituzioei: oinez ibiltzean, bizikle-
tan edo garraio publikoan oinarritutako mu-
gikortasun iraunkorra sustatzeko jarduerak 
abian jartzea, epe luzeko neurriak hartzea 
eta jardunbide egokiak gauzatzea. Horrela, 
herritar guztiek parte hartu ahalko dute hiri 
ingurunea eta biztanleriaren osasuna hobe-
tzeko jarduera horietan.

Natur Ondare izendatutako 77 lekuren irudiak

“MUNDUKO AL TXOR NATURALAK”  
BIZKAIA ZUBIAN

Irailaren 30era arte mundu zabaleko hainbat leku eder iku-
si ahalko dira Ge txon eta Portugaleten: Coloradoren Arroila 
Handia, Kilimanjaro, Sichuango santutegiak, Galapagos uhar-
teak… Izan ere, Natur Ondare gisa katalogatuta dauden leku 
ahaide ba tzuen argazki erakusketa jarri dute Unescok Munduko 
Industria Ondare izendatutako zubi esekian, 77 irudi zirraraga-
rri i tsasadarraren bi aldeetan eta zubiko pasabidean. Bost kon-
tinente bisitatu ahal dira erakusketako argazkien bidez: Afrika, 
Amerika, Asia, Europa eta Ozeania. 

Lehenago, AXA fundazioak babestutako erakusketa hori 
beste leku esangura tsu ba tzuetan egon da, hala nola 
Granadako Alhambran eta Madrilgo El Retiro parkean, eta ora-
in tokirik egokienetako batera iri tsi da.

Hain zuzen ere, erakusketaren helburuetako bat ingurume-
naren eta eraikun tzaren arteko bizikide tza bake tsua susta tzea 
da. Horrekin batera, natur ingurune horiek zaindu egin behar 
direla ikusarazi nahi zaie bisi-
tariei. 

Mundu zabaleko hainbat 
lekuren irudiak jaso tzen di-
tuen argazki bilduma horren 
beste helburu bat Ge txoren 
eta Portugaleteren arteko 
lankide tza indar tzea da.

www.bizkaia21.net

pdf
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Sortu zen une beretik, Metro Bilbaok ingurumenaren alde jokatu du beti. Energia berreskura tzeko erabil tzen 
dituen sistemek gaur egungo teknologiarik aurreratuena dute, eta irtenbide berriak iker tzen jarrai tzen du.

Ingurumenaren kudeaketak mugikortasun  
iraunkorra susta tzen du

ENERGIA BERRESKURA TZEKO SISTEMAK BILBOKO METROAN
Testua: Esteban Lamikiz – Metro Bilbaoko proiektuen koordinazioburua  

Argazkiak: Metro Bilbao

Bilboko metroaren balio nagusie-
tako bat mugikortasun iraunkorra-
ri egiten dion ekarpena da. Sortu 

zen une beretik, Metro Bilbaok ingurume-
naren alde jokatu du beti. Bizkaiko garraio 
publikoa egitura tzen duen arda tza izanik, 
zeharka tzen dituen udalerriak osasunga-
rriagoak bilaka tzen lagundu du, erregai 
fosilen kon tsumoa eta berotegi efektuko 
gasen isuriak minimizatuz. Gaur egun, 
metroari esker, 133.000 ibilgailu gu txiago 
ibil tzen dira errepideetan. Datu hori oso 
garran tzi tsua da, metroan egindako bi-
daia batek autoan egindako batek baino 
7,5 aldiz gu txiago ku tsa tzen duelako.

Bestetik, Metro Bilbao enpresa ai-
tzindaria izan da beti ingurumen ku-
deaketaren arloan. Ingurumen kudeake-
taren ISO 14001 ziurtagiria lortu duen 
lehen metroa izan da (2002an jaso zuen), 
eta 2005ean Europar Batasunak susta tzen 
duen EMAS (Environmental Management 
Audit Scheme) aitorpena jaso zuen. 
Halaber, 2008ko abenduan, IHOBEk eta 

Klima Aldaketaren Euskal Bulegoak abian 
jarritako «Stop CO2 Euskadi» ekimenari 
a txiki zi tzaion. Eta 2012an bigarren aldiz 
berre tsi zuen Karbono Aztarnaren 
Ziurtagiria. Iaz berriro lortu zuen ziurtagi-
ri hori. 

Bilboko metroa bere fun tziona-
mendurako behar duen energia berres-
kura tzen saia tzen den garraiobidea da; 
hala izan da beti. 1995ean inauguratu zen 
egunetik erabil tzen duen balazta sistema-
ri esker, trenek ibil tzeko behar duten 
trakzio energiaren %52 berrerabil tzen da. 
Baina hori ez da Bilboko metroak energia 
berreskura tzeko erabil tzen duen sistema 
bakarra, energia aurrezteko sistema be-
rriak iker tzen baititu etengabe. 2010ean, 
enpresak energia eraginkortasunaren 
 aldeko apustu garbia egin zuen. Horre-
tarako, Energia Kudeaketarako Buruzagi tza 
sortu zen, Administrazio Zuzenda ri tzaren 
menpe. Jardunbidea sistematiza tzeko hel-
buruarekin, kon tsumoa aztertu zen, ener-
giaren arloko kostua gu txi tzeko moduak 

bilatu ziren eta irtenbide teknikoki bidera-
garriak eskain tzen dituzten prototipoak 
garatu ziren.

Garran tzi handiko lehen urra tsetako 
bat azpiestazio elektrikoetan gelaxka 
alderan tzikagarrien «Ingebergs» sistema 
ezar tzea izan zen. Sistema horri esker, sare 
elektrikora i tzuli ahal da balazta sistemak 
berrerabili ezin zuen energia zinetikoa. 
Gaur egun, estatu osoan instalazio berri-
tzaile hori daukan metro bakarra da.

2013an, Bilboko metroak 72.018.107 
kWh energia kon tsumitu zuen guztira. 
Kopuru horren %70 (50.412.675 kWh) 
 trenak ibilarazteko erabili zen, eta %30 
lurpeko geltokietako instalazioen fun-
tzionamendurako. Gelaxka alderan tzi-
kagarriei esker, metro zerbi tzuaren fun-
tzionamendurako behar den energia 
guztiaren %7,15 aurreztu zen. Por tzentaje 
horren %4,72 (3.394.132 Kwh) sare na-
gusira i tzul tzen da, eta %2,43 (1.750.689 
kWh) lurpeko geltokietan kon tsumi tzen 

INGURUMENAREN 
GESTIOA
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da. Trazatuan banatuta dauden hamabi 
azpiestazioetatik ,  bostek gelaxka 
alderan tzikagarrien sistema daukate. 
Beste zazpietan ez da ezarri, lor zitekeen 
aurrezpenak ez zuelako berdin tzen egin 
beharreko inber tsioa.

Beste jarduketa eremu bat Trafikoko 
Teleaginteak trenen zirkulazioa antola-
tzeko erabil tzen duen modulua egoki tzea 
izan da, energia eraginkortasunaren iriz-
pideak aplikatuz. Sistema horren zeregina 
trenen mar txak eta abiadurak diseina tzea 
da, energia kon tsumoa murrizteko asmoz. 
Helburua trenek geltokien artean ematen 
duten denborak dakarren kon tsumo ge-
higarria ken tzea da. Une honetan, aplika-
tu beharreko abiadurak eta azelerazioak 
zehaztuko dituen simulagailua lan tzen ari 
da. Horren helburua %8ko aurrezpena lor-
tzea da.

Bestetik, argiztapen teknologia berriak 
ezarri dira geltokietan, energia kon-
tsumoa gu txitu ahal izateko. Besteak bes-
te, eta argiztapena era eraginkorrean 
kudea tzeko, presen tzia kontrola tzen du-
ten sakagailuak erabil tzen dira gauez, hau 
da, tren zerbi tzurik ez dagoenean eta gar-
biketa eta manten tze lanak egiten dire-
nean. Halaber, eskailera mekanikoetan 
eta beste leku ba tzuetan T5 hodiak jarri 
dira lanpara konben tzionalen ordez, eta 
lurpeko geltoki guztietan led argiak jar-
tzen hasi dira. Lehenago, teknologia hori 
Abandoko geltokian probatu zen, proto-
tipo gisa. Sistema berria oso eraginkorra 
dela egiaztatu da: lehen kon tsumi tzen 

zen energiarekin alderatuta, %50eko au-
rrezpena lortu da argiztapenean. Gainera, 
eta irizpide berdinarekin, led argiak jarri 
dira UT500 serieko 24 trenetan, eta laster 
UT550 eta UT600 serieetako trenetan ja-
rriko dira.

Azkenik, hodi erradia tzaileen bidezko 
berokun tza sistema bat ezar tzen ari da 
Sopelako tailerrean. Aurreran tzean gas 
naturalaren bidezko berokun tza erabiliko 
da gasoliozko galdaren eta aerotermoen 
ordez. Horri esker, bost urte eta erdi soilik 
beharko dira inber tsioa amortiza tzeko.

Buka tzeko, aipatu beharra dago Metro 
Bilbaok Iraunkortasunaren aldeko Euskal 
Enpresen Elkarteko Idazkari tza Tekni-
koaren ardura daukala. Elkarte horrek ha-
margarren urteurrena ospatu du orain 
dela gu txi. 

ENERGIA ERAGINKORTASUNA 
BILBOKO METROAN

Metroari esker, egunero 133.000 
ibilgailu aparkatuta gelditzen dira eta 
ez dituzte errepideak erabiltzen.

Energiaren arloan, honako printzi-
pio honetan oinarritutako kultura bat 
garatu du: ahalik eta gutxien kontsu-
mitu eta ahal beste berreskuratu.

Gelaxka alderantzikagarrien siste-
ma bat daukan metro bakarra da esta-
tu osoan. Sistema horri esker, kontsu-
mitutako energia guztiaren %7,15 
berreskuratzen du.

www.bizkaia21.net

web

AIRE BEROAREN BIDEZKO BEROKUNTZA
Goranzko estratifikazioa, instalazioaren errendi-
mendu urriarekin eta kudeaketa kostu handiekin. 
Aire masen mugimendu etengabea eta, horren 
ondorioz, hauts esekia eta osasungarritasunik 
eza airean.

IRRADIAZIOAREN BIDEZKO BEROKUNTZA
Mugimendu konbektiborik ez. Goranzko estrati-
fikaziorik ez. Energia aurrezpen bermatua. Giro 
ezin egokiagoa. 
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Urdulizko Elortza ikastetxe publikoak bosgarren edukiontziaren aldeko kanpaina bat asmatu eta landu du. 
Oso kanpaina berritzailea izan da hala komunikazioari dagokionez nola ikuspegi pedagogikotik. Komunikazio 
agentziarik onenak sortutakoak diruditen mezu egoki eta indartsuak erabili dituzte, eta irakasle nahiz 
ikasleen ezagutzak eta bultzadak euskarri sendoa jarri diote mezuari, gogotik ekin baitiote kanpainari, 
ikastetxeko proiektu gisa. Emaitzak ikusgarriak izan dira eta dagoeneko gorespen publikoa jasotzen ari dira.

Komunikazio kanpaina baino gehiago

EMAN BOSTEKOA!
Testua eta argazkiak: Elortza Eskola (Urduliz)

INGURUMENAREN 
GESTIOA

BIZKAIA MAITEA: Noiz eta nola 
sortu zen bosgarren edukiontziaren 
kanpaina egiteko ideia? Eta nola ga-
ratu zen ikastetxeko dinamikaren 
barnean? 

ELORTZA ESKOLA: Udalak bosgarren 
edukiontziaren aldeko kanpainarako 
kartelaren eta triptikoaren diseinua egi-
tea eskatu zigun, hau da, sukaldatu ga-
beko landare-hondakinetarako edu-
k iont ziaren kanpainarako.  Hor tik 
abiatuta, eta gaian gehiago sakontzeko, 

bideo bat egitea erabaki genuen, modu 
hezitzaile eta dibertigarria iruditzen 
baitzitzaigun. 

BM: Egindako lanaren faseak des-
kribatu behar bazenituzte, nola or-
denatuko genituzke?

E.E: Kanpainaren barruan bi lan desber-
dindu behar ditugu: kartelaren eta tripti-
koaren diseinua eta bideoa.

Kartelaren eta triptikoaren diseinura-
ko, «brainstorming» bat egin genuen eta 

aukeraketa egin genuen klaustroan. Behin 
ideia hori garatuta, triptikoaren zirribo-
rroa sortu genuen eta udalari aurkeztu 
genion. Kartelaren argazkia egiteko, egun 
bat finkatu genuen ume guztiak beltzez 
jantzita etortzeko eta kanpoko argazkila-
ria ekartzeko.

Bideoaren garapenerako, lehenengo 
aldia gidoia egitea izan zen. Gero pentsa-
tu behar izan genuen nola girotu, zein 
mozorro egin, atrezzoa aukeratu, non ko-
katu…, ikasle guztiak ateratzeko nola an-
tolatu, etab.

www.bizkaia21.net
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Bigarren aldian, guzti hau burutzeko 
lanen banaketa egin behar izan genuen 
(ardurak, epeak, materiala, baliabideak…). 
Eskola komunitate osoa inplikatu nahi ge-
nuen. Hori dela eta, udal langileekin, gu-
rasoekin eta jantokiko langileekin kontak-
tuan jarri ginen, eta aurrera eraman nahi 
genuen proiektua azaldu genien.

Aldi berean, profesionalen bilaketa 
egiten aritu ginen. Egia esan, azken hau 
erraza egin zitzaigun, baiezko erantzuna 
eta inplikazioa berehala izan baikenuen.

Hirugarren fasea jende guztia martxan 
jartzea izan zen, gure ideia aurrera era-
man al zitekeen ikusteko. Entsegu ba-
tzuen ondoren, eguraldi onaren zain 
egon ginen grabaketa egiteko.

Azkenik, Urdulizko Kultur Etxean ira-
garkiaren emanaldia egin zen kanpainari 
amaiera emateko, gure lana eta kontzien-
tziazioa ahalik eta jende gehienaren ar-
tean zabaltzeko.

Honekin batera, eskolako ume guz-
tientzako aproposak ziren birziklatzearen 
inguruko tailer batzuk bilatu genituen. 
Egin genituen egunean umeek birzikla-
tzeko materialarekin musika tresna ezber-
dinak egin zituzten eta arratsaldean etorri 
ziren adituek kontzertu didaktikoa eskaini 
ziguten.

BM: Zalantzarik gabe, kanpainaren 
elementurik deigarrienetako bat 
irudiaren, diseinu grafikoaren eta 
mezuaren indarra da, oso argiak, 
zuzenak eta erakargarriak direlako. 
Komunikazioaren profesionalak 
daude irakasleen artean?

E.E: Komunikazioaren profesionalik berez 
ez dago, baina bai mundu horrekiko inte-
res handia duten irakasleak. Eta, batez ere, 
ilusio, inplikazio eta gogo handiarekin lan 
egiten duten profesionalak.

BM: Gero, sortutako baliabideak 
aztertu eta film laburra edo ikus- 
entzunezko iragarkia ikusten duzu-
nean, konturatu egiten zara horren 
atzean lan pedagogiko ikaragarria 
dagoela eta ikastetxe OSOAK parte 
hartu duela, irakasleek nahi ikas-
leek. Hala da? Mesedez, azaldu nola 
garatu den prozesu hori guztia.

E.E: Bideoa aurrera eramateko ideiak 
klaustro osoaren oniritzia izan zuen. Lana 
era eraginkorrago batean jorratzeko, lan 
talde bat sortu zen. Batzorde hori elkar-
tzeko, beste irakasle guztien laguntza 
ezinbestekoa izan da.

Irakasle bakoitzaren trebeziak ikusita, 
ikasleekin aritu ziren, batzuk patinatzen, 
beste batzuk josten, mozorroak presta-
tzen, ahotsak aukeratzen…

Behin lana zehaztuta egon zenean, 
egun bat adostu zen mozorroak eta atre- 
zzoa amaitzeko. Egun horretan, ikasle guz-
tiek liburuak alde batera utzi zituzten eta 
lan egiteko beste era bat aukeratu genuen, 
izaera ludikoarekin, elkarlana sustatzen 
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duena, eta horrela eskola hankaz gora ipini 
genuen eskulanekin, patinekin, bizikleta 
dekoratuekin, josteko makinarekin…

BM: Aipagarria da Elortza ikaste-
txeak egin duen lan pedagogikoa, 
baina nabaritzen da kanpoko la-
guntza ere jaso duzuela zeregin 
zehatz batzuetarako edo finantza-
ketari dagokionez. Proiektua gau-
zatzen lagundu dizuete, ezta? 
Laguntzaileren bat nabarmendu 
nahi duzue?

E.E: Bai, hainbat laguntza jaso ditugu. 
Lehenengo eta behin, udalak umeentzat 
egindako tailerrak eta behar izan dugun 
materialerako finantzaketa erraztu ditu. 
Hortik aparte, langileak bidali ditu gure 
muntaia ezberdinak aurrera eramateko 
(adibidez, lapiko eta egurrez osaturiko tra-
mankulua eraikitzeko). 

