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Munduko baso primarioen %10 Indonesian daude eta mehatxatutako 
772 espezie bizi dira bertan. Orangutanen egoera ofizialari 
dagokionez, gaur egun arrisku kritikoan daude. Azken hamarkadetan 
inoiz baino abiadura handiagoan urritu dira, oihana gero eta azkarrago 
soiltzen ari delako palma plantazio errentagarriei eta ikatz meatzeei 
lekua egiteko.

BBK Bioeskolaren jarduera nagusia bereizitako eta aitortutako 
produktu ekologikoak ekoiztea eta otzaretan merkaturatzea da. 
Horrela, landa ingurunean enplegua aurkitzeko aukera berriak sortu 
nahi ditu lana lortzeko zailtasunak dituzten buru-gaixoentzat.

Azaroaren 22tik 30era bitartean Hondakinen Prebentziorako Europako 
Astea ospatu zen, eta Ingurumen Sailak errezeta liburu berezi bat 
argitaratu zuen horren harira, Artxandako Ostalaritzako Goi Eskolarekin 
batera. Liburuan bildutako errezeten osagai nagusia gure sukaldeetan 
sortu ohi diren janari hondarrak dira: barazkiak, okela, arraina, mariskoa, 
fruta, ogia, opilak… Bilboko sukaldariek plater berriak prestatzeko 31 
ideia ematen dituzte, elikagaiak alferrik gal ez daitezen.
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LURRA 
IZENEKO 
PLANETAN

Bizkaiko Foru Aldundia eta udalak tokiko garapen iraunkorra sustatzen 
ari dira, Aalborg+10 adierazpeneko konpromisoetan oinarritutako 
hainbat tresnaren bidez. Foru erakundearen tresna nagusia Bizkaia 21 
Egitasmoa da, eta udalek Tokiko Agenda 21eko Tokiko Ekintza Planen 
bidez egiten dute lan hori. 

Aalborg Danimarkako laugarren 
hiri handiena da, eta oso esangu-
ratsua garapen iraunkorrari da-

gokionez. 1994an, Hiri Iraunkorrei buruz-
ko Europako Konferentzia egin zen 
bertan, eta parte-hartzaileek Iraunkor-
tasunaren aldeko Europako Hirien Karta 
edo Aalborgeko Karta onartu zuten. Karta 
horren bidez, Tokiko Agenda 21eko pro-
zesuetan parte hartzeko deia egin zi-
tzaien tokiko agintariei.

2004an, Hiri eta Herri Iraunkorren 
Europako Laugarren Konferentzia egin 
zen, hura ere Aalborgen, eta 1.000 
parte-hartzaileek tokiko garapen iraunko-
rrerako lotesleenak diren Aalborgeko 
Konpro misoak onartu zituzten, Aalborg+10 
Konpromisoak alegia. Haien helburua da 
kontzientziazioa areagotzea eta iraunkorta-

sunaren arloko tokiko ekintza eta lorpene-
tarako tresna praktikoa eta malgua izatea.

Bizkaiko Foru Aldundia eta 
Aalborg+10

Bizkaiko Foru Aldundia aspalditik ari 
da iraunkortasunaren alde lanean eta, lan 
ildo horren barruan, tokiko garapen iraun-
korra sustatu du hasiera-hasieratik, udalei 
Tokiko Agenda 21eko Tokiko Ekintza 
Planak diseinatzeko eta gauzatzeko la-
guntza emanez. Foru Aldundiak egindako 
ekarpen esanguratsu bat 2005etik 
2010era arte indarrean egon zen Bizkaia 
21 Egitasmoa izan zen. Aalborgeko 10 
konpromisoetan oinarrituta, garapen 
iraunkorrerako estrategia hori oso tresna 
baliagarria izan zen foru sailentzat, iraun-
kortasun irizpideak beren eskumen eta 

Tokiko iraunkortasunaren aldeko apustua

AALBORG+10 KONPROMISOAK BIZKAIAN
Bizkaiko Foru Aldundia
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jarduketa eremuetan txertatzen lagundu 
baitzien. 

Geroago, Foru Aldundiak barne nahiz 
kanpo mailako gogoeta eta parte-hartze 
prozesu bat burutu zuen. Prozesu horren 
emaitza 2011-2016 aldirako Bizkaia 21 
Egitasmoa izan zen, eta Gobernu Kontsei-
luak 2011ko maiatzean onartu zuen. Egi-
tasmo berritua lehengoaren printzipioetan 
oinarritzen da eta, gainera, irismen luzeko 
politika estrategikoak jasotzen ditu, hala 
nola Europa 2020 Estrategia. Aurrekoa be-
zala, Aalborg+10 adierazpeneko konpro-
misoen arabera egituratuta dago. 

Egitasmo hori behar bezala gauzatzeko 
eta segimendua egiteko, Foru Aldundiak 
Iraunkortasun Agentea sortu du, sail guz-
tietako teknikariz osatua. Horrela, garapen 
iraunkorrak beharrezkoa duen transbertsa-
litatea erakutsi eta sustatzen du. Pertsona 
horien koordinazio lana oso emankorra 
izaten ari da programaren helburuak lor-
tzeari begira. Hala, esaterako, 2014ko lehen 
seihilekoan egitasmoan jasotako jarduke-
ten %90 inguru abian zeuden, eta bi heren 
erabat finkatuta daude jadanik.

Aalborg+10 konpromisoak betetzen 
laguntzeko, Bizkaia 21 Egitasmoa abian 
jartzeaz gain, foru plan eta programa guz-
tiak Aalborg+10 konpromisoak erdiesteko 
egiten ari diren ekarpena ebaluatzen ari 
da Foru Aldundia. Lan horren bidez eraku-
tsi nahi da gure lurraldearen garapen 
iraunkorra sail guztietatik sustatzen ari 
dela eta, uste ohi denaren kontra, lan hori 
ez dela ingurumenera soilik mugatzen.

Ebaluazio horren aurrerapen gisa esan 
daiteke lehen konpromisoa dela plan eta 
programa nagusien bidez gehien bultza-
tzen ari dena (gobernatzeko erei dago-
kien konpromisoa hain zuzen ere). Eta 
normala da hori izatea gehien betetzen 
ari den konpromisoetako bat, edozein 
plangintzaren helburu nagusietako bat 
gobernantza hobetzea izaten baita. 
Ebaluazio integral horren bidez, etorkizu-
neko politiketan jorratu behar diren 
erronkak identifikatu nahi dira.

Bukatzeko, azpimarratu beharra dago 
2012an Bizkaiko Lurralde Historikoaren 
Iraunkortasunerako Kontseilua sortu zela, 
harremanetarako, parte hartzeko eta 
Bizkaiko Lurralde Historikoko iraunkorta-
sun politikak koordinatzeko organo gisa. 

BIZKAIKO UDALAK, AALBORG+10 KONPROMISOAK ETA 
IRAUNKORTASUNA

Agian oso kontu ezaguna ez den arren, Aalborg+10 konpromisoak instituzio askok 
egiten duten lanaren oinarria dira. Hala, Bizkaiko Foru Aldundia egiten ari den bezalaxe, 
gure lurraldeko ia udal guztiak ere praktikan jartzen ari dira konpromiso horiek, Tokiko 
Agenda 21en barruan abian dituzten Tokiko Ekintza Planen bidez.

Tokiko Ekintza Planak jarduketa programa zabalez osatuta daude eta udalerri bakoitzak 
ingurumenaren, kulturaren, ekonomiaren eta gizartearen arloan dituen hainbat erronka 
jasotzen dituzte. Beraz, udalerri bakoitzak iraunkortasunaren alde dauzkan estrategia eta 
konpromisoak dira.

Bestetik, Tokiko Ekintza Planez gain, udalerri askok bestelako iraunkortasun planak ere 
badituzte, hala nola energia iraunkorrerako ekintza planak, klima aldaketaren aurka borro-
katzeko planak eta mugikortasun iraunkorrerako planak. Batera hartuta, iraunkortasun 
politiken garapen integralerako tresna garrantzitsuak dira.

http://www.bizkaia21.net/

Aalborg+10 Konpromisoak

•	 Gobernatzeko erak. Gure erabakiak partaidetzan oinarritutako demokrazia 
handiagoaren bidez hartzeko prozedurak bultzatzea.

•	 Iraunkortasuneranzko kudeaketa. Kudeaketa programa eraginkorrak pres-
tatzea diseinuaren, ebaluazioaren eta ezarpenaren arloan.

•	 Denon ondasun naturalak. Guztion ondasun naturalak babesteko, zaintzeko 
eta berdintasunezko erabilera bermatzeko daukagun erantzukizuna bete-
betean onartzea.

•	 Kontsumo eta bizimodu arduratsuak. Baliabideak zentzuz eta eraginkorta-
sunez erabiltzea, horretarako erraztasunak ematea eta kontsumo nahiz ekoiz-
pen iraunkorra sustatzea.

•	 Hirigintzaren eta plangintzaren disenua. Hirien plangintzan eta diseinuan 
paper estrategikoa jokatzea eta ingurumen, gizarte, ekonomia, osasun eta 
kultura arloko gaiak denontzako onurarantz bideratzea.

•	 Mugikortasun hobea eta trafiko murriztea. Garraioaren, osasunaren eta in-
gurumenaren artean lotura estua dagoela onartzea eta mugikortasun eredu 
iraunkorrak irmotasunez sustatzea.

•	 Osasunaren aldeko tokiko ekintza. Herritarren osasuna eta ongizatea susta-
tzea eta babestea.

•	 Tokiko ekonomia bizia eta iraunkorra. Ingurumenari kalterik egin gabe en-
plegua sustatuko duen tokiko ekonomia bizia sortzea eta bermatzea.

•	 Berdintasuna eta justizia soziala. Komunitate integratzaileak eta solidarioak 
bermatzea.

•	 Tokiko mailatik maila globalera. Bakearen, justiziaren, berdintasunaren, ga-
rapen iraunkorraren eta klimaren babesaren aldeko erantzukizun globala gure 
gain hartzea.

http://www.bizkaia21.net/
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Arrisku larrian deforestazioaren ondorioz

ORANGUTANAK INDONESIAN
Testua: Eva Benito

Argazkiak: Alberto Hurtado

Munduko 
baso primarioen 

%10 Indonesian daude eta 
mehatxatutako 772 espezie bizi dira bertan. 

Orangutanen egoera ofizialari dagokionez, gaur egun 
arrisku kritikoan daude. Azken hamarkadetan inoiz baino 
abiadura handiagoan urritu dira, oihana gero eta azkarrago 
soiltzen ari delako palma plantazio errentagarriei eta ikatz 
meatzeei lekua egiteko.
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A rtxipelagoaren tamaina, klima 
tropikala eta geografia direla 
eta, Indonesia biodibertsitate-

rik handiena duten herrialdeetako bat 
da. Basoek herrialdearen %60 inguru 
estaltzen dute, eta espezieen endemis-
mo maila oso handia da.

Planetako azken oihan tropikal han-
dietako bat Indonesian dago, eta horixe 
da munduan geratzen diren orangutan 
aske guztien bizilekua. Primate handi ho-
riek Malaysiakoak eta Indonesiakoak dira 
jatorriz, baina gaur egun Borneon eta 
Sumatrako iparraldean soilik bizi dira. 
Gainera, inork eragozten ez badu, laster 
desagertuko dira.

Egindako kalkuluen arabera, Indon-
esian 6.000 orangutan hiltzen dira urte-
ro. Bestetik, oihan birjina oso zatikatuta 
dago eta geratzen diren zatiak gero eta 
txikiagoak dira. Gainera, lurraldeko 28 
milioi hektarea erabat suntsituta daude, 
zuhaitz asko mozten direlako palma 
olioaren ekoizpenerako plantazioei le-
kua egiteko. Palma olioa gizakiok egune-
ro kontsumitzen ditugun oinarrizko pro-
duktu askotan aurki dezakegu eta 
bioerregaia fabrikatzeko ere erabiltzen 
da. Herrialde garatuetan bioerregaiaren 
eskaria gero eta handiagoa da, energia 
garbiagoa eta klima aldaketa geldiaraz-
teko beharrezkoa delako. Hala ere, prak-
tikan, bioerregaiaren ekoizpena gasolina 
bera baino kaltegarriagoa da ingurume-
narentzat, zuhaitz guztiak mozten dire-
nean karbono dioxidoaren hustubideak 
desagertzen direlako. Zuhaitz mozketa 
masiboaren eraginez, Indonesia CO

2
 

gehien isurtzen duen hirugarren herrial-
dea da munduan, AEBen eta Txinaren 
ondoren. Oso industria gutxi daukanez, 
horren arrazoi bakarra ingurumenaren 
suntsipena da.

Palma olioari dagokionez, kontsumi-
tzaile gehienek bioerregai horrekin sor-
tzen den elektrizitatea erabiltzen eta 
hainbat elikagai eta kosmetiko oso merke 
erosten jarraitzen dute. Txarto informatu-
ta daude eta ez dakite supermerkatuetan 
saltzen diren produktu horien %10ek pal-
ma olioa daukatela eta orangutanaren 
habitat naturala suntsitzen ari dela olio 
hori ekoizteko.