Bestalde, lan guzti hau burutu eta guztiz 
borobildu ahal izateko laguntza eman diguten 

profesionalak nabarmendu 
nahiko genituzke: abeslari 
eta musikagilea dugun Sara 
Oñate, bideoaren graba-
zioaz, zuzendaritzaz eta 
edizioaz arduratu den 
Esteban Ramos eta soinu 
teknikari lana egin duen 
Ernesto Maestro.

Eta, nola ez, familien inplikazioa 
ezinbestekoa izan da ekintza guztietarako. 
Elortzako familien erantzuna, orokorrean, 
beti ona izaten da. Asko lagundu digute 
guk proposatutako arropak, materialak 
eta bestelakoak ekartzen. Eta ahotsa ipini 
duen umea, Maite, eskola orduetatik 
kanpo elkartzeko prest egon dira.

BM: Nolako harrera egin diote 
familiek kanpainari? Eta, orokorrean, 
herritarrek nola erantzun diote 
bosgarren edukiontziaren bidez 
gehiago birziklatzeko mezuari?

E.E: Arlo pedagogikoari dagokionez, 
eskolako umeek birziklatu beharraren 
kontzientzia partekatu dute etxean, eta 
guk dakiguna da iragarkiaren emisio 
egunean hiru emanaldi antolatu zirela 
eta jende asko bertaratu zela. Beraz, gure 
helburua herrian berria zabaltzea izan 
zenez, gure balorazioa baikorra da honen 
inguruan.

Herritarren erantzunari dagokionez, 
ezer gutxi dakigu estatistikari buruz. 
Emaitzak beste erakunde batek ebaluatu 
beharko ditu. 

BM: Egin duzuen lana eredugarria 
da beste udalerri eta komunikazio 
estrategia askorentzat, eta ikaste-
txetik kanpo ere oso harrera ona 
izan du. Hala da?

E.E: Bai, hala ematen du. Lan guzti honek 
emaitza onak jaso ditu: umeak pozik eta 
ilusioarekin ikusi ditugu, familiek zorion-
du gaituzte, udaletik ere goraipamenak 
jaso ditugu egindako lanagatik, eta, gai-
nera, iaz bezala, Estatu mailako txapelketa 
batera bidali dugu bideo hau eta aurten 
garaile izan gara.

BM: Bukatzeko, irakaskuntzako 
profesionalak zareten aldetik eta 
era honetako esperientziei dagokie-
nez, zein ondorio nabarmenduko 
zenukete? Eta hutsuneren bat aipa-
tu nahi duzue?

E.E: Eskarmentu moduan oso aberasga-
rria izan da.

Alde batetik, gizarteko errealitatea 
ekarri dugu eskolara. Beste alde batetik, 
honelako ekintzak gure zereginetan txer-
tatzean eskolako errutinatik ateratzen 
gara eta umeek beste era dibertigarri ba-
tean ikasten dute. Modu honetan, arlo lu-
dikoa, gure ilusioa eta esperimentatzeko 
grina berpizten zaizkigu.

Hutsune moduan aipatuko genuke es-
kolan baliabide pertsonalak urriak izan 
direla. Hori dela eta, eskolatik kanpo apar-
teko lan itzela egin behar izan dugu. Hala 
eta guztiz ere, oso gustura gelditu gara 
egindako lanarekin eta errepikatzeko atea 
irekita uzten dugu.

BM: Eskerrak, benetan, egindako 
lanagatik. Orain, aldizkariaren 
irakurle guztiek aukera dute egin 
duzuena ezagutzeko, bai gure 
aldizkari digitalean eta bai Aldun-
diaren iraunkortasun atarian 
(www.bizkaia21.net). Ea esanda-
koarekin bat datozen, guk baietz 
uste dugu. 

28 | Bizkaia Maitea | uda 2014 |



GENERO BERDINTASUNA
Galdakaoko emakume talde batek Erlantza elkartea sortu du, 
berdintasuna etxean bertan eta etxetik kanpo «esnatzen» eta 
sustatzen lagunduko dieten hitzaldi eta ikastaroen bidez «sortzeko, 
hazteko eta hobetzeko» asmoz. Elkartea orain dela oso hilabete gutxi 
jaio den arren, dagoeneko berrogeita hamar bazkide inguru ditu. 
Aukeratu duten bidean aurrera egiteko, ikastaroak, tailerrak, 
hitzaldiak eta zine-forumak antolatzen dituzte hilero, genero 
berdintasunarekin lotutako gaiei buruzkoak beti.

KON TSUMO ARDURA TSUA
Informazio gehiago eskura tzeko eta publizitatearen gardentasun 
gu txiko jokabideak gaindi tzeko, Ivan Pardo gazte amerikarrak kon-
tsumo ardura tsurako aplikazio mugikor bat diseinatu du, ‘buyco tt’ 
izenekoa. Aplikazio horrekin, kon tsumo ondasunetako barra kodeak 
eskaneatu ahal dira, produktuaren nutrizio ezaugarriei buruzko infor-
mazio zeha tza eskura tzeko. Markari eta enpresari buruzko informa-
zioa ere ematen du. Helburua informazioaren azken mailetaraino 
iristea da, erabaki bat edo beste har tzera eraman ahal gaituzten en-
presa jokabideak ere gardenak izan daitezen. Besteak beste, enpresek 
zein alderdi politikori lagun tzen dioten jakin ahal dugu (dohain tzak 
publikoak diren herrialdeetan), edo babesten dituzten kausei buruzko 
informazioa lor dezakegu, kon tsumi tzaileak berak kausa horiek jus-
tuak ala injustuak diren erabaki dezan.

INGURUNEA
Urdaibai Bird Centerrek eta Aranzadi Zientzia Elkarteak bi prestakuntza 
beka emateko deialdia egin dute. Beken helburuak honako hauek 
dira: turismoarekin loturiko karreretan titulatutako gazteei 
prestakuntza praktikak egiteko aukera ematea, natura-turismoarekin 
zerikusia duten arloetan esperientzia hartzen laguntzea eta 
ekoturismoaren arloko lanetan nahiz «enplegu berdea» deritzon 
sektorean txertatzeko bidea irekitzea. Bekadunek Urdaibaiko Biosfera 
Erreserban jasoko dute prestakuntza.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Bizkaiko Guru tze Gorriak ia 9.000 boluntario ditu, gehienak 31 eta 40 
urte bitartekoak (%54,94 gizonak eta %45,06 emakumeak). 
Erakundearen 2013ko memoriak jaso tzen duenez, boluntario gehie-
nak 31-40 adin tartekoak dira. Iazko ekitaldian, Bizkaiko Guru tze 
Gorriak 242.166 zerbi tzu egin zituen, eta parte-har tzaileen nahiz 
erabil tzaileen kopurua 71.617 izan zen. 2013an Bizkaiko Guru tze 
Gorriak 19.494 bazkide zituen (2012an baino 792 bazkide gehiago). 
Per tsona horien lagun tzari esker, Bizkaiko Guru tze Gorriak per-
tsonarik kalteberen tzako ekin tza plana gauzatu ahal du, eta progra-
men egonkortasuna eta jarraipena bermatu. Honako hauek dira 
Bizkaiko Guru tze Gorriaren jarduera eremuetako ba tzuk: gizartera-
tzea eta enplegua, prestakun tza, Gazteen Guru tze Gorria, nazioarte-
ko lankide tza, sorospena eta larrialdiak.

HONDAKINAK
Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Nagusiak gidatutako Malaspina 
espedizioak frogatu duenez, hondakin plastikoen bost pilaketa handi 
daude ozeano zabalean, azaleko uraren bost zurrunbilo nagusietan 
hain zuzen ere. Ipar Pazifikoko plastiko pilaketa ezagunaz gain, 
antzeko pilaketak daude Ipar Atlantikoan, Hego Pazifikoan, Hego 
Atlantikoan eta Indiako Ozeanoan. Hala ere, baliteke ozeanoen 
erdialdeko azaleko ura ez izatea hondakin plastikoen azken helmuga. 
Izan ere, espedizio horrek egindako ikerlan baten arabera, badirudi 
mikroplastiko kopuru handiak itsasoko bazka-sarera eta ozeanoen 
hondora iristen ari direla.

ENERGIA
Txina energia berriztagarrien industrian gehien inberti tzen duen 
herrialdea da. Hala dio NBEk babestutako XXI. Menderako Energia 
Berriztagarrien Politiken Sareak munduko egoerari buruz egin duen 
txostenak. Iragan urtearen bukaeran, Txina, Estatu Batuak, Brasil, 
Kanada eta Alemania ziren instalatutako energia berriztagarriei da-
gokienez guztizko ahalmenik handiena zuten herrialdeak. Txinak 
energia berriztagarrien arloan duen ahalmen berriak lehen aldiz gain-
ditu du energia nuklearraren eta erregai fosilen arloan duen ahalmen 
berria. Horrek argi erakusten du herrialde batek oso azkar aldatu ahal 
duela bere energia politika eta aurrerapen handiak egin ahal dituela 
energia berriztagarrien arloan.

BIODIBERTSITATEA
Azken hamarkadan mila espezie berri baino gehiago aurkitu dira 
Mekong Handia eskualdean, Asiako hego-ekialdean. Aurkitutako 
espezieen artean 519 landare daude, 279 arrain, 88 igel, 88 armiarma, 
46 musker, 22 suge, 15 ugaztun, lau hegazti, lau narrasti eta hiru 
anfibio. Hori dela eta, WWF erakundeak honako gomendio hau eman 
du: Txina, Vietnam, Birmania, Tailandia, Kanbodia eta Laos zeharkatzen 
dituen ibai horren arroan, ekonomiaren garapena eta ingurumenaren 
babesa pobreziaren aurkako borrokarekin batzea, espezieen eta 
haien habitaten biziraupena bermatzeko.

ESKURAGARRITASUN UNIBER TSALA
Espainian, 50.000 biztanletik gorako udalerrien %25,2k soilik bete-
tzen dute taxi eskuragarrien %5eko kuota. Estatuko araudiak ezarri-
tako helburua 2017an por tzentaje horretara iristea da. Ondorio hori 
atera tzen da ONCE fundazioak eta Desgaitasuna duten Per tsonen 
Ordezkarien Espainiako Ba tzordeak taxi eskuragarrien zerbi tzuari 
buruz egindako azterlan batetik. 2014ko apirilean eta maia tzean 
50.000 biztanletik gorako 148 udalerritan edota probin tzia hiriburue-
tan edo hiri autonomoetan bildutako datuak erabili dira txostena 
egiteko. Azterlanaren arabera, %5,69k ez daukate taxi eskuragarririk.

INTEGRAZIOA
Zahartze aktiboaren aldeko proposamenak sustatzeko asmoz, Bizkaiko 
Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak adineko pertsonei zuzendutako 
web berezi bat sortu du: www.bizkaia.net/generakzioa. Web orri berri 
horren bidez, Bizkaian zahartze aktiboarekin zerikusia duen informazio 
guztia biltzen duen atari bat eskaini nahi izan zaie hirugarren adineko 
pertsonei, eta beraiek lagunduko dute edukiak lantzen.

GARRAIOA
Denverko Uniber tsitateko azterlan batek frogatu duenez, kaleetan 
zenbat eta txirrindulari gehiago ibili, orduan eta trafiko istripu gu-
txiago gerta tzen dira. Azterlana Coloradoko Boulder hirian egin da. 
Hiri horretan txirrindulari asko daude: biztanleen %12 bizikletaz mugi-
tzen dira. Wesley Marshall ingeniari tza zibileko irakasleak dioenez, 
horri esker trafiko istripu gu txiago egoten dira hiriko kaleetan. 
Marshall azterlanaren arduradunetako bat da.

BA AL 
ZENEKIEN…?
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Zetazeoak 
Kantauri 

ARGAZKIEN IRUZKINA

itsasoan
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Erdi Aroko euskal baleazaleek txalupa txikiak 
erabil tzen zituzten baleen bila joateko, eta arpoiz 
harrapa tzen zituzten. Gainera, beraiek izan ziren 
on tzi berezi haien asma tzaileak. Ausardi handia 
eska tzen zuen teknika gogor eta arrisku tsu ho-
rrek oparotasuna ekarri zuen gure herrietara. 
Gero, arpoiaren bidezko arran tza espezializa tzen 
joan zen eta herrialde askotara hedatu zen. 
Horren ondorioz, zetazeo espezie ugari abiada 
bizian urritu ziren planetako i tsaso guztietan, eta 
1986an Bale Arran tzarako Nazioarteko Ba-
tzordeak ehiza komer tziala debekatu zuen. Hala 
ere, nazioarteko komunitateak agindutakoari en-
tzungor eginez, Japoniak, Norvegiak, Islandiak 
eta beste herrialde ba tzuek baleak inolako neu-
rririk gabe harrapa tzen jarrai tzen dute.

An tzinatik balearen arran tzan aritu diren bes-
te herri askok, ordea, erabat aldatu dute beren 
jokabidea, nazioarteko arauak betez. Gaur egun, 
turismo ekologikoa goraka ari den sektorea da, 
eta animalia mitiko horiekin lo tzeak balio eran-
tsia ematen dio. Zetazeoen behaketa, edo «wha-
le watching», berebiziko garran tzia duen turismo 
jarduera da. Tokian tokiko ekonomia hobe tzen 
du eta, zen tzuz erabil tzen bada, hezkun tzarako 
osagarri balio tsua da. 

Gure kostaldera i tzuliz, oso jende gu txik daki 
Bizkaiko Golkoa zetazeoak beha tzeko lekurik 
garran tzi tsuenetako bat dela mundu osoan. 
Animalia interesgarri horien 24 espezie ikus dai-
tezke i tsaso horretako uretan. Aipa tzekoak dira 
gaur egun hain urria den balea urdina (lurreko 
animaliarik handiena da: 35 m luze eta 150 to-
nako pisua), orkak, pilotu-izurde hegaluzeak eta 
Cuvier balearen espezie ba tzuk. Kantauri i tsasoan 
kopurua apur bat txikiagoa da: 22 espezie ikus 
daitezke bertan, hala nola zere arrunta, kaxalo-
tea, pilotu-izurde hegaluzea, Cuvier balea eta 
zenbait izurde espezie. 

Bizkaian ere zetazeoak beha tzeko jarduerak 
egiten dira. Gure kostaldean bi proiektu interes-
garri daude: «Zetazeoak 10etan» (Euskadiko 
Biodiber tsitate Zentroak eta AMBAR elkarteak 
antolatua) eta VERBALLENAS.COM (uda guztie-
tan Santur tziko portutik abia tzen den ekimena).

Testua eta argazkiak: Manu Océn
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Kaxalotea.

Pilotuizurde hegaluzea.

Zere arrunta.

Zere arrunta.
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Pilotuizurde hegaluzea.
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Izurde arrunta.

Izurde arrunta.

Izurde arrunta.

Izurde marraduna.

Izurde marraduna.

Cuvier balea.

Cuvier balea.

Cuvier balea.
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Bizkaia Maitea: Zein izango li-
t z at e ke  A r a n z ad i  Z ie n t z i a 
Elkartearen aurkezpen txartela? 
Noiz sortu zen?

Francisco E txeberria: Aranzadi irabazi 
asmorik gabeko elkarte zientifikoa da. 
Natur eta giza ingurunearen ikerketa eta 
lortutako emai tzen dibulgazioa ditu hel-
buru. 1947an sortu zen, Euskal Herrian 
uniber tsitaterik ez zegoen garaian, eta 

Telesforo Aranzadi (1860-1945) iker tzaile 
handiaren omenez hartu zuen izena. Gaur 
egun, Aranzadi erreferente nabaria da ko-
munitate zientifikoaren tzat, gizartearen 
nahiz instituzioen aldetik lortu duen ain-
tzatespenak erakusten duen bezala. 
Nolabait, uniber tsitatearen eta gizartea-
ren artean dagoen espazioa bete tzen du, 
eta hi tzarmenak ditu hainbat uniber-
tsitaterekin eta beste ikerketa zentro ba-
tzuekin.

BM: Zein tzuk dira elkartearen jar-
duera arlo nagusiak?

F.E.: Sortu zenetik, Aranzadik jarduera 
ugari egin ditu ikerkun tzaren nahiz dibul-
gazioaren arloan. Horren ondorioz, 
Biodiber tsitatearen eta Antropologia eta 
Historiaren esparruko erakunderik garran-
tzi tsuenetako bat da gaur egun. Azterlan 
orokorrak eta ikerketa zientifikoak egiten 
ditugu. Zien tzia horiek hobeto ezaguta-

Francisco Etxeberria Medikuntzan doktorea da (Euskal Herriko Unibertsitatea 1991), Lege eta Auzitegi 
Medikuntzako mediku espezialista, Auzitegi Antropologia eta Biologiako espezialista Madrilgo Unibertsitate 
Konplutentsean, eta EHUko Medikuntza Fakultateko Lege eta Auzitegi Medikuntzako irakasle titularra 1983. 
urteaz geroztik.
Oso ibilbide luze eta oparoa du ikerkuntzan nahiz irakaskuntzan. 2006an Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza 
Eskubideen saria jaso zuen, 2007an Eusko Jaurlaritzak Giza Eskubideen Rene Cassin saria eman zion berak 
zuzentzen duen ikerketa taldeari, eta 2013an Eusko Ikaskuntza saria jaso zuen, ex aequo. 1973tik Aranzadi 
Zientzia Elkarteko kidea da, eta gaur egun elkarteko presidentea dugu.