Iraunkorrak ez diren jarduerak

Indonesia palma olioaren bigarren 
ekoizlea da munduan, Malaysiaren ondo-
ren. Beste bi jarduera nagusiak meatzari-
tza eta zuhaitz mozketa dira. Gaur egun, 
hiru jarduera horiek dira lurralde horretan 
bizi diren eta lan egiten duten komunita-
teen bizibiderik garrantzitsuena. Hala ere, 
urte gutxiko epean lurrak bere mineral 
guztiak galtzen ditu eta lurraldea basa-
mortu bihurtzen da. Ezin da ezer hazi eta 
uholde ikaragarriak gertatzen dira. 
Orangutanen habitata ez ezik, bertako 
jendearen bizibidea ere suntsitzen da. 
Beraz, oso argi dago oihan birjina moztuz 
lortzen den palma olioa ez dela produktu 
iraunkorra. Horregatik, haren inportazioa 
geldiarazten badugu, habitat horiek ba-
besten lagunduko dugu.

Enpresek esaten dute beraiek ez dute-
la inolako errurik eta talde kontserbazio-
nistek akusazio bidegabeak egiten dituz-
te la  b e r a i e n  ko nt r a .  H a la  e re , 
ingurumenaren aldeko erakundeek asko-
tan ohartarazi dute horrek ondorio tragi-
koak ekarriko dituela datozen urteetan, 
baldin eta ez bada ezer egiten oranguta-
nen hilketa eta haien habitataren suntsi-
pena geldiarazteko.

Sumatra uharteko eta Kalimantan pro-
bintziako hainbat errehabilitazio zentro 
lanean ari dira hori gerta ez dadin. 1977an, 
UNESCOk biosfera erreserba izendatu 
zuen Tanjung Puting parke nazionala, eta 
1982az geroztik eremu babestua da. 
Orangutanak babesteko asmoz sortu zen 
lehen parkea da. Kalimantan probintzia-
ren bihotzean dago, Indonesiako 
Borneon, eta orangutanak babesteaz ar-
duratzen diren hiru zentro ditu. Parke na-
zionaleko lehen ikerkuntza eta errehabili-
tazio zentroa Camp Leakey izan zen. Mary 
Birute Galdikas primatologo adituak sortu 
zuen, 1971n.

Hiru zentro horien eginkizuna, orangu-
tanen portaera aztertzeaz gain, umezurtz 
geratutako orangutan basatiak edo gati-
butasunetik erreskatatutakoak heztea da, 
naturan aske bizitzeko gai izan daitezen. 
Horrela, Tanjung Puting parkean jaiotako 
orangutanekin nahasten dira, ugaldu egi-
ten dira eta galdutako sen batzuk berres-
kuratzen dituzte, hala nola janaria beren 
kabuz bilatzea.
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EZIN EUTSIZKO EGOERA

Inork ez daki zehazki zenbat orangutan geratzen diren. Ziurtasunez esan daitekeen 
gauza bakarra da kopurua izugarri gutxitu dela. Gaur egun 60.000 orangutan baino 
gutxiago daude, hirurogeita hamarreko urteetan zegoen kopuruaren erdia inguru. 
Sumatran 8.000 daude, eta Borneon 50.000 asko jota. Kopurua egunero jaisten da.

Orangutanen populazioa izugarri urritu da eta espeziea galzorian dago. Arrazoi na-
gusiak honako hauek dira: zuhaitz mozketa (askotan legez kontrakoa), isilpeko ehiza eta 
merkatu beltza (orangutan baten prezioa 30.000 euro izan daiteke). Natur Ondarea 
Babesteko Legearen arabera, bost urte arteko espetxe zigorra ezarri ahal zaie primate 
handi horiek hiltzen dituztenei. Planetako espezierik mehatxatuenetako bat da eta oso 
babestuta dago. Gainera, orain ezagutzen hasi diren frogen arabera, palma olioa ekoiz-
ten duten konpainiak daude delitu horien atzean, eta plantazioen jabeek diru asko 
ematen diete horretarako, beraientzat orangutanak «izurria» direlako.

Azkenean, Indonesiako Gobernua konturatu egin zen egoera hori ezin eutsizkoa zela, 
eta 2007an abian jarri zuen «Bihotz Berdea» proiektua, 200.000 km² oihan babesteko eta 
zuhaitz mozketa masiboa geldiarazteko asmoz. Erakunde kontserbazionistak, eskolak 
eta bertako biztanleak ere parte hartzen ari dira ekimen horretan. Horri esker, azken 
urteotan milaka hektarea oihan birlandatu dira. Gainera, basoa suntsitzen zuten enpre-
sa batzuk arazoaren larritasunaz jabetu dira eta zuhaitz mozketa iraunkorrak egiten hasi 
dira. Hala, esaterako, hiru hazi landatzen dituzte mozten duten zuhaitz bakoitzeko.

Sumatra uhartean, berriz, Gunung 
Leuser parke nazionala dago. Unescoren 
aitorpena dauka eta mehatxatutako 
ehunka espezie bizi dira bertan. Parke ho-
rrek 7.927 km2 ditu (Euskal Autonomia 
Erkidegoak baino gehiago). Munduko 
baso tropikalik handienetako bat da, eta 
arriskuan dauden lau ugaztun handi bizi 
diren herrialde bakarra: Bengalako tigrea, 
Sumatrako errinozeroa, Asiako elefantea 
eta Sumatrako orangutana. Gunung 
Leuser parkea Biosfera Erreserben Mundu 
Sarean dago eta UNESCOk Munduko 
Ondare izendatu du. Fauna eta florako 
10.000 espezie baino gehiago daude ber-
tan, haietako asko endemikoak.

Tamalez, ahaleginak ahalegin, oran-
gutanen kopurua etengabe jaisten ari da, 
oihanaren deforestazioaren eta masko-
ten legez kontrako merkataritzaren on-
dorioz. Isileko ehiztariek dirutza handiak 
jasotzen dituzte orangutan kumeen tru-
ke. Gero, maskota gisa saltzen dira mer-
katu beltzean. Eta okerrena da ehiztariek 
inolako errukirik gabe hiltzen dituztela 
harrapatu nahi dituzten kumeen amak 
eta hori eragozten saiatzen diren oran-
gutan guztiak.

14 milioi urte planetan

Orangutanek geneen %97 parteka-
tzen dituzte gizakiekin. Izena malaysieraz-
ko «orang utan» esamoldetik dator eta 
«oihaneko gizona» esan nahi du. Denbora 
luzea behar dute ugaltzeko eta asko jota 
hiru kume izaten dituzte bizitza osoan, 6 
urtean bat. Horrek haien biziraupena zail-
tzen du. Primate handi horiek eta gizakiek 
arbaso bera izan zuten antzinako garai 
batean. 14 milioi urte daramatzate gure 
planetan eta funtsezkoak dira basoko sis-
tema ekologikoarentzat. Sarritan, jaten 
dituzten fruten haziak digeritu gabe iris-
ten dira gorozkietara eta bazter guztieta-
ra barreiatzen dira. Horrela, landare espe-
zieak hedatzen laguntzen dute eta 
ekarpen handia egiten diote herrialdeko 
biodibertsitateari.

Orangutanak munduko ugaztun ar-
borikolarik handienak dira. Zuhaitzetan 
ematen dute denbora gehiena. Batez 
beste 40 urte bizi daitezkeen arren, oran-
gutan basatiak oso bizkor hiltzen ari dira, 
eta horrek arriskuan jartzen du espeziea-

ren biziraupena. Bizibide alternatibo 
iraunkorrak garatzeko mekanismoak eta 
estrategiak aurkitu behar dira, komunita-
teei laguntzeko. Aldi berean, bertako 
flora eta fauna babestu behar dira, eko-
sistemaren orekari eusteko. Ekimen ho-
riek arrakastatsuak izan daitezen, ezin-
bestekoa da tokiko gobernuak eta 
komunitateak, GKEak eta unibertsitateak 
elkarlanean aritzea eta lurraldea kontser-
batzen laguntzea. 

8 | Bizkaia Maitea | negua 2015 |



Enpresen gizarte erantzukizunak 
hiru ardatz ditu: pertsonala, profe-
sionala eta soziala; hiru ardatz ho-

rien arteko orekaren emaitza da. Horrela, 
enpresak bere inguruko erronka sozialei 
eta bere langileen eskakizunei erantzuna 
ematen laguntzen du, eta langileek beren 
interesen arabera parte hartzen dute en-
presaren gizarte ekintzako estrategian.

Gai horri dagokionez, Business in the 
Community erreferentziazko erakunde 
bat da Europan, eta honela definitzen du 
boluntariotza korporatiboa: «norberaren 
konpromisoan oinarrituta enpresa bateko 
langileek era antolatuan eta esparru egi-
turatu batean egiten dituzten jarduera 
boluntarioak, ordaindu gabeak eta beste 

pertsona batzuentzat nahiz gizarte osoa-
rentzat onuragarriak».

Beraz, boluntariotza korporatiboa en-
presaren giza kapitala kudeatzeko tresna 
baliotsua da. Denbora eta dedikazioa in-
bertituz, enpresak bere izaeraren arabera 
egin nahi duen ekarpenarekin bat dato-
zen eta bere oinarri sozialaren parte-har-
tzea erraztu ahal duten aukerak bilatzen 
ditu. Gero eta ugariagoak dira boluntario-
tza korporatiboa «gizartean egindako in-
bertsio» gisa erabiltzen duten enpresak.

Lehenik eta behin, enpresak hausnar-
keta egin behar du. Bere inguruko komu-
nitatearen beharrak ezagutu eta eskura 
dituen tresnak aztertu behar ditu. Gero, 

bere buruari galdetu behar dio zein errea-
litatetan lagundu ahal duen, eta erantzu-
nak bilatu. Edozein enpresak erantzun 
ahal dio galdera horri, sustatzen duen 
enplegu kopurua gorabehera. Enpresa 
guztiek daukate ekarpena egiteko indar-
guneren bat.

Boluntariotza soziala eta 
boluntariotza korporatiboa

Gaur egungo krisi egoeran, elkarta-
sun keinuek nolabaiteko lasaitasuna eta 
itxaropena ematen diete pertsonarik kal-
tetuenei. Izan ere, garai latz honetan bo-
luntariotza soziala eta norbanakoen kon-
promisoa indartu egin dira. Gizarteko 
boluntariotzan jardun dutenek hala 

Boluntariotza korporatiboa, lanerako pizgarria

PERTSONA ETA ENPRESA SOLIDARIOAK
Trinidad L. Vicente

web

Gero eta ugariagoak dira beren inguruko arazoekin eta boluntariotza korporatiboarekin edo enpresen 
boluntariotzarekin konprometitutako pertsonak eta enpresak. Boluntariotza mota hori enpresetatik bertatik 
sortu eta sustatzen da, beren ingurune sozialarekin duten konpromisoan sakontzeko asmoz. Ekintzaileak 
berak abian jartzen duen estrategia deliberatua da, eta bi helburu nagusi ditu: enpresako langileak 
komunitatean boluntario gisa esku hartzera bultzatzea eta horretarako behar duten laguntza ematea.

GURE 
INGURUNEA
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egingo dute enpresatik ere, horretarako 
aukera ematen bazaie. Era berean, bo-
luntariotza korporatiboan aritzen dire-
nak boluntariotza sozialera pasa daitez-
ke, GKE batekin konpromiso pertsonala 
hartuz. Beste era batera esanda, bolun-
tariotza sozialak eta korporatiboak elkar 
elikatzen dute. Baterako edo besterako 
motibazio pertsonalak askotarikoak izan 
daitezke (altruismoa, gauza berriak pro-
batzea, jendea ezagutzea, esperientzia 
lortzea…), baina helburu bera dute biek: 
gizarte onura bat lortzea eta horretan 
lagundu ahal izateak ematen duen poza 
sentitzea.

Hortaz, boluntariotza korporatiboa 
langileak kudeatzeko tresna eraginkorra 
da eta, gainera, alde guztiek irabazten 
dute. Horretan aritzen direnek onartzen 
dute nekeza izan daitekeela baina azke-
nean eragin nabaria izaten duela profe-
sionalengan. Itzultzen direnean, beren 
esperientzia azaltzen dute eta enpresaren 
gizarte ekintzaren ordezkari ezin hobeak 
bilakatzen dira.

Boluntariotza korporatiboa goraka 
doa

2011tik 2013ra bitartean, Espainian 
gora egin du boluntariotza korporatiboa 
giza baliabideen eta gizarte erantzukizu-

naren arloko politiketan sartzen duten 
enpresen kopuruak. Boluntariotza 
Korporatiboaren Behatokiaren 2013ko 
txostenaren arabera, ia %12 igo da. Hala 
ere, 2009tik 2013ra bitarteko aldian ez 
zen aldaketa handirik sumatu bolunta-
riotzaren kudeaketan: betiko kezkak, oz-
topoak eta zailtasunak agertzen ziren. 
Horrek erakusten duenez, beste urrats 
bat egin behar da benetan estrategikoa 
izango den boluntariotza korporatibo 
baterantz, negozioan bertan eta enpre-
saren kulturan txertatuz. Hori erronka 
handia da enpresetan nahiz hirugarren 
sektoreko erakundeetan edo –horrela 
ere esaten baitzaie– irabazi asmorik ga-
beko erakundeetan boluntariotza ku-
deatzeko ardura dutenentzat. Bolun-
tariotza korporatiboaren heldutasuna 
lortzeko beharrezkoak diren zereginen 
artean, Behatokiak honako hauek aipa-
tzen ditu:
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BIZKAIKO ENPRESEN EGUN SOLIDARIOA

Urriaren 25ean, «Enpresen Egun Solidarioa» ospatu zen Zamudioko Teknologia 
Parkearen inguruan, Novia Salcedo fundazioak antolatuta. Helburua ingurumenaren 
arloko boluntariotza korporatiboa sustatzea zen, eta parte-hartzaileak enpresak, langi-
leak, haien senitartekoak eta aukerarik gutxien dituzten kolektibo sozialak izan ziren.

Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin antolatutako ospakizunaren helburu zeha-
tza Zamudioko Teknologia Parkearen eremuko ingurumena leheneratzea izan zen, eta 
bi jarduera ildo landu ziren: landarerik gabeko ibaiertzetako higadura eta landare inba-
ditzaileen presentzia eta ondorioak. Landare horiek kentzeko eta haien ordez espezie 
autoktonoak landatzeko aukerak aztertu ziren.

Parte-hartzaile guztiek informazio eta prestakuntza zehatza jaso zuten aurreikusita-
ko ekintzak egin ahal izateko. Horren bidez, zerbitzuak eta balioak gehitu nahi zitzaizkion 
komunitateari (estetikoak eta paisaiarekin lotutakoak), gizarte onura zehatz batzuk lor-
tzearekin batera (ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa). Proiektuaren ardatz trans-
bertsal gisa, ekimen horretan parte hartzen duten pertsona boluntarioek honako gai 
hauekin lotutako kontzeptuak lantzea lortu nahi da: mugikortasun iraunkorra aurreiku-
sitako joan-etorri guztietan, nekazaritza ekologikoa eta enpresen aztarna ekologikoa. 
Ekitaldia antolatzeko orduan, inpaktuak gutxitzeko eta erosketa publiko berdea susta-
tzeko IHOBEk ezarritako irizpideak bete ziren. Besteak beste, garraio kolektiboaren 
erabilera sustatu zen, ekitaldiaren karbono aztarna gutxitzeko, eta leheneratze laneta-
rako materialak inguru horretako mintegietan eta naturaguneetan eskuratu ziren. 
Ekitaldiaren ostean herri bazkaria egin zen, bertako produktu ekologikoekin eta ontzi 
konpostagarrietan.

•	 Enpresako langileen motibazioak hobe-
to ezagutzea, haien inplikazioa areago-
tzeko.

•	 Ekimenen eraginkortasuna eta efizien-
tzia hobetzea, boluntariotza programa 
baten inpaktuaren dimentsio guztiak 
ezagutzeko aukera emango duten me-
todo egokiak erabiliz.

•	 Estrategiaren helburuak eta boluntario-
tza korporatiboaren arloko planak argi 
eta esplizituki definitzea.

•	 Ekimenen eskaintza berritzea, tresna 
berriak esploratuz, kooperazio sektoria-
lak eskaintzen dituen aukerak aztertuz 
eta behar espezifikoak dituzten giza 
taldeen espektroa zabalduz.

Azken batean, helburua boluntariotza 
kudeatzeko orduan bikaintasuna bilatzea 
da. Horretarako era berritzaile eta eragin-
kor batez kudeatu behar dira enpresaren 
baliabideak: erakundea osatzen duten 
pertsonak.

Lehen aipatutako txostenaren arabera, 
«boluntariotza korporatiboa abian jarri 
duten erakundeen %70ek adierazi dute 
beren giza kapitalaren pertenentzia sen-
timendua hobetu egin dela». Datu horrek 
oso argi erakusten du boluntariotza kor-
poratiboa ahalmen handiko tresna dela. 
Horrek, gainera, elkartasun jarduerak bul-
tzatzen dituzten enpresetan gelditzeko 
gogoa areagotzen du (fidelizazio handia-
goa) eta, horren ondorioz, «horrelako 
ekintzek gaitasuna eta talentua erakar-
tzen eta atxikitzen laguntzen dute. 
Itzulkin handiak ekartzen dituen inbertsio 
merkea da». 2013an, enpresen %60k 
30.000 euro baino gutxiago bideratu zi-
tuzten horretara, eta %30 inguruk lehia-
kortasuna hobetu zutela adierazi zuten. 
Hala ere, 100 enpresatik 52tan, bolunta-
riotza jardueretan parte hartzen duten 
langileen kopurua ez da %10era iristen, 
eta boluntariotzari urtean 11 ordu baino 
gehiago eskaintzen diotenak %11,5 beste-
rik ez dira.

Boluntariotza arrakastatsua

Boluntariotza korporatiboa arrakasta-
tsua izan dadin, lehen aipatutako lau ga-
koetan oinarritutako programak abian 
jartzeaz gain, beste aldagai batzuk ere 
hartu behar dira kontuan, hala nola «en-
presaren helburu berdintsuak dituen eta 
ospe onekoa den GKE bat aukeratzea. 
Halaber, hasieratik azaldu behar da zer 
jarduera egingo diren eta emaitzak nola 
ikuskatuko diren». 

pdf
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BBK Bioeskolaren jarduera nagusia bereizitako eta aitortutako produktu 
ekologikoak ekoiztea eta otzaretan merkaturatzea da. Horrela, landa 
ingurunean enplegua aurkitzeko aukera berriak sortu nahi ditu lana 
lortzeko zailtasunak dituzten buru-gaixoentzat.

Enplegu aukerak nekazaritza ekologikoaren arloan

BIOESKOLA BBK PROIEKTUA
Testua eta argazkiak: EMAUS. CEDEMOS Mugikortasun Iraunkorrerako Zentroa

BBK Bioeskola proiektuaren bidez 
nekazaritza ustiategi ekologiko 
bat jarri da abian, eta Zamudioko 

ospitalean dauden pertsonek lan egiten 
dute bertan. Ortua Bizkaiko Zientzia eta 
Teknologia Parkeak Emaus Bilbao elkar-
teari laga dion lursail batean dago, eta 
BBKren Gizarte Ekintzak egindako ekar-
pen ekonomikoari esker egokitu da. Bi 
elkarte horiekin batera, proiektuan parte 
hartzen ari dira Bizkaiko Osasun 
Mentaleko Sarea, Bizkaiko Foru Aldundia, 
Eusko Jaurlaritza, Zamudioko Udala eta 
Innobasque.

BBK Bioeskolaren jatorria Emaus Bilbao 
da. Sortu zenetik, kooperatiba horrek gi-

zarte bazterketako arriskuan dauden per-
tsonei gizarteratzen eta laneratzen lagun-
tzeko jarduerak eta zerbitzuak egiten ditu 
Euskadin, ekonomia sozial eta solidarioa-
ren balioei lehentasuna emanez.

Helburuak

Proiektuak hiru helburu nagusi ditu. 
Batetik, buruko gaitzak dituzten pertso-
nak trebatzea, lana lortzeko aukera gehia-
go izan ditzaten. Egunero ortua zaintzeaz 
gain, lanerako prestakuntza eta trebakun-
tza jasotzen dute, krisiaren ondorioz go-
raka ari den lehen sektorean lana lortu 
ahal izateko. Bestetik, Bizkaian ekoizpen 
ekologikoari eta, beraz, lehen sektoreari 

GURE 
INGURUNEA

web
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bultzada ematea. Eta azkenik, gizartea eta 
bereziki ikasleak sentsibi lizatzea, presta-
kuntza gela baten bidez (EKO GELA 
Agroekologia Ikasgela). Sistemaren iraun-
kortasunari dagokionez gertuko kontsu-
moa oso onuragarria dela azaltzen da, 
produktu ekologikoen ekoizleen eta kon-
tsumitzaileen arteko harreman zuzena 
indartu eta tokian tokiko ekoizpena sus-
tatzen duela nabarmenduz.

Asteroko otzarak

2013ko irailaz geroztik, Zamudioko 
ospitalean dauden 10 pertsonak era 
egonkorrean lan egiten dute BBK 
Bioeskolan. Ekoizpen iraunkorraren bi-
dez lortzen dituzten produktu ekologi-
koak Bizkaiko Teknologia Parkean eta 
Emausek Bilbon dituen dendetan bana-
tzen dira. Eskaintzen diren produktuak 
urtaroen arabera aldatzen dira eta, ba-
tzuetan, ortuko instalazioetan ontziratu-
tako elikagaiak ere banatzen dira. Gaur 
egun, 150 familiak baino gehiagok astero 
edo hamabostean behin jasotzen dute 
produktu ekologikoz betetako otzara, 
12,50 euro inguruko prezioan. 

Ortuan hazitako sasoiko produktu 
ekologikoak merkaturatzeaz gain, BBK 
Bioeskolak ikastaroak eskaintzen dizkie 
nekazaritza iraunkorrean trebatu nahi 
diren pertsonei, EKO GELAren bidez. 
Azaroan nekazaritza ekologikoari buruz-
ko lehen ikastaroak ematen hasi ziren, 
hala lursail txikiak dituzten pertsonen-
tzat nola terraza besterik ez daukate-
nentzat.

Otzarei, bisitei edo ikastaroei buruzko 
informazioa jaso nahi dutenek haiekin ha-
rremanetan jarri ahal dira 94 416 74 00 
telefonora deituz edo bioeskolabbk@
emausnet.org helbide elektronikoaren 
bidez. 

EKO GELA AGROEKOLOGIA IKASGELA

BBK Bioeskola proiektuaren barruan EKO GELA Agroekologia Ikasgela jarri da abian. 
Ekipamendu horrek nekazaritza ekologikoaren eta iraunkortasunaren inguruko presta-
kuntza, zabalpen eta sentsibilizazio jarduerak egiten ditu, ikasleei nahiz nekazaritza 
ekologikoa interesatzen zaien pertsona guztiei zuzenduta.

EKO GELAk honako jarduera hauek antolatzen ditu: ustiategia ezagutzeko eta neka-
zaritza ekologikoan hasteko bisita gidatuak; ikastaro espezializatuak (Famili baratzea, 
Negutegi txiki baten eraikuntza, Loreontzi baratzea: zure terrazan erein dezakezuna); 
eta ikastaro trinkoak (Konpostajea, Urtaroen araberako baratzea, Landareak sendatzen 
dituzten landareak, Izurriteak eta gaixotasunak).

BBK Bioeskolaren Agroekologia ikasgelaren instalazioak ingurumenaren arloko eran-
tzukizuna eta iraunkortasuna ardatz hartuta diseinatu dira. Eguraldi txarrari aurre egite-
ko prestatuta dauden egurrezko blokeekin eraiki da osorik, eta neguan zein udan ten-
peratura egokia mantentzeko gai den isolamendu naturaleko sistema bat dauka.

Instalazioak 45 m² ditu eta bertan erabilera anitzeko eremuak, jangela, langela, gizar-
te eta lan arloko laguntza eskaintzeko gunea eta hezkuntza aretoak daude.

Informazio gehiago: 94 416 74 00  biosekolabbk@emausnet.org
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INGURUMEN 
OSASUNA

Pestizidek, plagizidek eta landare-
osasunerako produktuek handia-
gotu egiten dute elikagaien ekoiz-

pena munduan, uz tak izurri  eta 
gaixotasunen aurka babesten baitituzte 
(intsektuak, karraskariak, belar gaiztoak, 
onddoak, bizkarroiak, bakteriak...). 
Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio 
Batuen Erakundearen (FAO) arabera, gaur 
egun, izurriek eta gaixotasunek munduko 
uzta guztien %25-35 suntsitzen dute; eta 
belar gaiztoek, aldiz, %10. Gainera, landa-
reen itxura hobetu egiten dute; landare 
horien merkataritza-bizitza luzarazi egi-
ten dute eta kontsumitzailea babestu egi-
ten dute hainbat arriskutatik (onddoen 
kutsaduratik, besteak beste).

Elikagaien %85ek ez dute pestizida 
hondakinik, eta dutenek oso kopuru txi-
kian izaten dute; beraz, kontsumitzaileen-
tzat seguruak izaten dira. Horregatik, 
Europako Batzordeak ezarri egin ditu 
Hondakinetarako Baimendutako Gehie-
nezko Mugak (LMRak), hau da, elikagaie-

tan edo pentsuetan aurki daitezkeen pes-
tizida hondakinen gehienezko kopuruak. 
LMRak betetzen dituzten elikagaiak toxi-
kologikoki onargarritzat hartzen dira.

Nola ebaluatzen da elikagaien 
segurtasuna?

Europar Batasunean ezin dira pestizi-
dak erabili, baldin eta ez bada zientifikoki 
ziurtatzen ez dutela eragin kaltegarririk 
izango kontsumitzaileengan, nekazarien-
gan edo hirugarrenengan, ez dutela on-
dorio onartezinik sorraraziko ingurume-
nean eta, azkenik, eraginkorrak direla. 
Elikagaien Segurtasuneko Europako Agin-
taritzak (EFSA) gauzatzen du kontsumi-
tzaileen segurtasunaren balioespena, 
ondorengo hauen arabera: toxikotasuna, 
elikagaietan aurkitzea espero den gehie-
nezko kopurua, eta kontsumitzaile euro-
parren hainbat dieta.

Zein elikagaitan daude?

Pestizida hondakinak, batik bat fruta 
eta barazkietan antzematen dira. Hala ere, 
elikagai talde horietako zenbait produk-
tuk sentsibilitate handiagoa izaten dute 
pestiziden aurrean: marrubiak, mahatsak, 
muxikak, albertxikoak, nektarinak, letxu-
gak, tomateak, berenjenak, espinakak eta 
zerbak.