Francisco Etxeberria Gabilondo

www.bizkaia21.net

web

ELKARRIZKETA

 BERE OROIMENA LANDU ETA PERTSONAK
BALIOESTEN DITUEN GIZARTEA 
JUSTUAGOA, OSASUNTSUAGOA ETA
IRAUNKORRAGOA DA
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razteko dibulgazio lan zabala ere egiten 
dugu. Halaber, natur ingurunea eta onda-
re arkeologikoa eta etnografikoa hobeto 
kon tserba tzeko informazio lana egiten 
dugu instituzio publikoekin batera. 
Elkarteko kide asko zien tziaren edo kultu-
raren arloan nabarmendu dira. Horietako 
bat Joxe Angel Irigarai mediku eta idazlea 
dugu, Benito Ler txundik kanta tzen duen 
«Bizkaia maite» abestiaren letraren egilea.

BM: Lurralde bateko iraunkorta-
suna ingurumen kon tzeptuekin 
lotu ohi dugu. Auzitegi antropologo 
ospe tsua zarenez, iraunkortasuna-
ren beste arlo ba tzuetan sakon tzeko 
eskatu nahi dizut. Arlo soziala ere 
garran tzi tsua da gizartea osasun-
tsua eta benetan iraunkorra izan 
dadin, ezta?

F.E.: Orain dela gu txi, E txenike irakasleari 
en tzun diot dagoeneko zien tzia dela gi-
zakiek sortu duten ondare nagusia, hau 
da, kulturaren ondare nagusia. Horregatik 
ez dago hain distan tzia handia zien-
tziaren eta kulturaren artean, zen tzu za-
balean. Jakina, gizartea, ekonomia eta 
kultura ere iraunkortasunaren zutabeak 
dira, ingurumenarekin batera, laurak mai-
la berean eta elkarloturik. Gehiegizko us-
tiapenak eta gogoetarik gabeko aprobe-
txamenduak eragiten duten ingurumen 
hondamena guztion kontrako atentatua 
ere bada, etorkizuneko belaunaldien kon-
trakoa bereziki. Zorionez, politikariek 
bere egin dute ingurumenari buruzko 
diskur tsoa, eta gaur egun ez da hain arra-
roa ekologia gizartearen ondasunetako 
bat dela onar tzea.

BM: Gizakion izaerari dagokionez, 
«berez ona» dela esango zenuke, 
Rousseauk bezala?

F.E.: Ez nago ados horrekin. Gizakiok «zi-
talak» garela uste dut, benetan. Kontua da 
modulatu egiten dugula gure zitalkeria, 
hezkun tzaren edo kulturaren eraginez, 
baina behar beste kontrola tzen ez bagai-
tuzte edo inork beha tzen ez badigu «zi-
tal» bihur tzen gara bat-batean. Bost mi-
nutu baino ez dira behar horretarako. 
Orain dela gu txi, horretaz aritu nin tzen 
Atapuercako zuzendari Juan Luis 
Arsuagarekin. Esan zidan ezin direla elkar-

tu inurritegi desberdinetako inurriak, 
elkar sun tsi tzen dutelako, baina gizakie-
kin posiblea dela hori egitea. Ezagu tzen 
dugun historia kontuan izanik, nik zalan-
tzan jar tzen dut baieztapen hori, nahiz 
eta gizakiok desberdinen arteko bizikide-
tza bila tze aldera kultur elementuak bere-
ganatu dituen espezie bakarra garen. 

BM: Beraz, ezagu tza, oroimena eta 
hezkun tza fun tsezkoak dira giza 
espezieak daukan onena azalera-
tzeko. Aranzadik postulatu horren 
arabera gara tzen ditu bere ikerketa 
ildoak?

F.E.: Bai, hala dela esan dezakegu. Gaur 
egun, Aranzadin hainbat ikaskun tza ildo 
iraunkor gara tzen ari gara. «comenius» 
programa, esaterako. Programa horren 
bidez, Memoria Historikoa ikaste txeetan 
sar tzeko metodologia bat lan tzen dugu. 
Beste proiektu bat Gerra Zibileko desa-
gertuei, exekutatuei eta hobi komunei 
buruzko dokumentuak kudea tzeko datu 
basea da. Helburua ez da gai horretaz 
asko dakitenen tzako informazioa bil tzea, 
baizik eta informazioa ezagutarazten 
saia tzea, hausnarketa per tsonala eta ko-
lektiboa eragiteko. Jakitea eta egia 
ezagu tzea manipulazio politikoa saihes-
teko oinarria da.

BM: Horren garran tzi tsua al da 
biktimei aurpegia jar tzea?

F.E.: Biktimak presente daude guztion 
idearioan. Eta era askotako biktimak dau-
de. Biktimei aurpegia jar tzea behar-beha-
rrezkoa da egiarako, justiziarako eta erre-
paraziorako eskubidean oinarri tzen den 
prozesu bat humaniza tzeko. Baina, horrez 
gain, gure arbaso hurbilek, hau da, gura-
soek, osaba-izebek edo aitona-amonek 
bizi izan dituzten tragedien inguruko kon-
tuetara hurbil tzen garenean, benetako 
balio zibikoak geuregana tzen ditugu eta 
giza eskubideen esparrua zabal tzen 
dugu, gizarte osasun tsu gisa, sozialki eta 
kulturalki iraunkorra den gizarte gisa.

BM: Hurbil tze horretatik oinarri 
onak atera di tzakegu bizi garen 
mundua hobeto uler tzeko?

F.E.: Bai. Horri esker zeure burua eta zure 
gizartea uler tzen dituzu eta, gainera, giza 
eskubideen urraketak muga geografikorik 
edo denborazkorik ez duela ikusten duzu. 
A tzo arra tsaldean Korean gertatutakoa 
edo orain dela 11 urte Boli Kostan jazo-
takoa garran tzi tsua izan behar da guztion-
tzat. Ezin da esan leku horiek oso urrun 
daudela edo gertaera horiek aspaldikoak 
direla. Gertaera guztiek kezkatu behar 
gaituzte, gizakiak garen aldetik besteez 
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arduratu behar garelako. Sufri tzen dute-
nak maite eta zain tzen dituen espezie 
bakarra gara.

BM: Prin tzipio horietatik abiatuta, 
nola definituko zenuke Aranzadi 
elkartea hezkun tzaren arloan lan-
tzen ari den «Comenius» progra-
ma?

F.E.: Oroimen kolektiboa gertaera histo-
riko jakin ba tzuk bizi izan dituztenen oroi-
tzapen per tsonalen mul tzoa da. Gaur 
egun, oroimenerako eskubidea dago mai-
la indibidualean, eta memoriaren beharra 
gizartearen aldetik. Oro har, oroimen hori 
ez da jaso tzen testu liburuetan edo esko-
la curriculumetan, baina herri baten iraga-
na eta oraina uler tzen lagun tzen digu. 
Kierkegaardek esan zuen a tzera begiratuz 
soilik ulertu ahal dela bizi tza, baina aurre-
ra begiratuz bizi behar dela. Patricio 
Guzmanek Txileko diktaduraren garaian 
gertatutakoari buruz egindako «Nostalgia 
de la luz» dokumentalean paradoxa bat 
plantea tzen da: beren teleskopio handie-
kin infinitura begira tzen duten Atacamako 
basamortuko astronomoek benetan ikus-
ten dutena iragana da. Eta horixe bera 
gerta tzen zaie basamortu horretan beren 
desagertuak bila tzen dituzten emaku-

meei. Dokumental hori ikaste txe guztie-
tan ikusi beharko li tzateke.

BM: Gerra Zibilari, errepresalia-
tuei, fusilatuei eta memoriaren be-
rreskurapenari buruzko ikerlana-
ren emai tzei dagokienez, balan tze 
labur bat egingo zeniguke? Bestetik, 
zein paper joka tzen ari da antropo-
logia soziala sortu duzuen ikerketa 
talde multidisziplinarioaren ba-
rruan?

F.E.: Hamahiru urte darama tzagu ikerlan 
hori egiten, eta gai horren inguruko inte-
resa diber tsifika tzea lortu dugu. Hau da, 
gaur egun ugariak dira beren ekarpenak 
egiten ari diren zinemagileak, idazleak, 
abeslariak, etab. Azken batean, balio de-
mokratikoak indar tzen dituen prozesu 
geldiezina da. Ba tzuek diote ez errepika-
tzeko bermeak exijitu behar direla, eta 
guk egunero egiten duguna ikuspegi hori 
sendo tzeko balioko duen informazioa 
ematea da.

BM: Aranzadik eta zuk egiten du-
zuen lanari buruzko galderak egin 
dizkizugu orain arte, BMn horre-
lako gaiak jorratu ohi ez ditugun 

arren. Buka tzen joateko, natur in-
gurunearen arloan lan tzen ari zare-
ten proiekturik garran tzi tsuenetako 
ba tzuk aipatuko zenituzke? 

F.E.: Gaur egun, Urdaibai Bird Center gure 
proiekturik enblematikoenetako bat da. 
Helburu nagusia euskal kostaldeko padu-
rarik garran tzi  tsueneko biodiber-
tsitatearen balioa nabarmen tzea da. 
Horrekin batera, hegaztien migrazioari 
buruzko ikerlanaren bidez gure herriaren 
irudia proiekta tzen ari gara Europa aurre-
ratuenaren aurrean. Horri dagokionez, 
zentroaren jarduera nagusiak ikerkun tza 
eta dibulgazio zabala dira, eta horrek 
biodiber tsitateari buruzko ikerketa zen-
troen Europako mapan jar tzen du Bizkaia. 
Beste proiektu ba tzuk ere gara tzen ari 
gara: apo lasterkariaren kon tserbazioa 
Aizkorrin (Ge txo), ekaitz-txori txikiaren 
jarraipena Aketx uhartean, arrano arran-
tzalearen berreskurapena Urdaibain eta 
baso-igel jauzkariaren kon tserbazioa 
Urduñan. 

BM: Lortutako emai tzei dagokie-
nez, zer nabarmenduko zenuke? Eta 
zein dira etorkizunerako egitas-
moak?
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F.E.: Lehenik, Foru Aldundiko teknikarie-
kin eta basozainekin, udalekin, biolo-
goekin eta udalerri horietako bizilagune-
kin egiten dugun sare lana nabarmenduko 
nuke. Espezieen eta habitaten dinamikei 
buruzko ezagu tza zientifiko soilaren ar-
loan egindako aurrerapenez gain, beste 
lorpen handi bat ere azpimarratu nahi 
dut: herritarrak barnera tzen ari dira natur 
ingurunearen kon tserbazioan egiten di-
ren aurrerapenek lotura zuzena dutela 
gure eta etorkizuneko gizarteen ongizate 
sozial eta ekonomikoarekin.

BM: Zalan tzarik gabe, hurrengo 
zenbakietan proiektu horietan 
sakon tzeko aukera izango dugu. BM 
aldizkariaren irakurleen tzat inte-
resgarria izan daiteken beste zer-
bait gehitu nahi duzu?

F.E.: Auzolanak edo boluntario tzak euskal 
tradizioan duen balio handia gogorarazi 
eta aldarrikatu egin behar da. Hala Gerra 
Zibila pairatu zuten belaunaldien oroi-
men historikoa berreskura tzeari dagokio-
nez nola gure natur ingurunea babesteari 
dagokionez, herritarren parte-har tzea 
gure erakunde publikoen inplikazioa be-
zain garran tzi tsua da. Guztion artean orai-
na eraiki behar dugu, horixe da herri gisa 
aurrera egiteko eduki behar dugun balio 
eran tsia. 

ARANZADI ETA SERANTES MENDIKO GOTORLEKUAREN ZAHARBERRI TZEA 

Santur tziko Serantes mendiaren magalean dagoen an tzinako eraikin militar hori 
Naturaren Interpretazio Zentro gisa berreskura tzeko plana Serantes Natura Lantegi 
Eskolaren eskutik gauza tzen ari da. Santur tziko Udalak sustatuko lantegi-eskola hori 
Aranzadi Zien tzia Elkarteak zuzen tzen du, Lanbideren parte-har tzearekin. Serantesko 
biodiber tsitatea lehenera tzeko lanak ere egiten ditu, Bizkaiko Foru Aldundiaren lagun-
tzarekin.

Gotorlekua XIX. mendean eraiki zuten, Abratik Nerbioiren i tsasadarrerako sarrera 
babesteko. Serantes mendiaren hegalean dago, i tsas mailatik 453 metrora dagoen mui-
no batean. Euskal Herriko kostalde osoan kon tserbazio egoerarik onenean dagoen go-
torleku militarreko bat den arren, eraikina nahiko hondatuta dago eta, beraz, oraindik 
denbora gehiago beharko da zaharberri tze lanak buka tzeko. Bi urte baino lehenago ziur 
aski, an tzinako gotorlekua Naturaren Interpretazio Zentroa izango da eta bisitari asko 
erakarriko ditu. Zentroak sei pabilioi independente edukiko ditu, erabilera banarekin: (1) 
erakusketa ibiltarietako aretoa; (2) proiekzioak, hi tzaldiak eta lantegi pedagogikoak 
nahiz ingurumenaren arlokoak egiteko ikasgela; (3) Abraren gaineko begiratokia edukiko 
duen jantoki handia; (4) inguruko flora eta fauna iker tzeko laborategiak eta bulegoak; 
eta (5 eta 6) 60 per tsonaren tzako bi logela.
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PARTE HARTU
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). 

Kaixo, Bizkaia Maitea aldizkariko lagunok!

Lehengo egunean, Espainiako estatuan egiten ari den azterlan 
ai tzindari bati buruzko albistea topatu nuen. Azterlan horren 
bidez ikertu nahi da haurrek nola lagun tzen duten balio ekolo-

gikoak heda tzen (gaztelaniazko izenburua ¿Cómo influyen los niños y 
niñas en la difusión de valores ecológicos? da), eta informazio hori Bizkaia 
Maitea irakur tzen duten per tsona guztiekin partekatu nahi dut.

Azterlanaren susta tzailea Fauna Autoktonoa eta haren Habitata 
Lehenera tzeko Taldea da (GREFA). MAPFRE fundazioak emandako 
Ignacio H. de Larramendi ikerketarako lagun tzari esker, eskola-umeei 
zuzendutako ingurumen hezkun tzako programek familian eta ikas 
ingurunean nolako eragina duten ikertuko du.

Guztira 600 per tsona parte har tzen ari dira azterlanean (irakasleak eta ikasleen gurasoak), eta honakoa frogatu nahi da: e txeko 
txikienekin egiten den lana fun tsezkoa da etorkizuneko per tsona helduak hezteko, baina baita gurasoengan eta haurren inguru 
hurbileko helduengan benetako eragina izateko ere.

Horretarako, haur hezkun tzan eta gizarte lanean adituak diren per tsonez osatutako ikerketa talde bat osatu da. Talde hori 
GREFAren ingurumen hezkun tzako programan parte har tzen duten milaka haurren gurasoen eta irakasleen jarraipena egiten ari 
da, elkarteak Majadahondan (Madril) daukan Basa Faunaren Babes Zentro eta Ospitalea bisitatu aurretik eta bisitatu ondoren duten 
jarrera aldera tzeko. Horri dagokionez, nabarmendu nahi dut orain dela gu txi Karpin Abentura Faunaren Babes Zentroan izan nai-
zela, Karran tzan. Zentroa bisita tzen duten per tsonen artean balio ekologikoak susta tzeko egin daitekeen lanaren adibide hurbila 
da. 

GREFAko ikerketa taldeko kide Silvia Patricia Curyren hi tzetan, «gizarte eraginaren protagonistak gizarte botere her tsigarririk ez 
duten per tsonak eta taldeak izan daitezke, hala nola ikasleak, portaera eredu sinesgarriak eta oso erakargarriak eskain tzeko gai baitira 
hala adin bereko taldeei nola helduei begira».

Ikerlanaren ondorioak datorren urtearen hasieran ezagutaraziko dira eta aldizkari zientifikoetan nahiz espezializatuetan argita-
ratuko dira. Halaber, zine ekologikoko jaialdirik garran tzi tsuenetan aurkeztuko den dokumental bat egiteko asmoa dute.

GREFA 1981ean sortu zen. Orduz geroztik, GKE horrek ia 50.000 animalia artatu ditu Basa Faunaren Babes Zentro eta Ospitalean. 
Horrelako zentrorik handienetako eta modernoenetako bat da Europa osoan. Gaur egun hogei langile inguru ditu: albaitariak, fau-
nan espezializatutako fisioterapeutak, biologoak eta naturalistak. Zentroak ingurumenaren arloko hezkun tza eta sen tsibilizazio 
programa bat dauka, eta haren bidez ikaste txeen, taldeen eta banakakoen bisitak kudea tzen dira. 2013an, 4.000 ikaslek baino ge-
hiagok bisitatu zituzten instalazioak.