Laboreetan ere antzematen dira pesti-
zida hondakinak, baina lehortzean eta 
xigortzean asko murrizten da kopurua 
aleetan.

Pestizida hondakinak elikagaietan

ZER DIRA PESTIZIDAK? 
ZERTARAKO ERABILTZEN DIRA?

web

Pestizidak konposatu kimikoak dira eta laboreei 
gehitzen zaizkie, uztan edo uztaren ondoren, 
izurrite eta gaixotasunetatik babesteko. 
Pestiziden hondakinak pestiziden edo horien 
degradazio produktuen kopuru txikiak dira, eta 
bildutako edo biltegiratutako elikagaietan egon 
edo metatu egiten dira. Beraz, gizakiak kopuru 
handian kontsumituz gero, eragina izan dezakete 
osasunean.
Elika-Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa 
http://www.elika.net
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Animalientzako edateko urak eta baz-
kak ere izaten dituzte pestizida hondaki-
nak; beraz, eratorritako produktuek ere 
izan ditzakete: haragia, esnea eta arrautzak.

Nolako eragina dute osasunean?

Hainbat eragin toxiko antzeman dira, 
pestizida bakoitzaren toxikotasunaren 
arabera  (kontsumitutako pestizida dosia) 
eta esposizio denboraren arabera:

Toxikotasun larria. Une jakin batean 
pestizida dosi altuen esposizioa izatea. 
Halakoak ustekabean gertatzen dira pro-
duktuak erabiltzen dituzten pertsonen 
artean. Ondorioak larriak dira: urdail, ar-
nas, larruazal eta nerbio nahasmenduak.

Toxikotasun kronikoa. Profesionalak: 
pestizidak ekoitzi edo uztetan banatzen 
dituzten profesionalengan dosi handien 
esposizioek honako eragin hauek sorra-
razten dituzte: ugaltze eraginak, eragin 
kantzerigenoak, mutagenikoak, neuroto-
xikoak eta immunoezabatzaileak. Kontsu
mitzaileak: epe luzean pestiziden kopuru 
txikien esposizioek kontsumitzaileengan 
tokiko ondorioak eragiten dituzte (larrua-
zalaren eta mukosen narritadura) edo sis-
tematikoak (hormona, nerbio eta bestela-
ko sistemen nahasmenduak).

Maiz, uzta bakar batean hainbat pesti-
zida erabiltzen dituzte nekazariek. 
Pestizida horien konbinazioaren toxikota-
sun maila eta pestizida guztien toxikota-
sun mailen batura ez da berbera izaten. 
Horri buruzko azterlan ugari egin behar 
da oraindik.

Bestalde, umeak kalteberagoak izaten 
dira; izan ere, gorputz-pisu txikiagoa iza-
ten dute eta organoak garatu gabe izaten 
dituzte. Beraz, heldu batek izan dezakeen 
dosiaren esposizio berak toxikotasun- 
eragin handiagoa izaten du umeengan.

Nola murriztu pestiziden 
erabilera?

Ekoizleek murritz dezakete pestiziden 
erabilera Nekazaritzarako Praktika 
Egokiak (BPA) aurrera eramanez gero, hau 
da, elikagaien ekoizpen prozesuko edo-
zein fasetan pestiziden erabilera ziurra, 
aholkatua eta baimendua eginez gero 
(landatzea, biltzea, biltegiratzea eta ga-
rraiatzea).

BOST ARRAZOI FRUTAK ETA BARAZKIAK JATEN JARRAITZEKO

Frutek eta barazkiek balio nutritibo handia dute eta osasuna babesten dute, honako 
onura hauei esker:

•	 A, E, C eta B bitamina ugari dituzte, baita potasioa, selenioa eta bestelako mineralak ere.

•	 Zuntz kopuru handia dute. Beraz, gomendagarriak dira idorreria, odoluzkiak, heste 
lodi narritakorra edo arazo kardiobaskularrak dituztenentzat.

•	 Zelulen zahartzea atzeratzen duten konposatu antioxidatzaileak dituzte. Beraz, 
bihotzeko gaixotasunak eta minbizia izateko arriskua murrizten dute. Honako 
hauek dira antioxidatzaileak: karotenoak (azenarioa), likopenoa (tomatea, angurria, 
albertxikoa, pomelo gorria), flabonoideak (zitrikoak, sagarra, tipula), reberastrola 
(mahats beltza).

•	 Kaloria gutxi dituzte.

•	 Fruta eta barazkien arteko nahasketak hobeto baliatzen du barazkien burdina. 
Komenigarria da burdin kopuru handia duten barazkiak (lekaleak) C bitamina duten 
frutekin batera kontsumitzea (laranja zukua, marrubiak edo kiwia postrerako).

Frutak: egunean hiru ale gutxienez kontsumitzea gomendatzen da, ahal bada oso-
rik; izan ere, zukuek ez dute fruta osoak duen zuntza.

Barazkiak: egunean 400 gramo kontsumitzea gomendatzen da, hau da, bi anoa; bat 
gordinik (entsalada) eta bestea prestatuta.

Pestizidak erabili ezin direnetan, uzta 
bildu aurreko segurtasun epeak errespeta-
tzeaz gain, behar-beharrezko kasuetan 
baino ez dira erabiliko pestizidak, giza osa-
sunean izan dezakeen toxikotasun eragina 
murrizte aldera. Horretarako, ezinbestekoa 
da izurrien eta gaixotasunen kontrol inte-
gratua ezartzea: uzten kudeaketa hobea 
egitea, izurrien aurka bestelako alternati-
bak erabiltzea (izurrien etsaiak, harrapariak 
eta bizkarroi naturalak), kontrolerako fero-
monak eta toxinak erabiltzea eta uztak 
tartekatzea, besteak beste.

Etxerako prebentzio aholkuak

Pestizidak, batik bat, fruten eta baraz-
kien kanpoaldean metatzen direnez, 

etxean zenbait aholkuri jarraikiz, pestizi-
da hondakinen kopurua %30-70 murritz 
daiteke. Fruta eta barazkiak ongi garbi-
tzeaz gain, elikagaiak prestatzeak asko 
murrizten du pestiziden kopurua. 
Gordinik jaten baditugu, xaboi ur beroaz 
igurtzi edo eskuilatu behar ditugu, minu-
tu batez gutxienez. Gainera, komeniga-
rria da barazkien kanpoaldeko hostoak 
kentzea eta frutak noizean behin zuritzea 
(pestiziden hondakinak murriztu egiten 
dira, baina zuntzak eta nutrienteak ere 
bai). Umeentzako, haurdunentzako eta 
bularreko haurrentzako aholku garrantzi-
tsua: barazkiak egosteko erabili duzun 
ura bota, pestizida hondakinak izan bai-
titzake disolbatuta. 
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Herriaz gozatzeko lau ibilbide berri

Lanestosako bide balizatuen 
sarea

Testua eta argazkiak: Lanestosako Udala

Lanestosako Udalak zenbait bidezidor 
garbitzeko eta egokitzeko egin dituen 
lanei esker, lau ibilbide egin daitezke 
Enkarterriko udalerri horretan barrena: 
Calera ibaiko ibilbidea, Haitzuloen 
ibilbidea, Lobera haitza eta El Moro 
haitza. 

2. Lobera haitza

Ibilbide hau hainbat eratara egin daiteke. Guk pro-
posatzen duguna ia zirkularra da. Abiapuntua autoka-
rabanak aparkatzeko eremuan dago, Mirabueno kalean. 
Eskuinetara joko dugu eta metro batzuk aurrerago mal-
da handiko pista bat aurkituko dugu. Eskuinetarako 
lehen bidegurutzea hartu eta etxola batera helduko 
gara. Lanestosa hiribilduaren ikuspegi ederra dago leku 
horretatik. Gure ezkerraldean ikusiko dugun eta erdian 
intxaurrondo bat daukan larre bat zeharkatuko dugu. 
Sigi-saga joango gara larrearen goiko alderaino, eta au-
rrera jarraituko dugu. Zuhaitz autoktonoak eta euka-
liptoak tartekatzen diren eremu batetik joango gara, 
gorantz eta eskuinetara doazen bideak hartuz beti. 
Bidegurutze batetik metro gutxira zabalgune bat zehar-
katu eta Lobera (685 m) haitzera doan bidetik jarraitu-
ko dugu. Gora egin ahala, Lanestosaren ikuspegi ede-
rrak izango ditugu. Bide horren bukaeran sigi-saga bat 
egin eta tontorreko landetara iritsiko gara. Gailurrean 
dagoen gurutzera iritsi ondoren, lapiazetik jaitsiko gara, 
markei jarraituz, El Haya auzoraino eramango gaituen 
hartxintxarrezko pistara heldu arte.

Eskuinean ikusiko dugun etxe pare baten albotik 
igaro ondoren, etxebizitza multzo txiki batera iritsiko 
gara eta ezkerretarako bidegurutze bat aurkituko dugu. 
Hartxintxarrezko pista utzi eta larre artean doan lu-
rrezko bide bat hartuko dugu. Eukalipto basora eta za-
balguneko bidegurutzera heltzen garenean, lehengo 
bidetik jaitsiko gara Lanestosaraino.

Lanestosako bide balizatuen sareari esker, guretzat ego-
kiena den ibilbidea aukera dezakegu herria eta haren 
ingurunea ezagutzeko. Behinik behin, udalak helburu 

horrekin egokitu eta seinaleztatu ditu luzera eta zailtasun 
ezberdineko lau ibilbide hauek.

1. Calera ibaiko ibilbidea

Oso ibilbide erraza da. Udal aterpean hasten da eta 
Calera ibaiaren ertzetik doa. Zubi zaharra gurutzatu 
ondoren, Lehendakari Agirre kalerantz joango gara. 
Kale horretatik jaitsi eta, ur araztegia atzean utzi ondo-
ren, ibaiaren ezkerraldetik doan bidezidorretik jarrai-
tuko dugu. Ez da ibilbide zirkularra. Beraz, bide beretik 
itzuli beharko dugu.

TXANGOAK
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3. El Moro haitza

Ibilbide hau zirkularra da. Ur araztegira doan bidea 
hartuko dugu, Karrantzarako bidegurutzetik 150 me-
trora. Zementuzko pista aldapatsu batetik igoko gara, 
zuhaitz artean. Lehen metroetan pista sigi-saga doa 
errepidearen ondotik. Ur araztegia eskuinaldetik ingu-
ratu ondoren, gaztainondo eta pinu artean zementuzko 
pista bateraino doan bidexka hartuko dugu. Hor etxola 
bat aurkituko dugu eta ezkerretara joango gara.

Igoera gogor baten ondoren, hartxintxarrezko bide 
bat aurkituko dugu eskuinean. 150 metro aurrerago, bide 
hori utzi eta gure eskuinaldean agertuko den lurrezko 
bidea hartuko dugu. Pinudi bat zeharkatu ondoren, behe-
rantz doan pista bat aurkituko dugu. Goranzko norabi-
dean hartuko dugu pista hori, eskuinetara. Eraitsitako 
mehatze-aho bat eta erlauntz batzuk ikusiko ditugu. Bide 
hori hormigoizko pista batean bukatzen da. Hara iris-
tean, ezkerretara joango gara pista horretatik. Pistaren 
bukaeran, aurrean ikusiko dugun bidezidorretik joango 
gara. Txomin ehiza-esparruaren gainetik igaro ondoren, 
El Moro haitzeko kareharrietara helduko gara. 

Arrakalak, leizeak eta meatzeak begiratzen ditugun 
bitartean, bidezidor seinaleztatu bat bilatuko dugu gure 
eskuinaldean. El Moro haitzera eramango gaitu. GR 
ibilbideko marka zuri-gorriei jarraituko diegu, zurezko 
seinale bateraino. Hortik aurrera bidezidor belartsu 
batetik igoko gara. Ikuspegi ederrak izango ditugu ibil-
bidearen zati horretan: Isi ltasunaren Harana, 
Guardamino auzoa… eta kostaldea.

Eskuinetara doan bide bat bilatuko dugu gailurreria-
ren hegal malkartsuan. El Moro haitzaren tontorrera 
eramango gaitu (821 m). Zerbait jan eta edan ondoren, 
aurrera jarraituko dugu gailurreriatik, igotzeko erabili 
dugun bidea atzean utziz. Leku batzuetan apur bat jaitsi 
beharko gara. Muino batera iristen garenean, hegoalde-
rantz joango gara (ezkerretara) eta Lanestosarako bidea 
hartuko dugu.

Aldapa gogor batetik jaitsiko gara, ezkerretarantz 
eta haitzen aldamenetik beti. «Cuesta de los Corrales» 
deritzon aldapa gure eskuinaldean utzi ondoren, landa 
batean agertuko gara. Landaren beste aldean GR ibilbi-
dea aurkituko dugu eta hortik jaitsiko gara.

Hesi berde batera iristen garenean, iparralderantz 
doan bidea hartuko dugu. Eskailerak dituen pasabide 
batetik igaroko gara harkaitzen artetik, malkarrak, ar-
tadiak eta pagadi bat zeharkatuz. Ibilbidearen zatirik 
ederrenetako bat da. Beherantz joango gara beti, markei 
jarraituz, hartxintxarrezko bidezidor bateraino. Hortik 
aurrera gora eta behera ibiliko gara, ezkerretarantz, 
Konbenkoba edo Los Judíos haitzulorako bidera era-
mango gaituen pagadi malkartsu batean zehar. 
Kobazuloaren aurreko begiratokitik dauden ikuspegi 
zoragarriez gozatu ondoren, zuzenean Lanestosara era-
mango gaituen eskailera batetik jaitsiko gara.

1. Calera ibaiko ibilbidea (*)
•	 Luzera: 1,9 km Denbora: 45 min
•	 Desnibela: 60 m Zailtasuna: Txikia

2. Lobera haitza
•	 Luzera: 7,7 km Denbora: 3 h
•	 Desnibela: 470 m Zailtasuna: Ertaina

3. El Moro haitza
•	 Luzera: 8,8 km Denbora: 4 h 30 min
•	 Desnibela: 591 m Zailtasuna: Ertaina

4. Haitzuloen ibilbidea (*)
•	 Luzera: 1,3 km Denbora: 45 min
•	 Desnibela: 118 m Zailtasuna: Txikia

(*)  Zati labur batean errepidetik lotu ahal dira bi ibilbide hauek, 
ibilbide zirkularra osatuz. Calera ibaiko ibilbidearekin elkartu 
bezain laster, larre batzuk ikusiko ditugu eskuinaldean. Larreen 
este aldean Urdillosko haitzuloak daude. Oso sarbide estua dute 
eta zaila da bertara iristea.

2. Haitzuloen ibilbidea

Ibi lbide hau Kobenkoba Labar Artearen 
Interpretazio Zentrora daraman bidearen sarreran has-
ten da, Karrantzarako bidegurutzetik 100 metro ingu-
rura, «Senda de los Rellanos» dioen kartelaren alboan. 
Pista horretatik joango gara. Interpretazio Zentroa 
atzean utzi ondoren, ezkerretarako lehen bidegurutzea 
hartuko dugu, La Severina kobazulorantz. Hortik au-
rrera beherantz joango gara, landare eta zuhaitz artean. 
Horretarako, bide nagusia utzi eta ezkerrean ikusiko 
dugun bidezidorra hartuko dugu. La Severina kobazu-
loraino joan bagara, metro batzuk atzera egin beharko 
dugu. Orduan, bidezidorra gure eskuinaldean geratuko 
da. Aurrera jarraitu, Uraren haitzuloaren ondotik pa-
satu, eta La Clara meatzera helduko gara.

pdf

web
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ezagutarazteko eta herritarrak biodibertsi-
tatea eta itsas fauna zein bere habitata ba-
bestearen garrantziaz kontzientziatzeko 
eta sentsibilizatzeko. Instalazio horri esker, 
gainera, ornitologiaren arloko zerbitzuak 
eskaintzen dituzten enpresek eta eragileek 
eskaintza turistiko berriak merkaturatu 
ahalko dituzte. Era berean, hegaztien 
behaketa bultzatuko du Gaztelugatxe in-
guruan eta Urdaibaiko Biosfera Erreserban. 
Orain dela gutxi, Erreserba «Euskadiko 
Birding» sarean sartu da eta dagoeneko 
hegaztiak behatzeko bi leku ditu: Urdaibai 
Bird Center eta San Kristobalgo behatokia.

Talaia

Behaketarako gune berria itsasargia-
ren behealdeari atxikita dago, Bizkaiko 
golkora begira, eta itsasargiko eraikinaren 
zokaloa dirudi. Itsasargiaren iparraldeko 
erdia inguratzen duen galeria bat da. Lau 
arkupe ditu, eta horien gainean dago bi-
sitariak eta behatzaileak estalpean egote-
ko ipinitako lauza.

Galeriaren erdialdean, altzairuz eginiko 
gordeleku babestu bat egin da. Altzairuzko 
edukiontzi gisako horrek hogei metro koa-
droko azalera dauka. Erraz ireki daitekeen 
arotzeria-sistemak euskal kostaldeko he-
gaztiak eta itsas ugaztun ugariak (izur-
deak, Cuvier baleak, pilotu-izurdeak eta 
zereak) behatzea eta haien segimendua 
ahalbidetzen ditu. Itsas hegaztien eta ze-
tazeoen behaketara zuzendutako elkar-
teek erabili ahalko dute gordelekua, eta 

Bizkaiko golkoaren ezaugarri nagu-
siak honako hauek dira: kostalde-
tik urrundu ahala sakonera handia 

hartzen duen plataforma kontinental es-
tua, malda gogorrak eta itsaslasterren 
sistema berezia. Horregatik, Matxitxako 
lurmuturra itsas espezie askorentzat oso 
aberatsa den ingurune baten aurrean ko-
katuta dago.

Bermeoko itsasargi zaharra lurmutur 
horretan dago, Gaztelugatxeko biotopo 
babestuaren eta Urdaibaiko Biosfera 
Erreserbaren artean. Kokapen hori dela 
eta, hegaztiak nahiz zetazeoak begizta-
tzeko leku ezin hobea da. 1852an hasi zen 
lanean, eta haren argia itsasertzetik iris-
men handiena zutenetako bat zen. 57 
urte geroago, 1909an, zaharkituta geratu 
zen, itsasargi berria eraiki zelako. Azkenik, 
2014an, gaur egungo behatokia egin zen 
antzinako itsasargiaren eraikinean.

Matxitxakoko itsasargia zaharberri-
tzearen helburua gordeleku eta babesle-
ku gisa erabil daitekeen eremu bat sor-
tzea izan da, ikerlariei itsas hegaztien eta 
zetazeoen behaketa errazteko nahiz he-
rritar guztien erabilerarako eta gozame-
nerako. Kontuan hartu behar da behato-
kia leku pribilegiatu batean dagoela: 
Europako Natura 2000 Sarean kokatutako 
eremu batean eta kontserbazio bereziko 
hainbat eremutatik hurbil.

Ekipamendu hau baliagarria izango da 
espezieen ikerkuntza eta segimendua sus-
tatzeko, ezagutza hori interpretatzeko eta 

Itsas hegaztiak eta zetazeoak 
Bizkaiko golkoan

MATXITXAKO LURMUTURREKO 
BEHATOKI NATURALA
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila.

MATXITXAKO LURMUTURREKO 
BEHATOKIA

Bisitak, aldez aurretik eskatu beharrekoak. 

Harremanetarako telefonoak: 
Urdaibai Biosfera Erreserbaren Patronatua
Tel.: 94 625 71 25
Harremanetarako ordutegia: 9:00 – 14:00
E-maila: urdaibai@ej-gv.es

Euskadiko Biodibertsitate Zentroa – 
Madariaga Dorretxea
Tel.: 94 687 04 02
Harremanetarako ordutegia: 10:00 – 19:00
E-maila:  info@torremadariaga.org

www.bizkaia21.net

web

bisitak ere egingo dira, interpretazio-zer-
bitzuak eskaintzen dituzten enpresen es-
kutik. Espezie horiek bertatik bertara 
behatzeko, aldez aurretik eskaera egin 
beharko zaio Urdaibaiko patronatuari. 
Eremu arkupedunaren sarreran itsas he-
gaztiei eta zetazeoei buruzko informazio 
panelak jarri dira, behatzen laguntzeko.

Euskadi ozeano Atlantikoaren ertzean 
dago, eta gure historiaren parte handi bat 
Kantauri itsasoaren ertzeko ur horietan 
dago. Kontserbatu eta babestu behar du-
gun natur ondare paregabea da, eta eki-
pamendu hau oso lagungarria izango da 
inguru horretako biodibertsitatea ikertze-
ko eta ezagutarazteko eta herritarrak ha-
ren garrantziaz kontzientziatzeko eta sen-
tsibilizatzeko. 

Matxitxako lurmuturra Bermeo 
udalerrian dago, eta Urdaibaiko 
Erreserban hegaztiak eta 
zetazeoak behatzeko dagoen 
lekurik garrantzitsuena da. 
Behatoki berria Kantauri itsasoko 
biodibertsitate oparoa aztertzeko 
leku paregabea da.

EKIPAMENDUAK
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GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK 

CIBERAMBIENTE

WATER EXPLORER: URAREN 
ARAZOEI AURRE EGITEKO 
HEZKUNTZA ERRONKA 

ETXEETARAKO 
AKTIBATU+ PROGRAMA 
2014-2015
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BASAURI
Abenduaz geroztik, eta «Basauri a 30 km/h Basaurin» ekimenaren barruan, herri-

gunean 30 km/orduko abiaduran zirkulatu behar dela adierazten duten 55 seinale 

daude udalerri osoan banatuta, eta abiadura-neurgailu bat Lehendakari Agirre 

kalean. Ekimenaren helburuak honako hauek dira: istripuen kopurua eta larritasu-

na apaltzea, trafikoak sortzen duen zarata gutxitzea eta airearen kalitatea hobe-

tzea. Trantsizioa era mailakatuan egin nahi denez, lehen hiru hilabeteetan ekime-

naren helburua ez da dirua biltzea izango.

ORTUELLA
Espazio publikoak hobetzeko udal politikaren barruan, Ortuellako Udala bi haur 

parke berritzen ari da Santa Maria eta Santa Margarita auzoetan, eta zirkuitu bioo-

sasungarri bat egiten ari da Urioste inguruan. Zirkuituan gimnastikako hamar 

aparatu daude, mota askotako pertsonentzat egokiak. Horri esker, aire zabalean 

ariketa fisikoak egiteko eremu berri bat izango dute herritarrek.

GERNIKA-LUMO
«Piperra eta Gatza» proiektuaren bidez, Gernika-Lumoko Udalak ehun hiri baratze 

egingo ditu Ibarrako lurretan, autokontsumorako bakarrik. Urtarrilaren 9an aur-

keztu zen ekimen horren bitartez, nekazaritza ekologikoa sustatuko da eta herri-

guneko orube hutsak erabilgarri ipiniko dira. Egitasmoa kudeatzeko, 2015. urtearen 

hasieran Ingurumen Sailak parte-hartze prozesu bat abiatuko du interesa duten 

pertsonekin.

GURE  
UDALERRIETAKO  
ALBISTEAK

20 | Bizkaia Maitea | negua 2015 |



ZAMUDIO
Zamudioko Udalak landare hondakinak etxez etxe jasotzeko zerbitzu berri bat 

jarri du abian, herriko biztanle guztientzat. Zerbitzu berri horren bidez, beren ortu 

eta lorategietan inauste eta segatze lanak egiten dituztenek landare eta zur hon-

darrak jasotzeko eskaera egin dezakete. Zerbitzu hori haranean hondakinak behar 

bezala kudeatzeko egin den apustuaren beste adibide bat da.

SOPELA
Sopelan aurrera doa emakumeak ahalduntzeko eskola. Tresna horri esker, udale-

rriko emakumeek beren kezkak eta gizartea ikusteko era garatzeko espazio bat 

daukate. Gainera, beren esperientzietan oinarrituta, matxismoaren kontra borro-

katzeko aukera dute. 2014-2015 ikasturtean garatzen ari den proiektu horren 

helburua guztientzat justuagoa, pluralagoa eta osoagoa izango den gizarte bat 

lortzea da. Guztira 16 emakume parte hartzen ari dira proiektuan.

SANTURTZI
2015. urte honetan, Santurtziko Udalaren apustu nagusiak politika sozialak, enple-

gu sorkuntza eta ekonomia jarduerak izango dira. Ildo horretan, udalerria hobe-

tzeko aurrekontua 55,3 milioi eurokoa izango da, iazkoa baino apur bat handiagoa. 

Gehien indartuko den atala Gizarte Ekintza izango da, eta haren ondotik enplegu 

sorkuntza eta merkataritza nahiz turismoa bultzatzera zuzendutako ekimenak, 

hori guztia udalerria ekonomikoki suspertzeko asmoz.

GURE  
UDALERRIETAKO  

ALBISTEAK
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Plagizidak elikagaietan

Europar Batasuneko 
Osasunaren eta 
Kontsumitzaileen 
Zuzendaritza Nagusiaren 
web orria. Elikagaietako 
plagizida hondakinei 
buruzko arau berriak 
azaltzen ditu. 

Itsas hegaztiak eta 
zetazeoak Matxitxakon

Matxitxakoko antzinako 
itsasargiko itsasoko 
hegaztien eta zetazeoen 
behatokia liburuaren 
web orria. Leku paregabe 
horren eta bertako 
biodibertsitate handiaren garrantzia deskribatzen du.

Naturaren 
kontserbazioa eta 
garapen ekonomikoa

Garapenaren eta guztion 
ongizatearen arloan 
aurrera egiteko erari 
buruzko eztabaidaren 
nondik norakoak azaltzen 
ditu artikulu honek. Horretarako baliabide naturalen 
erabilera zentzuzkoagoa egin behar dela nabarmentzen 
du, bestela ezinezkoa izango baita baliabide horiek 
etorkizuneko belaunaldientzat kontserbatzea.

Itsasoak eta zabor 
plastikoak

Web honen helburua 
gure itsasoak zabor 
plastikoekin ez zikintzea 
beharrezkoa eta 
urgentea dela ikusarazi 
nahi zaie herritar guztiei 
eta gazteenei bereziki. Argazki eta bideoen bidez egiten 
du kontzientziazio lan hori.