Informazio hau interesgarria irudituko zaizuela espero dut, eta horrelako albisteak zabal tzeko eta aldizkariko atal honen bidez 
parteka tzeko deialdia egiten diet Bizkaia Maitea aldizkariaren irakurle guztiei.

Patricia OlMOs (BilBaO)

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
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Eskoziako arrano arrantzaleak Urdaibain
Bigarren urtez jarraian, iragan uztailean Eskoziako Gobernuak emandako 
hamaika arrano arran tzale iri tsi ziren Urdaibaiko Erreserbara, espezie hori 
lehenera tzen lagun tzeko. «Arrano arran tzalea Urdaibain berreskura tzeko 
proiektua» Bizkaiko Foru Aldundiko teknikari talde batek, Urdaibai Bird 
Centerrek eta animalien birpopulaketan espezializatutako adituek zuzen-
tzen dute. Urdaibaira iri tsitakoan, arrano gazteak aklimatazio eremura 
eraman zituzten, eta hor egongo dira hegan egiteko gai izan arte. Orduan, 
paduretan askatuko dituzte.

LABURRAK

BIZIKLETA, HIRIAN NAGUSI
Kon tsumi tzaile eta Erabil tzaileen Erakundeak estatuko 16 hiritan egin 
duen inkesta baten arabera, dagoeneko bizikleta garraiobiderik 
ohikoena da bost per tsonatik baten tzat. Sasoian egoteko erarik 
a tseginenetako bat izateaz gain, bizikleta hiri barruan 1 eta 8 kilometro 
bitarteko distan tziak egiteko garraiobiderik azkarrena, merkeena eta 
ekologikoena da. Horregatik, inkestaren emai tzak oso pozgarriak dira.

Valen tzian, Gasteizen eta Zaragozan biztanleen %45ek astean behin 
gu txienez erabil tzen dute bizikleta. Bilbon eta Madrilen, berriz, txi-
rrindularien por tzentajea %19 da.

Artea gizarteratze tresna gisa
Bizkaiko Foru Aldundiak Amiarte zentroko hamabi plaza finantzatzen ditu, 
gizartean bazterturik dauden pertsonei zuzendutako eguneko zerbitzu bat 
emateko. Artearen bidez beren errealitatea aldatu nahi duten pertsonen 
garapen pertsonala, gaitasunak eta trebetasunak sustatzen ditu baliabide 
horrek. Zerbitzua Bilboko Gordoniz kalean dagoen arte tailer batean ema-
ten da. Gizarteratzearen arloko beharrei erantzun nahi dien eguneko zer-
bitzua da (lanean hasi aurreko / lanerako prestakuntzarako tailerra) eta, 
beraz, egunean zehar ordutegi zabala daukan ekipamendu hurbil eta 
malgua da.

Ura eta saneamendua: egoera eta  
etorkizuneko erronkak Euskadin eta munduan

Iragan ekainean, Urari buruzko Mundu Txostena aurkeztu zen Euskadin, 
Simone Gregoren eskutik. Simone Grego txostenaren koordina tzailea da, 
eta Nazio Batuen Erakundeko aditua ur kontuetan. Batetik, planetako ur 
gezaren egoera orokorra aurkeztu zen, batez ere energiari dagokionez. 
Bestetik, gure autonomia erkidegoko egoera zeha tza aztertu zen, uraren 
eta saneamenduaren arloko politikak eta kudeaketa nabarmenduz. 

Txostena aurkeztearekin batera, Asier Reino argazkilariaren WC: Errealitate 
desberdinak erakusketa inauguratu zen Bilboko I tsas Museoan. Erakusketa 
urriaren 5era arte egongo da zabalik. Asier Reinok komunen eta konketen 
argazkiak egin ditu, mundu zabalean saneamenduaren egoera zein den 
erakusteko asmoz. Erakusketako irudiek giza eskubideen egoeraren berri 
ere ematen dute.

UNESCO ETXEA: Unescoren Ondare Immaterialeko 
batzordearen aurrean akreditatutako GKE
Iragan ekainean, Kultur Ondarea Babesteko Konbentzioko Estatuek Batzar 
Orokorraren bosgarren bilera egin zuten, eta UNESCOren Kultur Ondare 
Immateriala Babesteko Batzordearen aurrean GKE aholkularia izateko akre-
ditatu zuten UNESCO Etxea, beste 21 GKErekin batera.

Kulturaren eta garapen iraunkorraren arteko lotura gero eta aitortuagoa 
da nazioartean. Bestetik, klima aldaketa, komertzializazioa eta turismoa 
ondare immaterialak dituen erronka nagusietako batzuk dira.
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2005ean honela mintzatu zen Kofi 
A.Annan Nazio Batuen Erakundeko 
idazkari nagusi ohia: «finantzek eko

nomia globala bultzatzen duten bitartean, 
erabakiak hartzeko prozedurek eta inber
tsioak identifikatzeko politikek ez dituzte 
behar beste islatzen gizarte eta ingurumen 
irizpideak».

Gabezia horrek dakarren arazo nagu-
sietako bat enpresa erantzukizunaren eta 
finantza merkatuen portaeraren arteko 
lotura falta kezkagarria da. Izan ere, gaur 
egun oso onartuta dago enpresa erantzu-
kizuna ezinbestekoa dela kudeaketaren 
arloan, baina, sarritan, finantza merkatuak 
epe laburreko helburuen arabera gida-
tzen dira, epe luzekoen kaltean.

Erantzukizun kolektiboa eta 
indibiduala

Garapen iraunkorraren printzipioek 
gero eta babes handiagoa dute politika-
rien nahiz iritzi publikoaren aldetik, baina 
inbertsioak aztertzeko eta ebaluatzeko 
orduan era egokian eta erabakitasunez 
jasotzen ez badira, nekez finkatuko dira. 
Eta baieztapen hori ez dagokie soilik erre-
gulatzaileei eta inbertsio funts handiei; 
inbertsioak egiten dituzten pertsona guz-
tien kontua ere bada. Gure inbertsioak 
oso txikiak izan arren, guk ere erantzuki-
zuna dugu. Bankuarekin X funts batera 
transakzio bat egitea hitzartzen dugu-
nean kontuan hartzen dugun gauza baka-
rra inbertsio horren segurtasuna eta 

IRAUNKORTASUNA

Inbertsio arduratsurako printzipioak aplikatzea

INBERTSIO ETIKO ETA IRAUNKORRAK
Trinidad L. Vicente

errentagarritasuna baldin bada eta diru 
hori zertarako erabiliko den axola ez ba-
zaigu, gu ere erantzule bihurtzen gara. 
Herritarrok eragina izan dezakegu «finan-
tza katean», baina, horretarako, inber-
tsioak egiterakoan ondo aztertu behar 
dugu kontratatutako funtsak nora joango 
diren edo haien kudeatzaileak Nazio 
Batuek sustatutako Inbertsio Ardura-
tsurako Printzipioei atxikita dauden, adi-
bidez.

Hain zuzen ere, printzipio horien hel-
burua inbertsioen erabilera etikoa berma-
tzea da. Ingurumenaren, Gizartearen eta 
enpresa Gobernantzaren arloko irizpi-
deak (IGG) biltzen dituzte eta epe luzeko 
inbertsioak errentagarriagoak izateko 

Ingurumenaren, gizartearen eta enpresa gobernantzaren arloko irizpideak betetzea, horixe da inbertsio 
arduratsuak egiteko oinarria. Beste era batera esanda, errentagarritasuna lortzeko inbertitu behar da 
konpainietan, baina ikuspegi etiko batekin beti, herritar kultura aurreratu baten arabera eta gauza bat oso argi 
edukiz: inbertsioen nahiz desinbertsioen inguruko erabakiak hartzeko orduan finantzetatik kanpoko irizpideak 
aplikatuz gero, arriskuak murriztu eta luzarora itzulkin hobeak lortuko dira.

www.bizkaia21.net

pdf

40 | Bizkaia Maitea | uda 2014 |



nahiz merkatu iraunkor gehiago lortzeko 
marko estruktural bat eskaintzen dute. 
Horren bidez, ekonomia globala integra-
lagoa eta egonkorragoa izaten lagundu 
nahi da.

Adibide praktiko bat: Norvegiako 
Estatuaren Pentsio Funtsa

Nor vegiako Estatuaren Pentsio 
Funtsaren helburua hauxe da: Norvegiak 
Ipar Itsasoan ustiatzen duen petrolioak 
sortzen duen errentagarritasunaren parte 
bat aurreztea eta, horrela, baliabide publi-
ko berriztaezin horren ustiapena onura-
garria izatea etorkizuneko belaunaldien-
tzat ere. Pentsio Funtsaren arduraduna 
Finantza Ministerioa da eta Norvegiako 
Bankuak kudeatzen du. Munduko funtsik 
handienetan bigarrena da: burtsa merka-
tu globalen %1en akzioduna da eta 
550.000 milioi dolarretik gorako aktiboak 
kudeatzen ditu. Oro har, 50 herrialdetako 
8.000 konpainiatan inbertitzen du, batez 
beste %1 konpainia bakoitzean eta inoiz 
ez %10 baino gehiago. Datu horiek guz-
tiek erakusten duten bezala, Norvegiako 
Pentsio Funtsak ziurtatuta dauka burtsan 
kotizatzen duten mundu osoko enpresek 
etorkizunean izan ditzaketen etekinen 
kuota handi bat. 

Funtsak irizpide sozialki arduratsuak 
erabiltzen ditu inbertsioak erabakitzeko 
orduan. Estatuak babesturik eta bultzatu-
rik (eta inbertitzaile instituzionala arlo pu-
blikoa izanik), helburu politikoak, ekonomi-
koak, sozialak, etikoak eta ingurumenaren 
arlokoak barnebiltzen dituen eredu arra-
kastatsua da. Horretarako, inbertsioak ikus-
katu eta zehatz-mehatz aztertzen dituen 
Etika Kontseilu independente bat dauka, 
enpresa guztiek Funtsaren printzipio eti-
koak betetzen dituztela bermatzeko.

Funtsak aplikatzen dituen printzipioen 
adibide gisa, nabarmendu beharra dago 
honako konpainia hauek baztertzen di-
tuela aktiboak inbertitzeko orduan: zuze-
nean edo haien kontrolpeko enpresen 
bidez oinarrizko giza eskubideak urratzen 
dituzten armak fabrikatzen dituztenak, ta-
bakoa ekoizten dutenak, eta arma nuklea-
rrekin, luku-munizioarekin edo pertsonen 
kontrako minekin lotutako material mili-
tarra edo armak saltzen dituztenak, beste 
batzuen artean. Halaber, bazter uzten 

ditu giza eskubideak sistematikoki urra-
tzen dituzten konpainiak nahiz horretan 
laguntzen dutenak (erailketak, tortura, as-
katasunaz gabetzea, haurren esplotazioa), 
gatazka edo gerra egoeretan eskubide 

indibidualak nabarmenki urratzen dituz-
tenak, ingurumenari kalte larriak eragiten 
dizkiotenak, ustelkerian nabarmenki mur-
gilduta daudenak eta oinarrizko arau eti-
koak era larrian urratzen dituztenak. 

NORVEGIAKO ESTATUAREN PEN TSIO FUN TSA

Norvegiako Estatuaren Pen tsio Fun tsa honako helburu honekin sortu zen: Norvegiako 
ekonomia eta gizartea petrolio aberastasun «mugatuak» ekar zi tzakeen ondorio gaiztoe-
tatik babestea. Izan ere, oparoaldiak beste sektore produktibo ba tzuk uzkur tzea eragin 
zezakeen, herrialdearen tzat jasangai tza izango zen egoera bat sortuz. Horregatik, pe-
trolioa jatorri duten diru-sarrerak Estatuaren aurrekontutik kanpo gera tzen dira. Horri 
esker, petrolioaren prezioen gorabeherek ez dute herrialdearen aurrekontu politika 
alda tzen.

Estatuaren Pen tsio Fun tsak jaso tzen duen Inber tsio Sozialki Ardura tsua herritarren 
zerbi tzura dagoen tresna publiko bat da. Horren bidez, arlo publikoak esku har tzen du 
finan tza merkatuetan eta ekonomian, iraunkortasuna, garapena eta norvegiarren etor-
kizuneko belaunaldien gizarte ongizatea berma tzeko asmoz. Horrekin batera, Fun tsak 
jarduera eremu dituen komunitateen garapen iraunkorra sustatu nahi da.

Ingurumena Ekonomia

Onargarria Ekitatiboa

Iraunkorra

Bideragarria

GIZARTEA
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Oso ugariak dira norberak planetako baliabide natural berriztagarriak babesten laguntzeko egin ditzakeen 
gauzak. Zura dugu baliabide horietako bat. Nola birziklatzen den eta etxetik bertatik bigarren aukera bat 
emateko zer egin dezakegun azalduko dugu artikulu honetan.

Etxetik bertatik baliabide natural berriztagarriak 
babesten lagundu ahal dugu

NOLA BIRZIKLATU ZURA?
Matxalen Apraiz

Baliabide natural berriztagarriak 
erabili ondoren berreskuratu ahal 
diren baliabideak dira. Hala, zurez 

fabrikatutako produktu batek pen tsa ge-
nezakeen baino bizi-ziklo luzeagoa du. 
Haren bizi tza baliagarria bukatu dela di-
rudienean, berriz erabil tzeko aukera uga-
ri sor tzen dira. Habe zaharrak, esaterako, 
zoladura gisa erabil daitezke, dekorazio 
elementu liluragarri bihurturik, edo ohol 
gisa balia daitezke hainbat gauzatarako. 
Eraikun tzaren arloan, Sidneyko Olinpiar 
Jokoetarako egin zen Clydesdale pabilioia 
oso adibide berezia da. Mundu zabalean 
zur birziklatua erabiliz eraiki den instala-
ziorik ikusgarrienetako bat da.

Gaur egun, zurezko hondakinak be-
rreskuratu eta kudea tzen dituzten hainbat 

enpresa daude. Berreskura tzen den zura 
birrindu ondoren, arkitekturan, indus-
trian, dekorazioan eta beste hainbat arlo-
tan erabil daitezkeen aglomeratuzko oho-
lak egiten dira. Sei zuhaitz behar dira tona 
bat aglomeratu egiteko; zura birzikla tzen 
bada, aldiz, ez da zuhaitz bat ere bota be-
har. Gainera, zura birrin tzean sor tzen den 
txirbila zelulosa bihur daiteke.

Zurarekin nahastura organiko deskon-
posatuak ere egin daitezke, eta ongarri 
natural gisa erabili. Txirbila eta zerrau tsa 
karbono asko daukaten materialak dire-
nez, oso konpost ona lor tzen da.

Trenbideetan hormigoizko zeharragak 
jar tzen direnean, zurezkoak hiri-al tzariak 
egiteko material gisa birziklatu ahal dira 

(parterreak, jadinerak…), edo oihanbi-
deak eta ezpondak mugarri tzeko balia 
daitezke.

Jaso tzen den zur erabilia energia iturri 
garbi eta kontrolatu gisa ere birziklatu 
ahal da (biomasaren bidezko energia ko-
generaziorako plantak).

Zura e txean birzikla tzea

E txean bertan zura birzikla tzen lagun-
du ahal dugu, bota nahi ditugun al tzari 
zaharrekin objektu txikiak eginez (ku txak, 
jostailuak, apaingarriak…). Bestetik, al-
tzariak zaharberritu, beste i txura bat 
eman eta haien bizi tza baliagarria luzatu 
ahal dugu, irudimen apur batekin eta tra-
tamendu egokia emanez.

www.bizkaia21.net

web

BRIKOLAJE 
EKOLOGIKOA
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Bota nahi dugun zura egurrezko bero-
gailuetarako erregai gisa ere berrerabili 
ahal dugu. Horixe da zura erre tzeko erarik 
garbiena. Hori bai, zura bota edo erre au-
rretik, hobe da bigarren erabilera bat 
eman ahal dion enpresa, lantegi edo es-
kola batera eramatea, kon tsumitu ahal 
den produktu berri bat egin dezaten.

Zurezko palet industrialak 
birzikla tzea

Paletak birzikla tzea gure al tzariak edo 
dekorazio elementuak egiteko behar du-
gun lehengaia dohainik lor tzeko aukera 
ona da. Paletak zurezko listoiekin egin-
dako egitura karratuak edo laukizuzenak 
dira. Mota guztietako produktuak pilatu-
rik garraia tzeko erabil tzen dira. Pinua edo 
beste zur motaren bat erabili ohi da lis-
toiak egiteko (zuraren jatorria baso kon-
trolatuak izan behar dira). Paletak oso 
merkeak dira eta, industrian kopuru han-
dietan erabil tzekoak direnez, zura ia ez 
dago arbastaturik. 

Oso merkeak direnez, leku askotan 
bota egiten dituzte garraiorako erabili on-
doren. Zura noblea ez bada ere, kalitate 
onekoa da. Horregatik, baliabide bikaina 
da gure e txeari i txura ekologikoa eta be-
rezia emango dioten al tzari landugabeak 
egiteko.

Ezer gu txi behar dugu horrelako al-
tzariak egiteko: irudimen apur bat, esku-
zerra edo zerra elektrikoa, il tzeak, 
i tsasgarria, lixa, margoa eta lan pixka bat. 
Zura datorren bezalaxe erabili ahal dugu, 
edo apur bat lixatu. Zura trata tzeko mo-
durik egokiena eta ekologikoena linazi 
olioa ematea da. Koloreztatu nahi badu-
gu, olio naturalekin egindako bernizak eta 
margo ekologikoak aurkituko ditugu 
merkatuan.

Zur birziklatua erabil tzen badugu, 
gure planetako bizi tza babesten lagun-
tzen dugu, zuhaitz gu txiago mozten dire-
lako. Gainera, produktu birziklatuak 
erabil tzeak energia kon tsumoa gu txi tzen 
du. Erregai fosil gu txiago kon tsumi tzen 
badira, CO

2
 gu txiago isur tzen da eta, be-

raz, euri azidoa eta berotegi efektua mu-
rrizten dira. 

ZEINTZUK DIRA ZUREZKO HONDAKINAK?

•   Ebakinak: Forma eta tamaina askotako 
zur zatiak dira, zentimetro gutxikoak 
nahiz metro ingurukoak. Nagusiki zura-
ren eta altzarien sektorean sortzen dira.

•   Zerrautsa eta txirbila: Zerrautsa zura 
eraldatzeko eta ebakitzeko prozesuetan 
zuretik ateratzen den hautsa da. Txirbila 
apur bat handiagoa da. 

•   Paletak: Zurezko paletak salgaien ga-
rraioan oinarri gisa erabiltzen diren pla-
taforma horizontalak dira. Industria guz-
tiak sortzen duen hondakina da. 

•   Zurezko  ontziak: Batzuk txikiak dira 
(fruta kutxak, adibidez), eta beste batzuk 
oso handiak (makinak garraiatzeko era-
biltzen diren kutxak, esaterako).

•   Altzariak, ateak, etab.: Oro har, tamaina 
handiko hondakin astunak dira. Herri-
tarrek sortzen dituzte, altzariak zarama-
ra botatzen dituztenean.

•   Eraikuntzako eta eraispeneko honda-
kinak: Eraikuntzan zura erabiltzen da 
kofratuetarako, habeetarako, euskarrie-
tarako, ate eta leihoetarako… Behin era-
bili ondoren, gauza horietako gehienak 
bota egiten dira.

•   Inausketako hondakinak: Hala men-
dian nola hiriguneetan zuhaitzak man-
tentzeko eta zaintzeko lanak egiten di-
renean hondakinak sortzen dira: 
enborrak, adarrak eta hostoak.

•   Bobinak: Kanalizazio handietako ka-
bleak eta mahukak zurezko bobinetan 
biltzen dira. Erabili ondoren, bobina ho-
riek hondakin bihurtzen dira.

•   Zur  tratatua: Zeharragak, zutoinak… 
Birziklatzen zailagoak dira, jaso duten 
tratamenduagatik.
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ONGI ETORRI, BOSGARREN EDUKION TZIA!

Albistea ahoz aho dabil eta adinekoen, gaz-
teen nahiz haurren artean zabal tzen ari da.

Orain beste erronka bat daukagu eta abian 
jarri behar gara. Ezin dugu denborarik galdu, 
egiten dugun urrats bakoi tzak gure aztarna 
uzten duelako. Ongietorria egin diezaiogun 
bosgarren edukion tziari!

BM Txiki HAURRENTZAKO  
KOADERNOA

Bizkaia Maitea
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Pertsona guztiok gero eta argiago daukagu era masiboan 
eta inolako irizpiderik gabe kontsumitzea kaltegarria dela in-
gurumenarentzat. Kontsumo eredu horren ondorioz, hondakin 
asko sortzen ditugu, zaramara botatzen ditugun materialetako 
asko erraz birziklatu ahal direla kontuan hartu gabe. Zura bir-
ziklatu eta berreskuratzen badugu, adibidez, zuhaitz gutxiago 
mozten dira. Horrela, gure habitata zaindu eta iraunarazten 
dugu, hau da, geure burua zaintzen dugu. 

Birziklatzea prozesu erraza da, eta oso onuragarria gure 
planetarentzat. Zura eta papera birziklatzen baditugu, zuhaitz 
gutxiago mozten dira, eta zuhaitzak gure planetaren birikak 
dira, airea garbitzeko ezinbestekoak. Gainera, energia gutxia-
go erabiltzen da lehengaiak lortzeko prozesuan eta denbora 
nahiz dirua aurrezten dira produktu berriak egiteko orduan.

Irudimen apur batekin, gure altzari zaharrak berreskuratu 
ahal ditugu, etxeari beste itxura bat emateko. Eta zurezko hon-
dakinak erabiliz mota askotako objektu txikiak, jostailuak edo 
apaingarriak egin ahal ditugu. Aukerak infinituak eta diberti-
garriak dira.

Zura birziklatzea gure 
planetari laguntzea da
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Zurezko apaingarriak
Udan, hondartzan gaudenean, itsasertzeraino iristen diren zurezko honda-

kin txikiak bildu ahal ditugu. Marearen joan-etorriek leundu eta biribildu dituz-
tenez, oso egokiak dira horma edo fatxadetarako apaingarri txikiak egiteko. 
Zerrarik edo brikolaje tresnarik gabe egin daitezkeen eskulan errazak dira.

Zer behar dugu?

–  Kartoia, kortxoa edo porexpana (oinarria egiteko)
– Kola edo lekeda
– Berniza edo margoa (nahi izanez gero)

Nola egin?

1.  Kartoian, kortxoan edo porexpanean apaingarriari eman nahi diozun 
forma moztu (bihotzak, izarrak, letrak…).

2.  Gainean adartxoak edo zur zatiak itsatsi.

3.  Nahi baduzu, berniz edo margo geruza bat eman ahal diozu. Bestela, 
horrelaxe utzi.

Zur zatiak etxean dauzkagun objektuak apaintzeko edo girotzeko ere era-
bili ahal ditugu: argazki-markoak, ispiluak, poteak…

El fulgor de la luciérnaga
Hezkuntza birpentsatzeko ipuinak

Joseba Martínez Huerta

Liburu honek hezkuntza birpentsatzeko gonbitea egiten du. Liburuan bildu-
tako ipuinek eta kontakizun laburrek beste era batera nekez azal daitekeena 
ulertzen laguntzen dute, gure esperientziekin bat egiten dute eta, distrakzioz 
betetako mundu honetan, garrantzitsua denari arreta ematea proposatzen 
dute. Istorio hauek jakinduriaz betetzen dute gure bizitza eta askotariko irakur-
ketak egiteko aukera ematen dute. Horregatik, norberak «fruta mastekatu eta 
ahogozatu» beharko du.

Egileaz

Liburuaren egilea Bigarren Hezkuntzako irakaslea eta Filosofian eta 
Hezkuntza Zientzietan doktorea da. Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen 
Hezkuntzari buruzko Euskal Herriko Unibertsitateko UNESCO Katedrako la-
guntzailea da eta aholkulari gisa lan egiten du Ingurugela-CEIDAn, iraunkor-
tasunerako hezkuntzaren arloko proiektuak dinamizatuz.

Izenburua: El fulgor de la luciérnaga
Izenburuazpia: Cuentos para re-
pensar la educación
Egilea: Joseba Martinez Huerta
Orrialdeak: 128
Hizkuntza: Gaztelania
ISBN: 978-84-8319-899-5
Argitaratze data: 2014ko apirila
Argitaletxea: Los Libros de la 
Catarata
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Cicada orni

Esoporen garaitik, intsektu honek ospe handia du herrita-
rren artean. Izan ere, Esopok asmatu omen zuen “Txitxarra eta 
Inurria” alegia.

Nolakoa da?

Txitxarra oso intsektu handia da, gorputz sendo eta buru 
zabalekoa. Begi konposatu handiak ditu buruaren alde bana-
tan, eta aho-aparatu mastekatzailea. Bi hego pare ditu, gar-
denak eta zain ugarik zeharkatuak. Geldirik dagoenean, teila-
tu posizioan edukitzen ditu hegoak.

Txitxarraren kantu karrankaria oso ezaguna da. Arrek sabe-
laldean dauzkaten mintz bribakorrek ateratzen dute soinu 
berezi hori. Guri beti berdina iruditzen zaigun arren, tonu des-
berdinak erabiltzen dituzte ikara adierazteko edo emeak era-
kartzeko. Txitxarraren bibrazioaren edo kantuaren maiztasuna 
86 Hz-koa izan daiteke. Iluntzean eta egunsentian maizkoa-
goa eta biziagoa izaten da. 

TXITXARRA
Non bizi da?

Txilarrak oso ohikoak dira klima epel eta beroko lekuetan. 
Ninfak lurperaturik bizi dira, eta helduak landareen gainean.

Zer jaten du?

Arrautzatik irteten direnean, larbak sustraietako izerdiaz eli-
katzen dira. Txilar helduak, berriz, zuhaitzetako eta beste lan-
dare batzuetako izerdiaz elikatzen dira, adarren azala zehar-
katzea ahalbidetzen dien aho-aparatu baten bidez.

Nola ugaltzen da?

Emeek 300 arrautza inguru jartzen dituzte zuhaitzetako 
arrakaletan. Jaiotzen direnean, larbak lurrera erortzen dira eta 
lurpean bizi dira helduak izan arte. Orduan, lurraren azalera 
irteten dira. Prozesu horren iraupena aldakorra da, baina 
hainbat urte iraun ohi du. Gero, adar garaietara igo eta hortxe 
geratzen dira, hankekin gogor helduta. Beste etapa bat hasten 
da orduan. Hortik aurrera, txitxarrak oso bizkor handitzen dira 
eta hegoak askatzen dituzte.
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«Durmiendo con lobos»
Udaberriko aldizkarian iragarri genuen bezala, Andoni Canelaren 

«Durmiendo con lobos» liburuaren 5 ale zozkatu ditugu. Hona hemen 
saridunen zerrenda:

Bermeoko Gizarte Ongizaterako Udal Patronatua (Bermeo)
Mikeldi Olabarria Arrieta (Markina-Xemein)
Familia Izaguirre Barrenetxea (Ortuella)
Terese Heras Itza (Bilbao)
Robert García Aresti (Sestao)

Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar 
dira urriaren 3a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 
(9:00etatik 13:00etara).

Zer uzten dugu?
Bilatu letra zopa honetan bosgarren 
edukiontzian (edukiontzi marroian) utzi ahal 
diren hondakin batzuk:

5 libururen zozketa

E T H K L P K Z R T

N F R U T A K O R G

G H J E R L I T T I

G U Y R G I P Z P L

O Ñ A D E L U A L U

S D E T A L A K O P

A R T K O R T X O A

E Y T N B S E F I O

D B A R A Z K I A K

L A N D A R E A K E

Erantzuna: Frutak, Barazkiak, 
Adarrak, Kortxoa, Landareak, Zotzak
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BILDUMA EGITEKO FITXAK

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Haitz-usoa
Columba livia

Etxe-usoa uso honetatik dator

Haitz-usoa gure hirietako etxe-usoen aurrekoa edo arbasoa da. Hala 

ere, basa populazioak gainbeheran daude. Haien arazo nagusiak 

habitataren suntsipena eta erdizka etxekoak diren formekiko 

hibridazioa dira. Ikerketa batzuen arabera, neurriak hartzen ez badira, 

haitz-uso basatia urte gutxi barru desagertuko da, erdizka etxekoak 

diren usoekin gurutzatzean sortzen den kutsadura genetiko gero eta 

handiagoaren eraginez. Benetako haitz-usoak itsaslabarretan eta 

sakan arrokatsuetan bizi dira ia soilik. Horma horietako erlaitzetan 

egiten dute habia eta, beste uso batzuek bezala, paparoan ekoizten 

duten esne moduko batez elikatzen dituzte usakumeak. 
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Murruntza
Cymbalaria muralis

Ezin hobeto moldatuta dago harrizko murruetako 
bizitzara

Plantaginazeoen familiako landare hau oso ugaria da gure lurraldean, 

baina gutxitan hazten da 700 metrotik gorako altitudean. Belar 

bizikorra eta herrestaria da. Oso bizkor garatzen da harrizko 

murruetan eta harkaitzetan, batez ere hezeak badira. Espezie honen 

ezaugarririk bitxiena hazteko erabiltzen duen metodoa da. Hasieran, 

zurtoina argirantz hazten da (fototropismo positiboa), baina ernaldu 

ondoren argitasunetik ihesi hazten da (fototropismo negatiboa). 

Horrela, bizileku dituen hormetako arrakala eta zuloetan sartzen da. 

Haziak hor erortzen dira eta landare berria jaiotzen da.

#

#



BILDUMA EGITEKO FITXAK

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Itsas lilipa
Pancratium maritimum

Gure dunetako lorerik deigarrienetako bat da

Landare erraboilduna eta bizikorra. Zurtoin belarkara zurixka du, eta 

lore zuriak, oso politak eta deigarriak. Erraboila oso handia da eta 25 

zentimetroko luzera har dezake. Haziak beltzak eta distiratsuak dira, 

zentimetro batekoak. Estalki arina dutenez, ur gainean gelditzen dira 

eta itsasoan barrena joan daitezke landare amatik urrun dauden 

eskualdeetara. Ondo jasaten ditu lehorte luzeak. Lehortea dagoenean 

sakonago sartzen da lur azpian, ez idortzeko; gainean hondar gehiegi 

badauka, aldiz, zurtoinak luzatzen ditu. Atlantikoko eta 

Mediterraneoko itsasertzean hazten da, oso kutsaturik ez dauden eta 

gizakien presio handiegirik pairatzen ez duten hondartza eta 

dunetan. 

Erraulia
Lytta vesicatoria

XX. mendearen hasierara arte medikuntzan erabili zen
Meloidae familiako kakalardo honek kolore berde esmeralda 

metalizatua du, oso deigarria. Gehienez ere 2,5 zentimetro luze izaten 

da. Larbak erle bakartien habietan bizi dira, eta helduak hainbat 

zuhaitz espezietako hostoez elikatzen dira. Asaldaturik dagoenean, 

likido sumingarri bat jariatzen du, defentsa estrategia gisa. Hori dela 

eta, medikuntzak antzinatik erabili du intsektu hau. Nagusiki, 

substantzia sumingarri gisa erabili da: intsektua lehortu eta birrindu 

ondoren, larruazaleko ultzeren gainean jartzen zen txaplata bat 

egiten zen. Horrek likido kaltegarriak desagerrarazten laguntzen 

zuela uste zen. Horrez gain, beste erabilera asko ere izan ditu: 

bizigarria, alopeziaren kontrako erremedioa, afrodisiakoa, pozoia eta 

abortu-eragilea, besteak beste. XX. mendearen hasieran medikuntzan 

erabiltzeari utzi zitzaion.
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Bizkaiko burdinolen 
aztarnategirik  
zaharrena Urkiolako 
Parke Naturalean dago

Bizkaiko Foru Aldundiak Urkiolako Parke Naturaleko 
beste kultur baliabide bati balioa ematen lagundu du. 
Bizkaiko haizeolen edo mendiko burdinolen aztarnate-
girik zaharrena da. Karbono-14aren bidez egindako 
datazioaren arabera, garai erromatar berantiarrekoa 
da. Horrelako aztarnategi arkeometalurgikoak oso uga-
riak dira Bizkaian (170 baino gehiago daude gure 
Lurralde Historikoan). Akalarra funtzionamenduan 
zegoen K.o. IV. eta V. mendeetan. Ikerketarako 
beharrezkoak ziren karbono-14 probak Foru Aldundiko 
Kultura Sailak finantzatu ditu.

Industriaurreko instalazio horiek lursail pribatu 
batean daude, Dimako Iturriotz auzoan. Hala ere, az-
tarnategiaren ingurura sartzea baimenduta dago, eta 
orain dela gutxi interpretazio panel bat jarri dute, 
eremu horretara hurbiltzen diren bisitariek eta ibilta-
riek tresna egokia izan dezaten Parkeko kultur balia-
bide hau eta, oro har, Bizkaiko historia zabaldu ahal 
izateko. Aztarnategiari balioa emateko ekimen hori 
Urkiolako Parke Naturalaren 25. urteurrenaren harira 
egin da.

«Ballena Blanca»  
jaio da, ekonomiari 

eta ingurumenari 
buruzko  

aldizkari berria

Ballena Blanca «kazetaritza kritikoa eta kalita-
tezkoa» egiten duen argitalpen bat da, 80 orrialdekoa. 
Ingurumena, ekonomia eta gaur egungo ereduaren 
alternatibarik ez dagoela zalantzan jartzen duten isto-
rioak jorratzen ditu.

http://www.ballenablanca.es
Clemente Alvarez, Sara Acosta eta Alex Fernandez 

Muerza ingurumen kazetariek sortutako eta gauzatu-
tako proiektu honen helburua kazetaritza independen-
tea, zorrotza eta kritikoa egitea da, aldizkaria babestuko 
duten eta ingurumenari nahiz ekonomiari buruzko in-
formazio ona jaso nahi duten harpidedunen laguntza-
rekin. Aurten bi zenbaki argitaratuko dituzte. Lehena 
apirilean plazaratu zen, eta The Simpsons marrazki bi-
zidunetan inspiratutako pertsonaia bat agertzen zen 
lehen orrialdean, honako izenburu honekin: «El lío eléc-
trico explicado a Homer». Bigarren zenbakia urrian ar-
gitaratuko da.