Naturaren 
monitorizazioa

MONNA proiektuaren 
web orria. Proiektu 
horren helburua natura 
monitorizatzeko 
teknologiaren arloan 
Europa munduko lehen 
tokian jartzea da, eta hori oso lagungarria izango litzateke 
ingurumenaren eta biodibertsitatearen kudeaketaren 
arloko politika publiko eraginkorrak ezartzeko.

Orangutanak 
Indonesian

Bidaiei buruzko 
magazine honetan 
argazkilari eta kazetaririk 
onenek munduko 
helmugarik ikusgarrienak 
erakusten dizkigute. 
Agustin Ibañezek orangutanekin izan duen esperientzia 
kontatzen digu.

http://ec.europa.eu

http://www.ub.edu http://www.monna-project.eu/proyecto

http://espirituviajero.com

http://www.plasticgarbageproject.org/

                      Aldizkariko atal honetarako  

                        interesgarria izan  

     daitekeen Interneteko helbideren  

              bat ezagutzen baduzu,  

                      bidal iezaguzu,  

                            mesedez.

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

http://www.euskadi.net

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

ZIBERINGURUNE@

22 | Bizkaia Maitea | negua 2015 |

http://ec.europa.eu
http://ec.europa.eu
http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-14.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-14.htm
http://www.monna-project.eu/proyecto
http://www.monna-project.eu/proyecto
http://espirituviajero.com/borneo-indonesia-el-ultimo-refugio-del-orangutan
http://espirituviajero.com/borneo-indonesia-el-ultimo-refugio-del-orangutan
http://www.plasticgarbageproject.org/
http://www.plasticgarbageproject.org/
https://www.euskadi.net/informacion/observacion-de-aves-marinas-y-cetaceos-en-el-cabo-matxitxako/r49-rbu/es/
https://www.euskadi.net/informacion/observacion-de-aves-marinas-y-cetaceos-en-el-cabo-matxitxako/r49-rbu/es/


Busturialdea-Urdaibain, Lea–Artibain eta Uribe Kostan

ETXEETARAKO AKTIBATU+ PROGRAMA  
2014-2015

Urtarrilaren 22an, Busturialdea-Urdaibai, Lea–Artibai eta Uribe Kosta 
eskualdeetako etxeei zuzendutako Aktibatu+ programa aurkeztu zen 
Euskadiko Biodibertsitate Zentroan (Madariaga Dorretxea, Busturia).

Ekimen horrek herritarren parte-hartzea sustatzen du ingurumen 
iraunkortasunaren aldeko lanean, eta honako helburu hauek ditu: etxeko 
energia eta ur kontsumoa %5 gutxitzea, gaikako bilketarako edukiontzien 
erabilera %12 handitzea eta CO2 isurpenak %7 murriztea.

Aktibatu+ ekimenak Nazio Batuek sustatutako GAP (Global Action 
Plan) nazioarteko programan oinarrituta dago eta UNESCOren babesa 
du. Bizkaiko Foru Aldundiak eta beste erakunde batzuek bultzaturik, lau 
arlo nagusi jorratzen ditu: ura, energia, erosketak/hondakinak eta mu-
gikortasuna. Parte hartu nahi duten etxeak ekimenari atxikitako udale-
rrien edo mankomunitateen web orrien bidez sartu ahal dira programan, 
edo www.bizkaia21.net atariko Aktibatu+ atalaren bidez. Programa 
doakoa da.

Etxeetan ez ezik, Aktibatu+ programa hainbat ikastetxetan ere garatzen ari da, Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai eta 
Uribe Kosta eskualdeetan (energiaren modulua) eta Arratia eta Nerbioi-Ibaizabal eskualdeetan (erosketen eta hondakinen 
modulua). Parte hartzen ari diren ikastetxeek ekintza eta komunikazio kanpainak diseinatzen dihardute orain, bi modulu 
horietan gaur egun egiten duten kudeaketa ezagutzeko auditoriak bukatu ondoren.

AKTIBATU+ ESKOLA PROGRAMAKO SARIAK
Iaz Aktibatu+ eskola programan parte hartu zuten ikaste-

txeak beren sariak baliatzen hasi dira dagoeneko. Dima-
Ugarana Herri ikastetxeak, Bengoetxe BHIk, Eguzki begi 
Ikastolak eta Andramari Ikastolak honako bisita gidatu hauek 
egin dituzte, hurrenez hurren: Mutrikuko olatuen aprobetxa-
mendurako instalazioak, Metro Bilbaoko makina gelak, 
Armañongo Parketxea eta Zornotzako Garbigunea.

2014an sarituak izan ziren gainerako ikastetxeek aurten ba-
liatuko dituzte sariak, Bizkaiko Parketxeak, edateko uren araz-
tegiak eta konpostategiak bisitatuz. 

WATER EXPLORER: URAREN 
ARAZOEI AURRE EGITEKO 
HEZKUNTZA ERRONKA 

Water Explorer ura-
ren arazoei aurre egi-
teko asmoz GAPek 
(Global Action Plan) 
sortu duen hezkuntza 
programa dibertigarri 

bat da, on line erronka bat. Gaur egun ha-
maika herrialde parte hartzen ari dira eki-
men horretan. Water Explorer bihurtzen di-
ren ikastetxeek garrantzi handiko eginkizun 
bat hartzen dute euren gain: ur gezako ma-
sak kontserbatzea eta mundu kontzientzia-
tuago bateranzko bidean aitzindari izatea.

Water Explorer izan nahi baduzu, bisitatu 
www.waterexplorer.org/espana web orria 
eta eman izena. Horrela, 8 eta 14 urte bitar-
teko ikasleek antolatzen dituzten ekintzez 
betetako programa horretan parte hartzen 
ari diren ikaste-
txeen komuni-
tate globalean 
sartuko zara.

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

web

JARDUERAK
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Etxebarriko ekaitzetarako andela Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egin duen saneamendu obrarik handiena 
da: azalera futbol zelai batena baino handiagoa da, eta bost solairuko eraikin baten altuera du. Inbertsioa 
33 milioi eurotik gorakoa izan da (Ur Partzuergoak berak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak 
finantzatu dute).

Etxebarriko ekaitzetarako andelak 
74.480 m³-ko edukiera du. Nerbioi 
ibaiaren ertzean dago, Bolueta au-

zoaren aurrean. Instalazio horri esker, 
ibaiak gainezka egitea eta araztu gabeko 
hondakin urak ibilgura isurtzea saihestu-
ko da. Azaroan hasi zen lanean, emaria 
uhateen bidez erregulatzeko sistemare-
kin batera. Etengailuak Bilboko Ernesto 
Erkoreka plazan daukan putzuan jarri da 
sistema hori. Hari esker, 23.000 m³ ur bil-
du ahal dira tuneleko hodian bertan, pun-
tu horren eta ekaitzetarako andelaren 
artean, eta beste 16.000 m³ Etxebarriren 
eta Basauriko Urbi putzuaren artean. 
Beraz, 39.000 m³ ur gehiago bildu ahal 
dira guztira.

Ekaitzetarako andela lurpeko ur bilte-
gi handi bat da, eta haren eginkizuna 

publiositate handia dagoenean kolekto-
reetan gainezka egiten duen soberazko 
ura biltzea da. Ur hori bildu egiten da, 
eta euriteak amaitzen direnean arazte-
gietara bidaltzen da apurka-apurka. 
Horrenbestez, ekaitzetarako andelak mi-
nimizatu egiten du ibaietara edo itsaso-
ra tratamendu egokia jaso gabe heltzen 
diren ur zikinen kopurua.

Egindako kalkuluen arabera, plubio-
metria ertaineko urte batean ekaitzeta-
rako andela 14 aldiz jarriko da zerbitzuan 
-Bilboko udaletxearen eta Basauriren 
arteko sarea saturatzen den bakoitzean-, 
eta 430.000 m³ ur inguru atxikiko ditu 
guztira (betetze partzialak ere aurreikus-
ten dira). Gainera, sareak 800.000 m³ 
gehiago ere bildu ahal ditu, aipatutako 
14 aldi horietan zein beste batzuetan, 

nahiz eta azken horietan andela ez bus-
ti. Guztira, erregulatutako 1.230.000 m³ 
ur gutxiago isuriko dira ingurunera tra-
tatu barik; izan ere, ur hori Galindoko 
(Sestao) hondakin uren araztegira era-
mango da pixkanaka, eta horrek onura 
ekarriko die bai Nerbioi ibaiari eta bai 
haren inguruneari. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak egin-
dako aurreikuspenen arabera, prezipita-
zio urte arrunt batean behin bakarrik 
gertatuko da ekaitzetarako andelaren 
edukiera gainditzea eta, beraz, ura araz-
tu gabe isuri behar izatea. Instalazioa 
Euskadin dagoen mota horretako han-
diena da, eta herriko biztanleek bisita-
tzeko aukera izan dute, andelaren fun-
t z i o n a m e n d u a  a z t e r t z e k o  e t a 
ingurumenarentzat daukan garrantziaz 

INGURUMENAREN 
GESTIOA

Etxebarrin dago

EUSKADIKO EKAITZETARAKO ANDEL 
HANDIENA LANEAN DA
Testua eta argazkiak: Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

web

24 | Bizkaia Maitea | negua 2015 |

http://www.consorciodeaguas.com/web/Inicio/index.aspx?CambiarIdioma=E


jabetzeko, andelak funtsezko piezak bai-
tira saneamendu sistema aurreratu ba-
terako. 

Aurrekariak

1979an, Ur Partzuergoak Bilbo 
Metropolitanoko Saneamendu Osoko 
Plana jarri zuen abian. Euskal Autonomia 
Erkidegoan aurrera eraman den inguru-
men proiekturik garrantzitsuena izan da, 
1.000 milioi eurotik gorako inbertsioare-
kin. Europar Batasunak hondakin uren 
tratamenduari buruz ezarritako eskakizu-
nak betetzeaz gain, planari esker gure 
ibaietako, itsasadarreko eta hondartzeta-
ko ingurumena leheneratu egin da, herri-
tarrek horietaz goza dezaten. 

Guztira 300 km inguruko luzera du-
ten kolektoreek eta etengailuek etxee-
tako eta industrietako hondakin urak 
bildu eta Galindora (Sestao) eramaten 
dituzte. Hain zuzen ere, Galindoko hon-
dakin uren araztegia Bizkaiko sanea-
mendu obra nagusia da. Azken urteotan, 
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak ekaitze-
tarako andeletara bideratu ditu inber-
tsio nagusiak, instalazio horiek aro berri 
bat zabalduko baitute saneamenduaren 
arloan. 

Behe Nerbioiko Saneamendu Osoko 
Plana eguneratzeko egin ziren azterlanen 
ondorioz, eta 92/271/CEE Zuzentarauak 
hondakin uren tratamenduaren eta araz-
ketaren arloan eta horrek ingurune har-
tzailearen kalitatean duen eraginari dago-
kionez ezarritako arauak betetzearren, 
Kolektore Sare Nagusia optimizatzeko 
zenbait azpiegitura eraiki behar zirela iku-
si zen, euri asko egiten duenean ibaietara 
isurtzen diren ur zikinen kopurua murriz-
teko eta, horrela, estuarioko ingurumena-
ren egoera hobetzeko. 

Horretarako, saneamendu sareko hain-
bat leku estrategikotan dauden ekaitzeta-
rako andelen kokapena eta tamaina azter-
tu dira, eta guztien artean 285.000 m³ 
inguruko edukiera dute. Lamiako I ekai-
tzetarako andela (10.000 m³) izan izen 
martxan jarri zen lehenengo instalazioa. 
Gero, Santurtzikoa (12.000 m³) eta 
Asuakoa (8.000 m³) hasi ziren lanean. 
Azkenik, Arriandikoa (Durangaldean erai-
ki den lehena) eta Etxebarri ekialdekoa 
oso aurreratuta daude. 

ETXEBARRIKO EKAITZETARAKO ANDELAREN OBRA

Etxebarriko ekaitzetarako andela egiteko 400.000 m³ inguru lur mugitu behar izan 
dira, euste-horma astun bat erabiliz: 4.300 m² pantaila-horma, metro bat lodi eta harri 
sanoan metro bat sartuta, azpiko harriari kable bidezko ainguraketekin finkatuta. Gutxi 
gorabehera, 11.000 m ainguraketa erabili dira.

Egitura egiteko, berriz, 40.000 m³ egitura-hormigoi baino gehiago jarri behar izan 
dira, zimendu-lauzetan, hormetan, zutabeetan eta estalki-lauzan. Obra zibilari dagokio-
nez, kontrol-eraikin bat ere egin da. Eraikin horren oinplano-azalera 650 m² da, etxabean 
eta hiru solairutan banatuta. 

Etengailuak ura Galindoko araztegira garraiatzeko gaitasuna duela adierazten duen 
seinalea jasotzen denean, ekaitzetarako andela guztiz hustuko da, grabitatearen bidez. 
Etengailura itzultzen den emaria erregulatzen duen uhatea erabiliko da horretarako. 
Andela hustutakoan, garbiketa-sekuentzia jarriko da martxan.
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MONNA (Naturaren eta Anima-
lien Monitorizazioa) proiek-
tuaren helburua natura moni-

torizatzeko teknologiaren arloan Europa 
munduko lehen tokian jartzea da. Hori 
oso lagungarria izango litzateke inguru-
menaren eta biodibertsitatearen kudea-
ketaren arloko politika publiko eraginko-
rrak ezartzeko.