DATU 
ASKO

IKUSPEGI 
SORTZAILEAK

KAZETARITZA GARRATZ ETA DIBERTIGARRIA, BAINA 
ZORROTZA

HEMENGO ETA 
KANPOKO 
ERREPORTAJEAK

INFORMAZIO BALIAGARRIA
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Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas


A principios del 2005, invité a un grupo de líderes de la comunidad internacional de inversiones


para desarrollar un conjunto de principios globales de mejores prácticas para la inversión


responsable. Esta iniciativa tenía sus raíces en el cada vez mayor entendimiento de que, mientras


que las finanzas impulsan la economía global, las prácticas de toma de decisiones y políticas de


identificación de las inversiones no reflejan lo suficiente las consideraciones sociales y


ambientales. En efecto, me preocupó que los principios de


desarrollo sustentable, a pesar de tener un creciente respaldo


político y de la opinión pública, continuarían teniendo problemas


en reforzarse a menos que se integraran de una mejor forma al


análisis y evaluación de las inversiones.


Uno de los principales problemas ha sido la preocupante falta de


conexión entre la responsabilidad empresarial como un imperativo


de gestión ampliamente declarado, y el comportamiento en la


práctica de los mercados financieros, que son muy a menudo guiados primordialmente  por


consideraciones a corto plazo a expensas de los objetivos a largo plazo. En años recientes, aún


cuando cada vez más compañías han adoptado la responsabilidad empresarial– incluyendo a


través de la iniciativa de Pacto Mundial de Naciones Unidas – sus esfuerzos, con raras


excepciones, no han sido reconocidos o recompensados por la comunidad financiera. Esto no


quiere decir que haya una falta de interés o deseo por parte de los inversores. Más bien, el factor


predominante ha sido la ausencia de un conjunto de directrices comunes que los inversores tanto


individuales como institucionales puedan utilizar para evaluar plenamente los riesgos y las


oportunidades.


Los Principios para la Inversión Responsable responden a esta necesidad. Desarrollados por


importantes inversores institucionales en un proceso supervisado por la Iniciativa Financiera del


Programa Ambiental de Naciones Unidas y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, los Principios


incluyen criterios ambientales, sociales y de gobernanza empresarial, y proporcionan un marco


estructural para lograr mejores rendimientos a largo plazo de las inversiones y un mayor número


de mercados sustentables. Es mi esperanza que los Principios ayudarán a alinear las prácticas de


inversión con los principios de las Naciones Unidas, de esta forma contribuyendo a una economía


global más integral y estable. Extiendo una invitación a los inversores institucionales y a sus


socios financieros en todo el mundo a adoptar estos Principios y a darles vida en sus actividades y


toma de decisiones cotidianas. Actuando colectivamente con base en los Principios para la


Inversión Responsable, podemos ayudar a proteger todos los activos valiosos del mundo.


Kofi A. Annan


Secretario General de las Naciones Unidas


    







Es una opinión creciente entre los profesionales de la inversión
que las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza empresarial


(ASG)  pueden afectar el rendimiento de las carteras de inversión.


Los inversores que estén cumpliendo con su deber fiduciario (o el


equivalente) deben entonces tomar adecuadamente en consideración


estas cuestiones, pero a la fecha no han tenido el marco estructural


que se los permita. Los Principios para la Inversión Responsable


proporcionan este marco estructural..


Los Principios son voluntarios y un ideal al cual aspirar. No son


vinculantes, pero proporcionan en cambio un menú de acciones


posibles para incorporar las cuestiones ASG en los procesos de toma


de decisiones y en las prácticas de gestión de activos convencionales


de los inversores.


El firmar representa un compromiso muy real con los Principios,
y demuestra un apoyo de parte del liderazgo de alto nivel de toda la


comunidad de la inversión. El aplicar los Principios no solo llevará a


mejores rendimientos financieros a largo plazo sino también a una


mejor alineación entre los objetivos de los inversores institucionales


y aquellos de la sociedad en general. 
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Desarrollando los Principios para la Inversión Responsable


A principios del 2005 el Secretario General de las Naciones Unidas invitó a un grupo de los más


importantes inversores institucionales a nivel mundial a unirse al proceso para el desarrollo de los


Principios para la Inversión Responsable (PRI). Individuos representando a 20 inversores


institucionales de 12 países estuvieron de acuerdo en participar en el Grupo de Inversores. El


Grupo aceptó la autoría de los Principios, y tuvo la libertad de desarrollarlos tal como lo sintiera


necesario.


El Grupo tuvo el apoyo de un conjunto de 70 expertos de diversas áreas de actuación dentro de


la industria de la inversión, incluyendo organizaciones intergubernamentales y gubernamentales,


de la sociedad civil y académicos. El proceso, que fue llevado a cabo entre abril del 2005 y enero


del 2006 implicó un total de cinco días de deliberaciones directas por parte de los inversores y


cuatro días por parte de los expertos, con cientos de horas de actividades de seguimiento. Los


Principios para la Inversión Responsable surgieron como resultado de estas reuniones.


El proceso fue coordinado por la Iniciativa Financiera  del Programa de Naciones Unidas para el


Medio Ambiente (UNEP FI) y el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Los PRI reflejan los valores


medulares del grupo de grandes inversores cuyo horizonte de inversión es generalmente


prolongado, y cuyas carteras están de manera frecuente altamente diversificadas. Sin embargo,


los Principios están abiertos al apoyo de todos los inversores institucionales, gestores de carteras


de inversión y proveedores de servicios profesionales de inversión.


Después del lanzamiento de los Principios, la segunda fase del proceso promoverá la adopción de


los Principios por inversores adicionales, proporcionará los recursos necesarios para asistir a los


inversores en la implementación de los Principios y para facilitar la colaboración entre los


signatarios.
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Principios para la inversión responsable
Como inversores institucionales, tenemos el deber de actuar en el mejor interés a largo plazo de nuestros beneficiarios.
En esta función fiduciaria, estimamos que las cuestiones ambientales, sociales, y de gobernanza empresarial (ASG)
pueden afectar al rendimiento de las carteras de inversión (en diferentes grados según las empresas, sectores, regiones,
clases de activos y el momento). También reconocemos que la aplicación de estos Principios podrá hacer que los
inversores actúen en consonancia con objetivos más amplios de la sociedad. Por lo tanto, en la medida en que sea
compatible con nuestras responsabilidades fiduciarias, nos comprometemos a lo siguiente:


1Incorporaremos las cuestiones ASG en nuestros procesos de análisis 
y de adopción de decisiones en materia de inversiones.
Medidas posibles:


n Abordar las cuestiones ASG en las declaraciones de política de inversiones;


n Apoyar la elaboración de instrumentos, parámetros de medición y análisis relacionados con las cuestiones ASG;


n Evaluar la capacidad de los gestores internos de carteras de inversión para incorporar las cuestiones ASG;


n Evaluar la capacidad de los gestores externos de carteras de inversión para incorporar las cuestiones ASG;


n Pedir a los proveedores de servicios de inversión (tales como los analistas financieros, los consultores, los
agentes de bolsa, las empresas de investigación y las agencias de clasificación de valores) que integren los
factores ASG en las investigaciones y análisis en curso;


n Alentar la investigación universitaria y de otro tipo sobre este tema;


n Promover la capacitación en las cuestiones de ASG de los profesionales de la inversión.


2Seremos propietarios de bienes activos e incorporaremos 
las cuestiones ASG a nuestras prácticas y políticas. 
Medidas posibles:


n Elaborar y hacer pública una política de propiedad activa en consonancia con los Principios;


n Ejercer los derechos de voto o vigilar el cumplimiento de las políticas de votación (si se delegan los
derechos de voto);


n Establecer una capacidad de compromiso (directamente o por delegación);


n Participar en la elaboración de políticas, reglamentos y fijación de normas (por ejemplo, promoviendo y
protegiendo los derechos de los accionistas);


n Registrar resoluciones de accionistas con arreglo a consideraciones ASG de largo plazo;


n Comprometerse con las empresas sobre cuestiones ASG;


n Tomar parte en iniciativas de activismo colectivo de los accionistas;


n Pedir a los gestores de carteras de inversión que fomenten el compromiso de los accionistas con los temas
ASG y que divulguen públicamente información sobre compromisos de este tipo.


3Pediremos a las entidades en que invirtamos que publiquen 
las informaciones apropiadas sobre las cuestiones ASG. 
Medidas posibles:


n Pedir la publicación de informes normalizados sobre cuestiones ASG (utilizando instrumentos tales como el
Global Reporting Initiative);


n Pedir que las cuestiones ASG se integren en los informes financieros anuales;


n Pedir a las empresas que proporcionen información relativa a la adopción de reglas, normas, códigos de
conducta o iniciativas internacionales pertinentes, o a su adhesión a las mismas (tal como el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas);


n Apoyar las iniciativas y resoluciones de los accionistas que promuevan la difusión de las cuestiones ASG.


                                               







4Promoveremos la aceptación y aplicación de los Principios 
en la comunidad global de la inversión.
Medidas posibles:


n Incluir requisitos relacionados con los Principios en las peticiones de propuestas (PDP);


n Adaptar los mandatos de las inversiones, los procedimientos de monitoreo, los indicadores de rendimiento
y los mecanismos de incentivación en consecuencia (por ejemplo, velar porque los procesos de gestión de
las inversiones tengan en cuenta, si procede, horizontes a largo plazo);


n Comunicar expectativas ASG a los proveedores de servicios de inversión;


n Revisar las relaciones con proveedores de servicios que no cumplen con expectativas ASG;


n Apoyar la elaboración de instrumentos para establecer parámetros de referencia sobre la integración de las
cuestiones ASG;


n Apoyar innovaciones en el marco regulatorio y/o político que permitan la aplicación de los Principios.


5Colaboraremos para mejorar nuestra eficacia 
en la aplicación de los Principios.
Medidas posibles:


n Apoyar/participar en redes y plataformas de información para compartir instrumentos, mancomunar
recursos y hacer usos de los informes de inversores como fuente de aprendizaje;


n Abordar colectivamente cuestiones incipientes pertinentes;


n Elaborar o apoyar iniciativas adecuadas de colaboración.


6Informaremos sobre nuestras actividades y progresos 
en la aplicación de los Principios.
Medidas posibles:


n Mostrar cómo las cuestiones ASG se integran en las prácticas de inversión;


n Divulgar las medidas de propiedad activa (votaciones, compromisos de accionistas y/o diálogo sobre
políticas);


n Divulgar las expectativas que se tienen respecto a los proveedores de servicios en relación con los
Principios;


n Comunicar con los beneficiarios sobre cuestiones ASG y los Principios;


n Informar sobre los progresos y/o logros relativos a los Principios conforme a la filosofía del “Cumplir o
Explicar”;1


n Tratar de determinar el impacto de los Principios;


n Hacer uso de la redacción de informes para fomentar la concientización de un público más amplio de
actores-partes interesados.


[1] “Comply or Explain” en ingles. El enfoque Cumplir o Explicar requiere que los signatarios informen de cómo aplican los Principios, o proporcionen una
explicación cuando no cumplen con ellos.


Los Principios para la Inversión Responsable fueron elaborados por un grupo internacional de inversores
institucionales teniendo en cuenta la creciente importancia de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza
empresarial para las prácticas de inversión. El proceso fue convocado por el Secretario General de las Naciones
Unidas.


Al firmar los Principios, nosotros como inversores nos comprometemos públicamente a adoptarlos y a aplicarlos,
cuando estén en consonancia con nuestras responsabilidades fiduciarias. Nos comprometemos también a evaluar la
eficacia y a mejorar el contenido de los Principios a lo largo del tiempo. Estamos convencidos de que esto
mejorará nuestra capacidad para cumplir los compromisos adquiridos con los beneficiarios, así como a que
nuestras actividades de inversión estén en mayor consonancia con los intereses más amplios de la sociedad.


Alentamos a otros inversores a adoptar los Principios.
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Preguntas Frecuentes


¿Cuál es el objetivo primordial del proyecto de los Principios para la Inversión Responsable (PRI)?


Los Principios para la Inversión Responsable tienen como objetivo ayudar a los inversores
institucionales en integrar la consideración de las cuestiones ambientales, sociales y de
gobernanza empresarial (ASG) a sus procesos de toma de decisiones y a sus practicas de gestión
de activos, mejorando de esta forma los rendimientos de largo plazo para los beneficiarios.


¿Porqué necesitamos estos Principios?


Los inversores institucionales tienen el deber de actuar por el mejor interés de aquellos de cuyos
activos son responsables. Este deber incluye considerar adecuadamente cada factor, incluyendo
las cuestiones ASG, que materialmente afecte el rendimiento.


A pesar de considerable trabajo de importancia en esta área realizado a través de varios años por
los propietarios de los activos y los gestores de las carteras de inversiones, los grandes inversores
institucionales no tienen un marco estructural para la integración sistemática de las cuestiones
ASG en las prácticas de toma de decisiones y políticas de identificación de las inversiones. Los PRI
proporcionan este marco estructural.


¿Quién desarrolló los Principios para la Inversión Responsable?


Los Principios fueron desarrollados por un grupo de profesionales de la inversión representando a
20 grandes inversores institucionales de 12 países reunidos por invitación del Secretario General
de Naciones Unidas, Kofi Annan. Contaron con el apoyo de un grupo de 70 expertos de diversos
áreas de la industria de la inversión, incluyendo organizaciones intergubernamentales y
gubernamentales, de la sociedad civil y académicos.


El proceso fue coordinado por la Iniciativa Financiera  del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEP FI) y el Pacto Mundial de Naciones Unidas.


¿Cómo influenciará los rendimientos la implementación de los Principios?


Implementar los Principios llevará a un mejor entendimiento de una gran cantidad de cuestiones
materiales que deben resultar en un incremento en los rendimientos y un riesgo menor. Los
signatarios serán parte de una red, lo cual creará oportunidades de compartir recursos, bajando
los costos de investigación y de políticas de identificación activas. Los Principios también
permitirán a los inversores trabajar juntos para abordar un conjunto de problemas sistémicos que,
si son solucionados, pueden llevar a unas condiciones de mercado en general más estables,
responsables y rentables.


¿Cuáles son las repercusiones para el deber fiduciario?


Los Principios se basan en la premisa de que las cuestiones ASG pueden afectar el desempeño de
las inversiones y que la consideración adecuada de estas cuestiones forma parte de garantizar
rendimientos mejor ajustados al riesgo y que, por lo tanto, está firmemente dentro de las
fronteras de los deberes fiduciarios de los inversores. Los Principios claramente declaran que
deben ser aplicados únicamente en formas consistentes con esos deberes.


¿Cómo se relacionan los Principios con la Inversión Socialmente Responsable (ISR)?


Los Principios están diseñados para ser compatibles con los estilos de inversión de los  grandes
inversores institucionales con carteras muy diversificadas, y que operan dentro de un marco
estructural fiduciario tradicional. Los Principios aplican a la industria de la inversión en su
totalidad y no están diseñados para ser relevantes únicamente respecto de los productos de la
ISR. Sin embargo, los Principios señalan un número de enfoques – como el de las políticas de
identificación activas y la integración de cuestiones ASG al análisis de inversión – que la ISR y
muchos gestores de fondos de gobernanza empresarial también practican.
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¿Requieren los Principios de la exclusión  o la supervisión de determinadas compañías o sectores?


No. Los Principios sugieren una política de comunicación con las compañías en lugar de una
revisión/supervisión o el evitar la compra de acciones basándose en los criterios ASG (aún cuando
éste pueda ser un enfoque apropiado para algunos inversores). Los Principios están en general
diseñados para grandes inversores que están altamente diversificados y que tienen intereses
considerables en las compañías, lo cual hace frecuentemente impráctica la desinversión o el evitar
la adquisición de determinadas acciones.


¿Qué significa esto para la cadena de oferta de las inversiones?


Para que los inversores institucionales puedan lograr el funcionamiento de estos Principios,
necesitarán alentar un cambio en la forma en que sus agentes incorporen las cuestiones ASG en
sus procesos. Los Principios 1 y 4 dan algunas sugerencias para efectuar lo anterior. Es también
probable que la cadena de oferta – gestores de fondos, analistas y consultores – responderá a los
Principios ofreciendo productos y servicios que ayuden en la implementación.


¿Cómo ayudarán los PRI a los inversores en su trabajo diario?


Los PRI proporcionan a los inversores un marco estructural de alto nivel para integrar las
cuestiones ASG en las decisiones de inversión. A medida que los signatarios vayan desarrollando
políticas y procedimientos para la integración, la secretaría de los PRI estará a su disposición para
ayudar a los inversores a implementarlos.


Los PRI estimularán asimismo una mejor investigación sobre los impactos de estas cuestiones en
las inversiones, lo cual llevará a un más amplio abanico de productos y servicios para los inversores.


¿Cuáles son los beneficios de hacerse signatario?