Proiektuak bi atal nagusi ditu. 
Batetik, hegaztien migrazioak aztertze-
ko teknologia garatzea, geoposiziona-
menduaren arloan Europan sortzen ari 
diren teknologiak erabiliz. Bestetik, «la-
borategi bizidun» bat sortzea (livinglab 
ingelesez), indarra hartzen ari den eko-

nomia sektore bat sustatzeko: naturaren 
monitorizazioa.

«Ringing Technique» izeneko teknikak 
hegaztiak monitorizatzea ahalbidetzen 
du. Teknika hori 1899. urteaz geroztik era-
biltzen da, eta honetan datza: goi mailako 
prestakuntza duten ornitologoek hegaz-
tiak markatzen dituzte, banaka, haien 
 migrazioak, demografia eta prozesu eko-
logikoak hobeto ezagutzeari begira fun-
tsezkoak diren datuak lortzeko.

Laborategi bizidunak

Kontzeptu horren jatorria MIT Media 
Lab (Massachussets Institute of Techno-

logy) da. Berrikuntza prozesu osoaren pa-
radigma aldatu du eta gizarte berrikuntza 
bilakatu da berez. Informazioaren eta ko-
munikazioaren teknologiak (IKT) eta bizi-
tzaren zientziak erabiliz, giza eta gizarte 
arazoak konpontzea eta pertsonen egu-
neroko bizitza hobetzea du xede. 

Bilakaera etengabean dauden inguru-
ne errealetan konponbide konplexuak 
probatzeko, balioztatzeko, fintzeko eta 
prototipoak sortzeko ikerketa metodolo-
gia bat da. Eredu berri horretan, eragile 
guztiek (administrazioa, ekoizpen sekto-
rea, hezkuntza, ikerkuntza eta gizarte 
 zibila) era aktiboan parte hartzen dute 
berrikuntza prozesu ireki batean, elkarla-

GAIA-Cluster TEICek koordinatuta, Euskadiko eta Akitaniako zenbait erakunde biltzen dituen partzuergo 
batek MONNA proiektuan lan egin du azken hiru urteotan. Proiektuaren helburua hegaztiak monitorizatzeko 
teknologia berriak garatzea, probatzea eta ezartzea da, sektore horretan Europa munduko lehen tokian 
jar dadin lortzeko. Urdaibai Bird Center (UBC) proiektuaren aitzindaria da gure Autonomia Erkidegoan, eta 
erreferentzia estatu osoan.

Urdaibai Bird Centerrek Europako MONNA 
proiektuan parte hartu du

HEGAZTIAK MONITORIZATZEKO 
TEKNOLOGIA BERRIAK
Testua: Ibon Hormaeche
Argazkiak: GAIA-Cluster TEIC

web

INGURUMENAREN 
GESTIOA
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nean. Eragile guztien artean, irtenbide 
berriak sortu eta balioztatzen dira, erabi-
lera testuinguru errealetan eta IKTak ba-
liatuz.

MONNA proiektuaren helburuak

Helburu orokorra erreferentziazko sa-
reetako kideek baliatu ahalko dituzten 
estandar teknologikoak garatzea da. Sare 
horietako bat Euring da (Hegaztien 
Eraztunketarako Europar Batasuna). 
Oinarrizko teknologia eta berrikuntzarako 
espazioak sortuz, biltzen diren datuak in-
formazio erabilgarri bihur daitezke iker-
kuntzaren arloko erakundeentzat nahiz 
eragile publikoentzat. 

Horri dagokionez, helburu espezifiko 
nagusietako bat horretan aritzen diren 
pertsona, enpresa eta erakundeentzat 
nodo bat sortzea da. Nodo horren bidez, 
lankidetza sare bat sor daiteke etorkizu-
neko I+G+b proiektuak abiarazteko. Beste 
era batera esanda, helburua ez da besterik 
gabe plataforma bat sortzea, baizik eta 

Europa mailako «living lab» bat eratzen 
laguntzea. Abiapuntua ekimenean parte 
hartzen duten eskualdeak izango lirateke, 
eta gero Europa osora hedatuko litzateke.

Urdaibain lortutako emaitzak

Urdaibain garatu den MONNA 2007-
2013 proiektua POCTEFAk finantzatu du 
(Espainia-Frantzia-Andorra Lankidetza 
Programa Operatiboa), eta bost bazkidek 
osatutako partzuergo baten bidez garatu 
da. Bazkide horietako hiru Euskal Herrikoak 
dira (GAIA-Cluster TEIC, Aranzadi/Urdaibai 
Bird Center eta Vicomtech IK4), eta bi 
Frantziakoak (ESTIA eta Aguila Techno-
logie). Partzuergoaren koordinatzailea 
GAIA da.

Proiektuaren barruan Urdaibaiko 
Biosfera Erreserban ezarri eta garatu diren 
teknologia nagusiak honako hauek izan 
dira:

•	 Monitorizaziorako eta segimendurako 
bi teknologiak (GSM-GPS eta Sigfox). 
Gaur egun, hogei bat hegaztirekin era-
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URDAIBAI BIRD CENTER, EKINTZAILETZA SMART LURRALDE BATEAN

Ingelesezko «smart» hitzak azkarra, adimentsua edo kalitatezkoa esan nahi du. Smart 
inguruneetan eraginkortasun, konfort eta interaktibitate handiagoa lortzen da bertako 
eragileentzat eta gizartearentzat, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
erabiliz eta bi printzipio hauek oinarritzat hartuz: berrikuntza eta ekonomiaren nahiz 
ingurumenaren arloko iraunkortasuna.

Hara ere, «smart» kategoria ez da denboran berez irauten duen zerbait. Alde guztiek 
etengabeko hobetze prozesu batean parte hartzea eskatzen du. Eredu horrek lurralde 
baten etorkizuneko apustuei ematen die lehentasuna, hazkunde iraunkorra lortzeko bide 
bakar gisa.

Eredu horretan, lurralde bakoitzak beste ingurune batzuetatik desberdinduko duten 
espezializazio ereduak garatu behar ditu eta, aldi berean, eredu berriak asmatu eta 
sortu behar ditu, ekintzaileek egiten dituzten aurkikuntzen bidez.

Urdaibai Bird Center (UBC) aurkikuntza horien adibide argia da, espezializazio adimen-
tsua eta ezagutzaren ekonomia erreferentzia nagusitzat dauzkan eredu baten arabera:

•	 Urdaibairen ingurumen nortasuna iraunarazteko apustua da, eta, horrekin batera, 
tokiko garapena sustatzen duten eta gizartearentzat balioa sortzen duten jarduerak 
babesten dira.

•	 Ekonomia, gizartea eta ingurumena bateragarri egiteko gaitasunaren adierazle 
argia da: a) natura monitorizatzeko IKT irtenbideak probatzeko aukera ematen duen 
teknologia eta ikerkuntza poloa da (arlo ekonomikoa); b) nazioarteko talentua era-
kartzeko poloa da eta turismoaren, hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko jar-
duera berriak sortzen laguntzen du (arlo soziala); eta c) Urdaibaiko Biosfera 
Erreserbako natura, paisaia, ekologia eta biodibertsitatea iraunarazten laguntzen 
du (ingurumen arloa).

•	 Azken batean, lurralde baten lehiakortasunaren giltza ez da «zer» egiten den, baizik 
eta «nola» garatzen diren lehiakortasuna irabaztea eta denboran berrasmatzea 
ahalbidetzen duten aurkikuntza berritzaileak. 

http://www.birdcenter.org/eu

biltzen ari dira, eta aldiro hegazti horien 
posizionamendua bidaltzen dute zerbi-
tzari zentral batera, Satelite bidezko 
Nabigazio Sistema Globala (GNSS) era-
biliz. Teknika tradizionalen aldean (he-
gaztiei eraztuna jartzea, adibidez), 
MONNA proiektuaren baitan garatutako 
teknologia berri horien bidez datuak 
egunean hainbat aldiz bidali ahal dira, 
eta ez da beharrezkoa hegaztia berriz 
harrapatzea informazioa deskargatu 
nahi den bakoitzean. «Zalantzarik gabe, 
teknologia hau garatzeko zailtasunik han
diena gailuen tamaina eta pisu egokia 
aurkitzea izan da. Izan ere, ezin dute ino
lako eraginik izan hegaztien bizitzan eta, 
gainera, urarekiko eta gazitasunarekiko 
erresistenteak izan behar dira», azaldu du 
GAIA-Cluster TEICeko Itziar Vidorretak.

•	 Hegaztien segimendua egiteko, haien 
ibilbideak aztertzeko eta hezeguneei 
 buruzko datuen bistaratze interaktibora-
ko plataforma interaktibo berria. 
Plataforma horri esker, alor zientifiko-tek-
nologikorako, akademikorako eta publi-
korako interesgarriak diren datuak ustiatu 
ahal dira. Ingurumenaren arloko politika 
publikoak diseinatzeko funtsezko infor-
mazioa ematen du tresna berri honek.

•	 Mugikorretarako Birding Urdaibai apli-
kazio berria, hegaztien kokapena 
zehazteko. Android gailuetatik deskar-
gatu eta erabili ahal da, lau hizkuntzatan 
(gaztelania, euskara, frantsesa eta inge-
lesa). Urdaibaiko Biosfera Erreserba bisi-
tatzen dituzten turista guztiei eta orni-
tologoei zuzenduta dago eta hainbat 
atal ditu. Honako hauek dira atal interes-
garrienetako batzuk: Urdaibaiko 
Erreserbaren, haren inguruaren eta 
Urdaibai Bird Centerren aurkezpena; 
ibilbide ornitologikoak; Urdaibain ikusi 
ahal diren hegazti guztien eta haien 
ezaugarri nagusien zerrenda; hegaztiei 
jarritako geoposizionamendu teknolo-
giei esker zentroak monitorizatzen di-
tuen bidaiak jasotzen dituen «Bidaia 
harrigarriak» izeneko atala; eta argazkiak 
aplikazioaren beste erabiltzaile batzue-
kin partekatzeko aukera ematen duen 
«Igo zure argazkia» izeneko atala. 

pdf
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BIODIBERTSITATEA web

Itsas populazioaren ehuneko 60 inguru itsasertzetik hurbilen dauden 
60 kilometroetan bizi da. Datu bitxia da hori. Izan ere, itsaso eta ozea-
noen azalerarekin alderatuta, itsasertzari dagokion azalera oso txikia 
da. Munduko ozeanoek Lurraren %71 estaltzen dute eta haietan bizi 
diren espezie ezagunen kopurua bi milatik gorakoa da.

GARRAIOA web

Bezeroek 8,16ko puntuazioa eman diote Metro Bilbaori, 10etik, zer-
bitzuaren kalitateari dagokionez. Horrek erakusten duenez, 2013an 
hasi zen goranzko joera finkatu egin da. Aipatzekoa da Bezeroen 
Arretak jaso duen puntuazioa: 8,12 puntu, metroaren historiako altue-
na. STIGA enpresa independenteak landutako Bezeroen Asebetetze 
Indizearen arabera, Metro Bilbao Garraio Publikoko enpresarik onena 
da estatu mailan. 

INGURUNEA web

Espainiako uharte handien artean, Formentera da itsasertz osoa 
Natura 2000 sarean daukan bakarra. Gaur egun, natura uharteko 
baliabiderik erakargarriena eta aktibo nagusia da. Formenterako 
itsasertzak hirurogeita hamar kilometro ditu eta Europako Natura 
2000 sare ekologikoko sei eremu desberdin ikusi ahal dira bertan. 
Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak eta Europar Batasuneko 
Intereseko Lekuak dira.

KONTSUMO ARDURATSUA web

Urtero ia 4.000 milioi tona elikagai ekoizten dira munduan. Kopuru 
horren erdia kontsumitu egiten da, eta gainerakoa zaramara botatzen 
da. Datu kezkagarria da, baina are kezkagarriagoa da jakitea gosea 
pairatzen duten 1.000 milioi pertsona daudela munduan. Zirkulua are 
gehiago itxiz, honako hauek dira Espainiako estatuari dagozkion 
datuak: urtero 8 milioi tona elikagai inguru xahutzen dira, eta 11 milioi 
pertsona pobrezia edo gizarte bazterketa pairatzeko arriskuan dau-
de, Caritasek emandako datuen arabera.

HONDAKINAK web

Gaur egun, erosketak egiten ditugun bakoitzean poltsa berriak era-
biltzen ditugunez, haien erabilera oso laburra da (5-10 minutu beste-
rik ez). Plastikozko poltsak egiteko behar diren lehengai eta energia 
kopuruak kontuan hartzen baditugu, xahuketa ikaragarria da. 
Ingurumen inpaktua apaltzeko irtenbiderik onena berrerabilpena da. 
Poltsa berrerabilgarri bakar batek erabilera bakarreko 125 poltsa or-
dezka ditzake. Horrela, dirua aurrezteaz gain, kutsadura eta anima-
lientzako arriskuak gutxitzen dira.

ENERGIA web

Nevadako Unibertsitateko (Reno, AEB) ikertzaileek oso aurkikuntza 
interesgarria egin dute: kafe aleen hondarrek olioak dituzte, %11 eta 
%20 arteko kopuruan, eta olio horiek biodiesel gisa erabili ahal dira. 
Kate horrek urtean sortzen dituen kafe hondarrak erabiliz, 8 milioi 
dolarren irabaziak lortuko lirateke urtean. Kontuan izan behar da 
urtean 7,2 milioi tona kafe ekoizten direla AEBetan, eta 7.000 milioi 
kilo mundu osoan. Horrekin 1.300 litro biodiesel ekoitzi ahalko lirate-
ke, eta irabaziak oso handiak izango lirateke.