Los beneficios para los signatarios incluyen:


n Un marco estructural común para integrar las cuestiones ASG.


n Apoyo de parte de la secretaría de los PRI que producirá materiales de orientación y facilitará
la creación de equipos de trabajo que exploren asuntos de interés común para la
implementación de los Principios.


n Acceso a una red global de pares (incluyendo gran parte de los inversores institucionales del
mundo) para tener ejemplos de buenas prácticas.


n Oportunidades para colaborar con otros signatarios, disminuyendo así los costos de
investigación e implementación.


n Beneficios de reputación al demostrar públicamente un compromiso de alto nivel a integrar
las cuestiones ASG.


¿Quién puede firmar?


Hay tres categorías principales de signatarios. Se espera un compromiso de parte del liderazgo
de alto nivel de la organización firmante a través de toda la industria de la inversión.


Propietario de activos: Organizaciones que representan a propietarios de activos finales que
poseen fondos de retiro de largo plazo, seguros y otros activos. Ejemplos incluyen fondos de
pensión, fondos de reserva de gobierno, fundaciones, compañías de seguros y reaseguros y
organizaciones depositarias. Esta es la principal categoría de signatarios.


Gestor de carteras de inversión: Compañías de gestión de inversiones que sirven al mercado
institucional y/o de menudeo y administran activos como proveedores de terceras personas.


Los signatarios seleccionan por sí mismos la categoría que les corresponde, pero la Mesa
Directiva de los PRI se reserva el derecho de ajustarla cuando sea apropiado. Aún cuando las
categorías no están diseñadas para ser vinculantes, la regla general es que un inversor será
considerado como propietario de activos y no como gestor de inversiones si maneja más
fondos propios que de clientes terceros.
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Proveedor de servicios de inversión: Organizaciones que ofrecen productos o servicios a
propietarios de activos y/o gestores de inversiones. Aún cuando estos proveedores de servicios
profesionales no sean gestores de activos propiamente, tienen una considerable influencia en la
forma en que sus clientes enfocan las cuestiones ASG. Para este grupo, firmar es un
reconocimiento de la relevancia de las cuestiones ASG para la gestión de inversiones. También
representa un compromiso de proporcionar a los clientes servicios que respalden la
implementación de los Principios, y a mejorar estos servicios con el tiempo.


¿Podemos firmar en representación de nuestro fondo de ISR o de práctica ASG únicamente?


No. El objetivo es que los Principios sean integrados a la inversión convencional y a las prácticas
y políticas de identificación a través de las funciones de inversión de una organización en su
totalidad. No son aplicables únicamente dentro de clases de activos específicas o líneas de
productos (esto aplica a todas las categorías de signatario). Los Principios han sido diseñados
como un compromiso de parte del liderazgo de más alto nivel de toda la industria de la inversión.
Se reconoce que esto puede tomar algún tiempo, pero en balance, los signatarios creadores del
anteproyecto creen que el compromiso de la organización entera es importante para el proceso.


¿Implica un compromiso financiero el firmar?


No hay una cuota obligatoria vinculada con la firma de los Principios. Existe una cuota sugerida
(pero completamente voluntaria) de $5,000 – 10,000 que tiene por objeto ayudar a la secretaría
en su trabajo de apoyo a los signatarios y promoción de los Principios.


¿Qué recursos se requieren para implementar los Principios?


Los inversores escogerán implementar los Principios de diferentes formas, y esas elecciones
afectarán los requisitos de los recursos. Como mínimo, las instituciones deberán asignar suficiente
tiempo de su personal para que puedan entender adecuadamente los tipos de actividades
sugeridos en los Principios, investigar cómo han sido usados esos Principios por otros inversores
y comenzar el proceso de implementación.


¿Qué ocurre si firmamos pero no podemos cumplir?


No hay sanciones legales o reguladoras asociadas con los Principios. Están diseñados para ser
voluntarios y un ideal al cual aspirar. Existe el riesgo de pérdida de reputación asociado con
firmar y posteriormente no tomar acción alguna, pero los compromisos son, para la mayor parte
de los signatarios, un trabajo en progreso y una dirección hacia la cual ir en vez de una lista
vinculante que deba cumplirse. El enfoque inicial es hacia la innovación, la colaboración y el
aprendizaje por la práctica. A medida que el proyecto se desarrolle con el paso del tiempo, la
Mesa Directiva considerará en qué forma podrían los signatarios monitorear e informar de su
progreso.


¿Quién regula el proyecto de los Principios para la Inversión Responsable?


Los Principios serán regulados por una mesa directiva, integrado en su mayoría por propietarios
de activos, elegidos del interior de la categoría de propietarios de activos de los signatarios. La
ONU será representada y habrá cupo para miembros adicionales que sean nombrados por la
mesa directiva a medida que vayan siendo requeridos.


¿Qué diferencia harán en el mundo los Principios?


Mientras que estos Principios están diseñados para aumentar los rendimientos de largo plazo a
los beneficiarios, su puesta en práctica también impulsará una mayor consideración de las
cuestiones ASG a través de los sectores de inversión y empresariales en su conjunto. Nuevas
investigaciones y mejores parámetros de medición serán desarrollados para respaldar a los
inversores a medida que se vayan convirtiendo en propietarios activos. Impulsados a adoptar un
enfoque más sistemático en la administración de las cuestiones ASG, la administración
empresarial tomará un mayor interés en estos factores extra-financieros de riesgo y recompensa,
que terminarán definiendo la rentabilidad empresarial a mediano y largo plazo. De esta forma,
los Principios para la Inversión Responsable contribuirán a un mejor comportamiento empresarial
en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza.
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Inbertsioen arloan zintzotasuna 
posiblea eta beharrezkoa da


Sozialki arduratsuak diren inbertsioak egiteko, irizpide 
etikoak, sozialak eta ingurumenaren arlokoak txertatu behar dira 
inbertsioak erabakitzeko prozesuan, finantzen eremuari dagoz-
kion likidezia, errentagarritasun eta arrisku irizpideekin batera 
eta era osagarrian.


Bizkaiko Foru Aldundiak finantza eta inbertsio entitateekiko 
elkarlana sustatzen du, finantza produktu iraunkorren eskaintza 
eta eskaria bultzatzeko asmoz. Eskaintzari dagokionez, helburua 
da inbertsioen kudeatzaileek gizartearen, ekonomiaren, inguru-
menaren eta kulturaren arloko erantzukizun irizpideak aintzat 
hartzea finantza produktuak definitzeko orduan. Eskariari dago-
kionez, berriz, inbertitzaileek irizpide horiek beren inbertsio 
erabakietan txertatzea da helburua.  


Bi gauza lortu nahi dira horren bidez: batetik, enpresek beren 
kudeaketaren iraunkortasuna hobetzeko pizgarriak jasotzea fi-
nantza merkatutik; bestetik, inbertitzaile partikularrek inbertitze-
ko era etikoak (iraunkorrak) barneratzea eta erabiltzea.  


Nazio Batuen Erakundeak Inbertsio Arduratsurako Printzi-
pioak ezarriak ditu (http://www.unpri.org/), Idazkari Nagusiaren 
ekimenez eta PNUMAko Finantza Ekimenaren eta Mundu Ituna-
ren bidez garatuta. Behean ageri den loturaren bidez eskura 
ditzakezue printzipio horiek.


Inbertsio etikaren eremuan, ingurumena zaintzeak goi mai-
lako lekua izan ohi du inbertitzaile sozialki arduratsuen agendan. 
Izan ere, ingurumena guztion ondasuna denez, guztion ardura 
ere bada.


Bizkaia Maitea aldizkaritik gonbidapena egiten dizuegu 
banku jarduerek, inbertsioek eta negozioek gizartean eta ingu-
rumenean duten eragina azter dezazuen eta dirua kudeatzeko 
orduan erabaki arduratsuagoak eta etikoagoak har ditzazuen, 
www.bizkaia21.net atarian aurkituko dituzuen dokumentuak 
irakurriz eta aurreko zenbakian aurkeztu genizuen Ethica izene-
ko mahai jokoaren bidez.


La honestidad en el campo de las 
inversiones es posible y necesaria


La inversión socialmente responsable es la incorporación de 
criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma de 
decisiones de inversión, de modo complementario a los tradicio-
nales criterios financieros de liquidez, rentabilidad y riesgo.  


La Diputación Foral de Bizkaia promueve la colaboración con 
entidades financieras y de inversión para favorecer las iniciativas 
dirigidas a incentivar la oferta y demanda de productos financie-
ros sostenibles. Desde la oferta, con el propósito de que los ges-
tores de inversiones incorporen criterios de responsabilidad so-
cial, económica, ambiental y cultural en la definición de sus pro-
ductos financieros. Desde la demanda, con el propósito de que 
quienes inviertan incorporen criterios de responsabilidad social, 
económica, ambiental y cultural en sus decisiones de inversión.


Con ello se busca que las empresas dispongan de incentivos 
desde el mercado financiero para mejorar la sostenibilidad de 
sus prácticas de gestión e, igualmente, en el caso de los inverso-
res particulares, que éstas interioricen y ejerciten unas prácticas 
inversoras éticas (sostenibles).


Las Naciones Unidas, a iniciativa de su Secretario General, y 
desarrollada por la Iniciativa Financiera del PNUMA y el Pacto 
Mundial, establecieron los Principios para la Inversión Respon-
sable (http://www.unpri.org/), a los que podéis acceder en el 
enlace adjunto.


En este ámbito de la ética inversora, el cuidado del medio am-
biente suele figurar en un lugar alto de la agenda de las personas 
inversoras socialmente responsables. No en vano, el medio am-
biente es un bien común, y también una responsabilidad común. 


Desde Bizkaia Maitea os animamos a explorar el impacto 
social y ambiental de las actividades bancarias, las inversiones y 
los negocios, y a aprender a tomar decisiones más responsables 
y éticas en cuanto a la gestión del dinero, a través de la lectura 
de los documentos que tenéis a vuestra disposición en el portal 
«www.bizkaia21.net». y de juegos como el que os presentamos 
en el número anterior: Ethica.


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente


#


Bizkaiamaitea



http://www.unpri.org/

http://www.bizkaia21.net





8 LIBURUREN ZOZKETA!


BILBOALDEKO INGURUNE BERDEA 
CINTURÓN VERDE DEL BILBAO METROPOLITANO


¡SORTEO DE 8 LIBROS!


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


1.  Ingalaterrako zein konderritan daude Old Harrys 
Rocks haitzak?
¿En qué condado de Inglaterra se encuentran Old 
Harrys Rocks?


A) Dorset
B) Willtshire
C) Jurassic Coast


2.  Europarrak iritsi aurretik, zenbat milioi bisonte 
zeuden Ipar Amerikan?
Antes de la llegadas de los europeos, ¿cuántos 
millones de bisontes había en América del norte?


A) 40-50
B) 700
C) 30


3.  Zein urtetan sortu zen CEIDA-Bilbo?
¿En qué año se creó CEIDA Bilbao?


A) 1992
B) 1980
C) 1989


4.  Zenbat zuhaitz bota behar dira tona bat 
aglomeratu ekoizteko?
¿Cuántos árboles se necesitan talar para producir 
una tonelada de aglomerado?


A) 1
B) 6
C) 3


5.  Nola du izena Arrigorriaga HLHI ikastetxeak 
koordinatu duen Europako proiektua?
¿Cómo se llama el Proyecto europeo coordinado 
por Arrigorriaga CEIP?


A) Virtual Reality
B) Comenius
C) Good Citiziens


6.  Zein da Bilboko metroko trenek daukaten balazta 
sistemari esker berreskuratu ahal den trakzio 
energiaren portzentajea?
¿Qué porcentaje de energía de tracción permite 
recuperar el sistema de frenado de Metro Bilbao? 


A) % 20
B) % 52
C) % 30


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten 
badiezu, Foru Aldundiko Bizkaiko 
Iraunkortasunerako Institutuak argitaratutako 
Bilboaldeko Ingurune Berdea liburuaren 8 aleren 
zozketan parte hartuko duzu. 


Erantzun guztiak aldizkari honetako  
orrialdeetan aurkituko dituzu.


Animatu eta 
parte hartu!
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, urriaren 
3a baino lehen, 3108 posta-kutxatilara (48080 
Bilbo). Irabazleen izenak aldizkariaren hurrengo 
zenbakian argitaratuko ditugu. 


Zorte on! Lor ezazu liburu hau! 
¡Consigue este libro!


#


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


de 8 ejemplares del libro Cinturón Verde del Bilbao 
Metropolitano, editado por el Instituto para la 


Sostenibilidad de Bizkaia de la Diputación Foral.


Encontrarás todas las respuestas  
en las páginas de esta revista.  


¡Anímate y 
participa!


Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 3 
de octubre al apartado de Correos 3108 – 48080 
Bilbao. El nombre de las personas agraciadas será 


publicado en el siguiente número de la revista.


¡Suerte!
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Bristol (2 horas)


London (1 hora 40 minutos)


CAMPOS DE TIRO DEL 
MINISTERIO DE DEFENSA,
respete los avisos en los carteles


(abierto la mayoría de los 
fines de semanas y durante 


el periodo de vacaciones)


Ferry
South Haven Point


(Comienzo del Camino 
de la Costa Sudoeste)


Aquí las rocas tienen 
140 millones de años 
de antigüedad


Aquí las rocas tienen 
65 millones de años 
de antigüedad


Geología en el paisaje
Purbeck es un lugar clásico para ver cómo las 
piedras subyacentes controlan la evolución del 
paisaje y de la costa. Alrededor de Lulworth, 
duras franjas de piedra caliza Portland forman 
una barrera frente al mar. Sin embargo, una 
vez superada, la piedra más blanda que hay 
detrás se va erosionando hasta formar una bahía. 
Con el tiempo, las bahías se han unido dejando 
fragmentos de piedra caliza en el mar. Stair 
Hole muestra el inicio de este proceso, Lulworth 
Cove forma una cala perfecta, mientras que 
Man O’ War Cove está formada por una serie 
de bahías que se han unido. El hermoso arco 
de Durdle Door fue esculpido por la naturaleza 
a partir de un fragmento de piedra caliza dura. 
El Centro Patrimonial de Lulworth cuenta con 
una exposición y ofrece visitas guiadas. 


En el interior, la geología subyacente 
controla la forma del paisaje. Encontramos 
un enorme pliegue en la roca que va desde 
Lulworth a Ballard Down, creando una 
cresta de caliza impresionante sobre la 
que se erige el castillo Corfe. Al norte, 
arenas y arcillas más jóvenes han dado 
origen al brezal característico de los 
alrededores de Poole Harbour.


Huellas del pasado
Las playas entre Bowleaze Cove y Osmington muestran huellas 
palpables del pasado, en forma de madrigueras y ondulaciones 
fosilizadas. Muestran que Dorset fue antaño un paraíso tropical similar 
a las Bahamas hoy en día. Aunque ya no se puede garantizar el buen 
tiempo, merece la pena visitar estas playas.


La piedra Purbeck
El mármol Purbeck se viene extrayendo 
desde la época de los romanos y 
se puede encontrar en el interior 
de muchas catedrales e iglesias del 
Reino Unido. No es un auténtico 
mármol, sino un tipo de piedra caliza 
que se puede pulir muy bien. La piedra 
misma es típica de la arquitectura local 
de pueblos y ciudades. La historia de la 
piedra Purbeck se cuenta en muchos 
museos y centros de visitantes locales.


El bosque de fósiles
El extraordinario bosque de 
fósiles aparece en los acantilados 
justo al este de Lulworth Cove. Se 
formó cuando hubo un descenso 
del nivel del mar, dejando la 
tierra al descubierto. Los árboles 
crecieron, pero luego quedaron 
sumergidos en un pantano. 
Espesas capas de algas pegajosas 
crecieron alrededor de tocones y 
árboles caídos. Los sedimentos se 
quedaron agarrados a las algas y 
se convirtieron en “rebabas” de 
piedra caliza, las formaciones con 
forma de rosquilla que vemos hoy.


El Camino de la Costa Sudoeste
La ruta nacional del Camino de la Costa Sudoeste 
(South West Coast Path National Trail) recorre 
1000km. Proporciona una aventura costera continua 
a través de este Patrimonio de la Humanidad. 
Ofrece muchas opciones, desde largas caminatas 
hasta cortos paseos. Es una forma estupenda de 
acercarse más a la Costa Jurásica y de disfrutar sus 
imponentes paisajes. Para realizar esta ruta, solo 
tiene que seguir las señales con una bellota.





Paseos en barco
Una de las mejoras formas de visitar la Costa Jurásica es desde el mar. 
Hay barcos que salen desde diferentes puntos de la costa. Encontrará 
información cerca de los muelles y puertos locales.


El National Trust
Prácticamente un tercio del territorio 
de la Costa Jurásica es propiedad del 
National Trust, asociación nacional 
que se encarga de la protección de 
sitios de interés cultural o natural.  


Huellas de dinosaurio 
En Purbeck, al extraer piedras 
en la cantera, se descubren 
constantemente huellas y rastros 
de dinosaurios. Recientemente, 
por primera vez, se encontraron 
también en una cantera de Portland. 
Para ver huellas de dinosaurio visite 
los museos locales.


Para más información visite


www.jurassiccoast.comHace 250 millones de años 


Línea de tiempo geológica
Periodo Triásico Periodo Jurásico Periodo Cretáceo 


Hace 200 millones de años Hace 65 millones de añosHace 140 millones de años


Centros de Visitantes en la Costa
Axmouth Sea Discovery Centre 01297 24774
Charmouth Heritage Coast Centre 01297 560772
Chesil Beach Centre 01305 760579
Christchurch, Steamer Point Visitor Centre 01425 272479
Kimmeridge Marine Centre 01929 481044
Lulworth Heritage Centre 01929 400587
Portland Bill Visitor Centre 01305 861233
Studland Beach Information Centre 01929 450259 
Swanage, Durlston Country Park 01929 424443
Swanage Heritage Centre 01929 421427


Centros de Información Turística 
Axminster - Church Street  01297 34386
Bournemouth - Westover Rd.  www.bournemouth.co.uk  01202 451700
Bridport - 47, South Street  www.westdorset.com 01308 424901
Budleigh Salterton - Fore Street www.eastdevon.net/tourism 01395 445275 
Christchurch - High Street www.christchurchtourism.info 01202 471780
Dorchester - Unit 11, Antelope Walk www.westdorset.com 01305 267992
Exeter - Civic Centre, Paris Street www.exeter.gov.uk 01392 265700
Exmouth - Alexandra Terrace www.exmouthguide.co.uk 01395 222299 
Lyme Regis - Church Street www.westdorset.com 01297 442138
Honiton - Lace Walk Car Park  01404 43716 
Ottery St Mary - Broad Street www.eastdevon.net/tourism 01404 813964 
Poole - 4, The High Street www.pooletourism.com 01202 253253
Seaton - The Underfleet www.eastdevon.net/tourism/seaton 01297 21660 
Sidmouth - Ham Lane www.visitsidmouth.co.uk 01395 516441
Swanage -  Shore Road www.swanage.gov.uk 01929 422885
Wareham - South Street www.purbeck-dc.gov.uk 01929 552740 
Weymouth - The Esplanade www.weymouth.gov.uk 01305 785747
 


Otros contactos útiles
TraVelIne (para información sobre el transporte público) 0870 6082608
Dorset Tourism 01305 221001
South West Coast Path Association   01752 896237
www.southwestcoastpath.com


National Trust Charmouth 01297 561900
National Trust Devon and Cornwall  01392 881691
National Trust Wessex 01985 843600
www.nationaltrust.org.uk


Lulworth Army Range Office 
(información sobre la apertura de los Range rutas) 01929 462721 ext 4819
Información geológica    www.dorsetrigs.com  


 www.devon.gov.uk/geology


Financiado por los Consejos de Dorset y Devon.  © 2007 


Equipo del sitio Patrimonio Mundial de la Costa de Dorset y East Devon  
Telf. 01305 225101 jurassiccoast@dorset-cc.gov.uk


Aunque se han hecho todos los esfuerzos necesarios para proporcionar información precisa, 
los autores declinan toda responsabilidad ante posibles errores u omisiones. 


Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir o transmitir de 
ninguno modo o forma, incluyendo la fotografía o la grabación sin permiso por escrito del 
propietario de los derechos de autor.


Fotografías: Peter Sills, Jonathan Lewis, Dalgleish Images, Richard Edmonds, Malcolm Turnbull
Diseñado por Coastal Publishing Telf. 01929 552233
Portada: Bahía de Pinhay  Impreso en papel libre de cloro o ácido proveniente de bosques sostenibles
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Cliffs near WinspitDurdle Door


Bienvenidos a la Costa 
Jurásica, el primer 
Sitio de Patrimonio 
Mundial Natural 
de la Humanidad 
de Inglaterra. Este 
tramo de costa 
único se ha unido a 
la prestigiosa lista de 
maravillas del mundo 
que incluye lugares 
como el Gran Cañón o 
la Gran Barrera de Arrecifes. 
Sitio de Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad 
debido a su extraordinaria geología, que permite recorrer 
185 millones de años de la historia del planeta en tan 
solo 150 kilómetros.  Encontramos, por supuesto, 
magníficas piedras del Jurásico, pero también otras más 
antiguas que datan del Triásico y más recientes, del 
Cretáceo. Emprenda un viaje en el tiempo a través de 
un recorrido por esta costa y reviva personalmente la 
historia geológica.


Partes de la costa han alcanzado renombre mundial por 
sus fósiles. Constantemente se descubren novedades, 
como fósiles de dinosaurio o de sus huellas, muy bien 
conservados. El mejor lugar para encontrar fósiles es 
West Dorset (recuerde que es mejor y más seguro buscar 
por la playa y no por los acantilados). El momento ideal 
para ir en su busca es durante los meses de invierno, 
cuando la bravura del mar los ha limpiado de arcillas y 
barro suave. Esto convierte a la Costa Jurásica en el lugar 
perfecto para una escapada en invierno. 


La Costa Jurásica ofrece 
una belleza incomparable 
con una serie de rasgos 
naturales sin igual. Gracias 
a su variedad, con sus 
desprendimientos de 
tierra, playas, bahías y 
acantilados, presenta un 
paisaje constantemente 
cambiante, con lugares 
espectaculares como 
Hooken Landslide, Chesil 
Beach y Durdle Door. Lo 
heterogéneo de su paisaje 


va acompañado de una gran diversidad de pájaros y fauna 
y flora. ¡Incluso podrá ver frailecillos y delfines!


La Costa Jurásica está bien provista de ciudades y 
pueblos, que sirven de punto de acceso al paraje. Podrá 
elegir entre quedarse en un animado complejo hotelero 
o un pequeño pueblo rural. En cada lugar, notará el 
carácter distintivo y cambiante que se percibe a lo 
largo de la costa, según el tipo de piedra local. Piedras 
famosas como Beer, Portland y Purbeck han marcado el 
carácter local de las ciudades y los pueblos. Además, se 
han empleado en muchas construcciones, catedrales e 
iglesias importantes tanto dentro como fuera del país.


Esta fascinante costa ofrece algo para todos los gustos. 
Explore la Costa Jurásica y vea con sus propios ojos 
por qué este lugar de renombre internacional se ha 
convertido en el primer Sitio de Patrimonio Mundial 
Natural de la Humanidad de Inglaterra.


PATRIMONIO DE LA HuMANIDAD (ESTE)


Rocas triásicas Rocas jurásicas Rocas cretácicas


Centro de Visitantes


Centro de Información Turística
Museo
Mirador
(hay algunos miradores a los que 
solo se puede acceder a pie)


Paseos en barco


National Trust


Estación de tren
Ruta Nacional del Camino 
de la Costa Sudoeste
Ruta de autobús X53 
de la Costa Jurásica
Conexión con la ruta de autobús


Patrimonio de la Humanidad
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Old Harry Rocks – En el extremo oriental del Patrimonio Mundial
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Más información
Con sus 64 páginas a todo color, la Guía 
Oficial de la Costa Jurásica, en inglés, 
narra las historias de este Patrimonio 
Mundial, incluyendo las rocas, los fósiles 
y las características que le han otorgado 
su renombre mundial. La guía se puede 
adquirir por el precio de 4,95 libras en 
Centros de Información Turística, museos 
y lugares de interés a lo largo de toda la 
Costa Jurásica.


¡ANTE TODO SEGuRIDAD!
Cuidado con desprendimientos y ríos de barro, manténgase siempre alejado de los acantilados


Compruebe siempre el horario de las mareas y tenga especial cuidado cuando el tiempo sea tempestuoso


No se lleve ningún fósil de los acantilados. Evite martillar excesivamente y no intente llevarse grandes 
fósiles o elementos puesto que puede ocasionar daños


Manténgase alejado del borde de los acantilados y cumpla siempre normas


Costa de 
Dorset y East Devon 
El primer Sitio de Patrimonio Mundial 
Natural de la Humanidad de Inglaterra
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Aquí las rocas tienen 
250 millones de años 
de antigüedad


Aquí las rocas tienen 
200 millones de años 
de antigüedad


Aquí las rocas tienen 
140 millones de años 
de antigüedad


Patrimonio de piedra
Las Cuevas de la Cantera Beer ofrecen una visión única sobre la historia 
de la extracción de esta piedra. Desde la época de los romanos, se ha 
empleado la famosa piedra Beer en importantes construcciones (por 
ejemplo, las catedrales de Exeter y Winchester) del sur de Inglaterra. 
Se pueden descubrir las cuevas, el uso de la piedra y la historia de las 
personas que trabajaron en la cantera a través de visitas guiadas que se 
ofrecen durante toda la temporada. 


Geología en el paisaje – East Devon
Los sorprendentes acantilados rojos de East Devon deben 
su color a la presencia de hierro. Los hermosos islotes en 
el mar de Ladram Bay han sido esculpidos de hermosa 
arenisca rojas laminada, una roca que se encontraba en 
el lecho de un ancho río que fluía por lo el actual Devon. 
Al este de Sidmouth, los acantilados inferiores están 
coronados por arenisca y piedra caliza más joven. Esta 
combinación de arcillas permeables recubiertas de rocas 
porosas es lo que causa los desprendimientos de tierra. El 
Undercliff, entre Lyme Regis y Axmouth, es un área masiva 
de corrimientos ahora colonizada por el bosque, ¡lo más 
cercano a un bosque tropical que se puede encontrar en 
el Reino Unido! 


Historia de una piedrecita
Las capas de piedrecitas que encontramos 
en los acantilados de Budleigh Salterton se 
originaron hace más de 400 millones de 
años, cuando se formaron areniscas en un 
lugar que se conoce ahora por el nombre 
de Brittany. Estas rocas se erosionaron y 
fueron transportadas por vastos ríos durante 
el periodo Triásico hasta formar los lechos 
de guijarros de Budleigh Salterton. Estos 
guijarros cayeron luego a la playa y se 
vieron transportados hacia el este por el 
mar. Se pueden encontrar las características 
piedrecitas de Budleigh a lo largo de todo 
el entorno del Patrimonio de la Humanidad 
y más allá. 


Geología en el paisaje – West Dorset
Los acantilados de West Dorset están formados por corrimientos de tierras. 
Black Ven, entre Lyme Regis y Charmouth, constituye el río de barro 
más grande de Europa. Lejos de la costa, una serie de antiguas canteras 
y caminos permiten explorar la geología y su relación con el paisaje, así 
como la variedad de carácter que ofrecen los pueblos, por emplear la 
piedra local. 


Visitas guiadas y eventos
A lo largo del año se pueden realizar visitas 
guiadas. El programa está disponible en los 
Centros de Información Turística locales. 
Todos los centros de visitantes y muchos 
de los museos realizan de forma regular 
caminatas, charlas y otros eventos.


Colección de fósiles
Las playas alrededor de Charmouth y Lyme Regis son el mejor lugar para 
encontrar fósiles. Es fácil toparse con ammonites, belemnites e incluso 
huesos de ictiosauro, reptiles marinos extintos. El clima tempestuoso es 
el mejor momento para encontrar fósiles, por lo que es un lugar ideal 
para visitar en invierno. El Charmouth Heritage Coast Centre, el Museo 
Lyme Regis Philpot y Dinosaurland exponen fósiles y realizan rutas 
guiadas con expertos locales. En West Dorset, hay un Código de 
Conducta que hay que respetar si se quiere coleccionar fósiles. 
Conseguirá más información al respeto en el Charmouth 
Heritage Coast Centre.


Portland – una isla de piedra
Portland es el hogar de una de las piedras de construcción más 
famosas del mundo. La calidad, el color y la durabilidad de la piedra 
ya fueron reconocidas por Christopher Wren en la reconstrucción 
de la Catedral de San Pablo de Londres. Desde entonces, se ha 
empleado en muchas de las construcciones más importantes 
del Reino Unido y de todo el mundo. Antiguas canteras, como 
la de Tout, ofrecen una ventana fascinante a la extracción de la 
piedra. Esta cantera también es un lugar fabuloso para ver cómo 
la naturaleza ha colonizado el paisaje. Las magníficas esculturas 
elaboradas por la Portland Sculpture Trust sirven para aumentar 
el atractivo de una visita a Tout. Otras canteras en la isla ofrecen 
un acercamiento a la industria moderna de nuestros días. Se 
puede encontrar una gran variedad de folletos en los Centros de 
Información Turística locales.


Geología de la Costa
La costa de Dorset y de East Devon muestra una gran diversidad 
geológica por una sencilla razón: las rocas se encuentran 
ligeramente inclinadas hacia el este. Por eso, como norma general, 
las más antiguas forman los acantilados en el oeste, con rocas 
progresivamente más jóvenes al este. Los acantilados rojos de East 
Devon se remontan a 240 millones de años, al periodo Triásico, 
cuando la zona estaba cubierta por vastos desiertos. La arcilla oscura 
que cubre los acantilados de West Dorset, de 200 millones de edad, 
pertenece a las primeras rocas jurásicas y se formaron en un mar 
tropical que inundó el desierto. Hacia finales del Jurásico, hace unos 
140 millones de años, el nivel del mar volvió a descender y crecieron 
bosques rodeados de pantanos y lagunas por los que merodeaban 
los dinosaurios. Hace 100 millones de años, el nivel del mar volvió a 
aumentar, sumergiendo el área bajo un vasto mar tropical.


Cretáceo


Jurásico


Triásico
Pérmico


Triásico
Pérmico


Oeste Este


Centros de Visitantes y Museos
Los centros de visitantes y los museos son un 
lugar excelente para saber más sobre la Costa 
Jurásica. La mayoría ofrece amplia información 
y conocimientos expertos locales.


Áreas de belleza incomparable
La mayoría de la costa de Dorset y East Devon, así como el interior, 
ha sido nombrada área de belleza natural incomparable (area of 
outstanding natural beauty). Estas áreas de importancia nacional se 
cuidan para conservar y mejorar los paisajes incomparables, así como 
la vida de las personas que habitan y trabajan en ellas. Esta designación 
permite proteger este lugar nombrado Patrimonio de la Humanidad.


Para más información visite


www.jurassiccoast.com
Hace 250 millones de años 


Línea de tiempo geológica
Periodo Triásico Periodo Jurásico Periodo Cretáceo 


Hace 200 millones de años Hace 65 millones de años Hace 140 millones de años 
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Ladram Bay Isla de Portland
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Cabeza de ictiosauro


Ammonite


La playa de Chesil y el Fleet 
La playa de Chesil es uno de los cordones 
litorales más hermosos del mundo y el 
banco de guijarros de 28 km todavía está 
siendo estudiado por geógrafos. Es un lugar 
fascinante de visitar, lleno de encanto, un 
auténtico santuario de fauna y flora.


¡ANTE TODO SEGuRIDAD!
Cuidado con desprendimientos y ríos de barro, manténgase siempre alejado de los acantilados


Compruebe siempre el horario de las mareas y tenga especial cuidado cuando el tiempo sea tempestuoso


No se lleve ningún fósil de los acantilados. Evite martillar excesivamente y no intente llevarse grandes 
fósiles o elementos puesto que puede ocasionar daños


Manténgase alejado del borde de los acantilados y cumpla siempre normas


PATRIMONIO DE LA HuMANIDAD (OESTE)


Rocas triásicas Rocas jurásicas Rocas cretácicas


Centro de Visitantes


Centro de Información Turística
Museo
Mirador
(hay algunos miradores a los que 
solo se puede acceder a pie)


Paseos en barco


National Trust


Estación de tren
Ruta Nacional del Camino 
de la Costa Sudoeste
Ruta de autobús X53 
de la Costa Jurásica
Conexión con la ruta de autobús


Patrimonio de la Humanidad








Mendilerroaren goialdeko 
bazkalekuak Nardus stricta-z 
osatutako belardi menditarrez 
eta txilardiz eratzen dira. 
Abereek bazkaleku hauek 
erabili ohi dituzte.


Inguruneko paisaia nekazaritza, 
abeltzaintza zein basogintzaz dago 


baldintzatuta. Abeltzaintza 
estentsiborako eremuak irekitzeko 


suteak eragin izan dira 
sastrakadietan. Pinu eta 


eukaliptoen landaketak ere eremu 
zabalak betetzen dituzte.


Ordunteko mendien inguruko argazki erakusketa


Basoak


Mendiko larreak


Ibarrak


Ordunteko baso naturalak 
pagadi azidofiloz eta ameztiz 
daude eratuta; zeinak 
gehienetan aldapa handiko 
larreetara alboratuak izan diren.


Ibarretako haltzadi txikietan 
garrantzi europarreko iratze 
paleotropikalen populazioak 


aurki daitezke.


Gune higroturbosoak


Erabilerak eta ohiturak


Prezipitazio altuak eta behe-laino 
iraunkorrak, inguruneko natura 
silizeoarekin batera, Zalamako 
zohikaztegi onbrogenikoaren garapena 
ahalbidetu dute. Zohikaztegiak 
ikaragarrizko balio naturala du. 
Honetaz gain, txilardi hezeak eta 
padura-esfagnalak (“urmaelak”) ere 
ohikoak dira ingurune honetan


Karrantzako Udala


Ayuntamiento de Karrantza


Ordunteko mendien inguruko
argazki erakusketa
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