GENERO BERDINTASUNA web

Milurtekoko helburuetako bat genero berdintasuna sustatzea eta 
emakumeak eta neskak ahalduntzea da. Izan ere, emakumeen ahal-
duntzeak egonkortasun ekonomikoa susta dezake. Baliabideak eskai-
ni behar zaizkie emakume pobreei eta genero berdintasuna sustatu 
behar da etxean eta gizartean, hori oso onuragarria baita garapena-
rentzat. Bestetik, obra publikoetan, nekazaritzan, finantzetan eta 
beste sektore batzuetan emakumeei aukera gehiago emateak haz-
kunde ekonomikoa azkartzen du eta gaur egungo nahiz etorkizune-
ko finantza krisien ondorioak arintzen laguntzen du.

ESKURAGARRITASUN UNIBERTSALA web

Liburutegiek gero eta zerbitzu gehiago eskaintzen dituzte pertsona 
guztiek irakurtzearen plazeraz gozatzeko aukera izan dezaten. 
Besteak beste, liburuak braille sistemara egokitzen dituzte eta telelu-
pak ematen dizkiete ikusteko ezgaitasuna duten pertsonei. Braillera 
egokitutako testuak dituzten liburutegiak unibertsitateko ikasleent-
zat, profesionalentzat eta irakurtzeaz gozatu nahi duten pertsona 
guztientzat pentsatuta daude. ONCEko Bibliografia Zerbitzua ardu-
ratzen da testu liburuak, literatura, liburu teknikoak nahiz profesio-
nalak eta interes orokorreko aldizkariak braillera transkribatzeaz. 
Alcala de Henaresko Unibertsitateko liburutegia izan da horrelako 
argitalpenak gehitu dituen azkena.

INTEGRAZIOA web

Bizkaian 16.000 gor inguru daude, baina oso kolektibo heterogeneoa 
da: entzuteko gaitasuna, ezpainak irakurtzeko gaitasuna, hitz egiteko 
gaitasuna… Pertsona horien komunikazio gaitasuna ez dago entzu-
teko ezgaitasun mailaren menpe, bizitzan zehar jaso duten estimula-
zioaren menpe baizik. Haurrak hezkuntza arruntean integratzeko 
egin diren aurrerapenei esker, gero eta gazte gehiago iristen dira 
unibertsitatera. Urtero, entzuteko ezgaitasuna duten 24 pertsona 
inguru matrikulatzen dira EHUn. Gaur egun, Euskal Gorrak elkarteak 
enplegua bilatzen ari diren 240 pertsonez osatutako lan poltsa bat 
kudeatzen du. Gainera, urtero hogei kontratu inguru ixten ditu, mota 
askotako lanpostuetarako. 

ELKARTASUNA ETA GARAPENA web

Cafés Pendientes izeneko ekimenak elkartasun ekintza bat egitera 
gonbidatzen gaitu, irabazi asmorik gabea eta konfiantzan oinarri-
tua. Ekimen solidario horretan parte hartzen duen establezimendu 
batera joan, gure kafea hartu, eta ordainduta utziko ditugu beste 
kafe batzuk, baliabide nahikorik ez duen edozein pertsonak esta-
blezimendu horretan kafe bat hartzeko aukera izan dezan. Pertsona 
bakoitzak ordainduta uzten dituen kafeak arbel batean idazten dira. 
Ideia hori Napolin sortu zen (Italia), «Caffe Sospeso» izenarekin. Sare 
sozialei esker, hainbat herrialdetara zabaltzen ari da eta jendearen 
erantzuna oso ona izan da. Informazio gehiago web orri honetan: 
Cafespendientes.es.

BA AL 
ZENEKIEN…?
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http://www.deia.com/2014/12/07/bizkaia/las-personas-sordas-se-abren-paso-en-el-mercado-laboral
http://elpais.com/elpais/2014/11/18/buenavida/1416303050_799352.html
http://cafespendientes.es/


ARGAZKIEN IRUZKINA

30 | Bizkaia Maitea | negua 2015 |



HODEI-ITSASOA
Testua eta argazkiak: Manu Océn 

Neguan barneratu ahala, atzean uzten ditugu argi-
egun luzeak eta kolore biziak. Bizitza geldotzen has-
ten da. Giroan nagusitzen diren kolore okreek, ilun-

senti epelek eta usain bereziek gure zentzumenak besarkatzen 
dituzte.

Lainoa eta hodei-itsaso ikusgarriak neguari nortasun bere-
zia ematen dioten beste ezaugarrietako bat da. Sarritan arreta 
handirik eskaintzen ez badiogu ere, horixe da egun gero eta 
laburragoen eta hotzagoen berezitasun nagusietako bat.

Batzuetan, eguneroko bizitzan eguzkiari aurrea hartzen 
diogunok giro itxiagoa sumatzen dugu. Badirudi hodei bat 
“erori” zaigula gainera, eta halaxe da. Hodei hori ur partiku-
laz osatuta dago. Aire korronte hotz batek ukitzen duenean, 
kondentsatu egiten da eta ur tanta txiki horiek airean ese-
kita eta sakabanatuta geratzen dira. Ur tantatxoak zenbat 

eta elkartuago egon, orduan eta trinkoagoa izaten da lai-
noa. Horregatik, giro itxia sumatzen dugu eta ez da askorik 
ikusten.

Fenomeno hori gerta dadin, aldez aurretik lurra berotu 
behar da egunean zehar eta gau argietan. Izan ere, hodeiek 
isolatzaile funtzioa betetzen dutenez, hodeirik ez dagoenean 
lurrak beroa galtzen du eta oso bizkor hozten da. Gauza bera 
gertatzen da lurraren azalarekin kontaktuan dagoen aireare-
kin: airerik beroena goiko aldean dagoenez, hoztutako aire 
masa hori ezin da igo eta behean gelditzen da. Ur lurrinaren 
kopurua handia bada, lainoa eratzen da.

Gertaera natural hori altitude jakin batetik behatzen bada, 
eguzkia agertzen hasten denean, hodeiak urdinxka ikusten 
dira eta itsasoaren antza hartzen dute. Horrexegatik esaten 
zaio fenomeno horri «hodei-itsasoa».
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HODEI-
ITSASOA
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Manu Océn
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Bizkaia Maitea: Legealdi honen ha
sieran Foru Aldundiko Ingurumen 
Sailaren organigrama aldatu zen. 
Horren ondorioz, orain jarduketa 
arlo berriak dituzu eguneroko la
nean. Zein izan dira aurrerapen 
nagusiak?

María Uribe: Legealdi honen hasieran 
Ingurumen Sailak bere gain hartu zituen 
natur ondarearen arloko eskumenak, or-
dura arte Nekazaritza Sailari zegozkionak. 
Hori izan da aldaketa nagusia.

Eskumen berri horiek Ingurumen 
Sailaren berregituraketa ekarri dute, eta 
oso aldaketa garrantzitsuak egin dira 
Ingurumen Zuzendaritzaren eginkizune-
tan.

Jarduketa arlo berriei dagokienez, ga-
rrantzi handiko lana egiten ari da natura-
guneak antolatzeko, hala Natura 2000 
Sarea nola parke naturalak. Besteak beste, 
kudeaketa dokumentu berriak egin dira, 
Europako Habitaten Direktibak ezartzen 
dituen eskakizunen arabera.

Halaber, aipatu beharra dago espezie 
katalogatuak babesteko egiten ari den 
lana. Espezie horietako batzuk bisoi euro-
parra, sai zuria eta landare espezie meha-
txatuak dira.

Azkenik, natur ondareari dagokionez, 
gero eta lan garrantzitsuagoa egiten ari da 
espezie exotiko inbaditzaileak prebenitze-
ko, kontrolatzeko eta desagerrarazteko. 
Espezie horien artean, Cortaderia selloana 
edo panpa-lezka, bisoi amerikarra eta ze-
bra-muskuilua nabarmenduko nituzke.

ELKARRIZKETA

María Uribe Gerendiain
María Uribe Gerendiain zuzenbidean lizentziatua da, ingurumen zuzenbidean espezialista. Haren ibilbide 
profesionala 1991n hasi zen, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Patronatuarentzat lan eginez. 1996ko otsailetik 
2003ko uztailera arte letradu aholkularia izan zen Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailean, eta 2003az 
geroztik foru erakundeko Ingurumen zuzendari nagusia da.

«FORU ALDUNDIAK 
ABIARAZITAKO PROIEKTUEK 
GARAPEN IRAUNKORRA 
SUSTATZEN DUTE, EZ SOILIK 
INGURUMENAREN BABESA»
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Legealdi honetan abian jarri diren 
beste politika publiko batzuen artean, 
Bizkaiko Energia Estrategia azpimarratu-
ko nuke.

B.M.: Azken urteotan lan handia 
egin da hondakinen kudeaketaren 
arloan. Zein da Bizkaiko egoera 
horri dagokionez?

M.U.: Gaur egun, Bizkaiko hiri hondaki-
nen kudeaketa oso ona da. Legealdi ho-
netan Tratamendu Mekaniko Biologikoko 
Planta bukatu dugu, eta horrela Bizkaiko 
Hiri Hondakinen Kudeaketarako II. Plan 
Integralak 2005-2016 epealdirako aurrei-
kusitakoa bete dugu.

Une honetan, Bizkaian zero isuri gor-
dinaren helburua betetzen da. Hau da, 
hondakindegietan uzten diren honda-
kin guzti-guztiak aldez aurretik tratatzen 
dira dauzkaten baliabideak ahal beste 
aprobetxatzeko.

Europak hondakinen kudeaketarako 
ezarritako hierarkiaren lehen maila pre-
bentzioa dela kontuan izanik, azpimarratu 
nahi dut Bizkaian sortzen diren hiri hon-
dakinen kopurua gutxitu egin dela azken 
urteotan. Horrek argi erakusten du gure 
prebentzio politikak eraginkorrak direla.

Bestetik, ahalegin handiak egiten ari 
gara berrerabilpena sustatzeko, eta hel-
buru horri begira Bizkaiko lurralde osora 
hedatu dugu edukiontzi zuria. Konpos-
tajea ere bultzatzen ari gara, 5. edukiontzi 
pertsonalizatuaren bidez.

Azkenik, hondakinei dagokienez, ga-
rrantzi handiko akordioa lortu dugu 
Bilboko Udalarekin, Artigako hondakinde-
gia Bizkaiko Foru Aldundiari laga diezaion.

B.M.: Zein dira landu dituzun eta 
bereziki gogoratzen dituzun proiek
turik ilusionagarrienak?

M.U.: Landu ditudan proiektu ia guztiak 
oso ilusionagarriak izan dira.

Hondakinen kudeaketari dagokio-
nez, plana egin eta onartu zenetik gau-
zatu den arte prozesu guztia proiektu 
konplexu eta interesgarriz josita egon 
da. Arlo horretan, oso gogoan izango 
dut beti Berziklatu, tamaina handiko 
hondakinak berrerabiltzeko eta birzikla-
tzeko planta. Izan ere, proiektu horren 
osagai soziala ingurumena bezain ga-
rrantzitsua edo garrantzitsuagoa da.

Urdaibai Bird Center ere oso proiektu 
berezia da niretzat, ikerkuntzaren eta 
teknologiaren arloko azpiegitura aitzin-
daria delako. Ingurumen hezkuntza eta 
sentsibilizazioa sustatzeaz gain, jarduera 
ekonomikoa sortzen du Urdaibaiko 
Biosfera Erreserban. Azpimarratu nahi 
dut nire eskualdea dela eta hortxe hasi 
nintzela lanean.

Eta ez dut aipatu gabe utzi nahi 
Bizkaiko hondartzen kudeaketarako sis-
tema integratua. Sistema horri esker, 15 
hondartzak kalitatearen ISO 9000 ziurta-
giria eta ingurumenaren ISO 14000 ziur-
tagiria dauzkate, hiruk EMAS erregistroa 
lortu dute eta batek kalitate turistikoa-
ren Q izendapena du.

Administrazioen arteko koordina-
zioaren eta hobekuntza etengabearen 
aldeko lanaren adibide argia da, eta oso 
harro nago horretaz.
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B.M.: Izan ere, Foru Aldundiak in
gurumena eta kultura edo turis
moa uztartzen dituzten proiektuak 
sustatzen ditu…

M.U.: Bai, hala da. Foru Aldundiak abiara-
zitako proiektuek garapen iraunkorra sus-
tatzen dute, ez soilik ingurumenaren ba-
besa. Beti saiatu gara proiektuetan 
txertatzen alderdi ekonomikoa, soziala 
eta, kasu askotan, kulturala

Ildo horretan, eta adibide gisa, Lea 
ibaiko Ibilbideak eta Enkarterriko Bide 
Berdeak turismoa erakartzeko baliatzen 
dituzte naturaguneak eta kultur baliabi-
deak. 

Urdaibai Bird Centerrek ere naturako 
turismoa bultzatzeko bokazio argia du.

Nolanahi ere, ahaleginik handiena 
Meatzaldean egin dugu, Meaztegi Berdea 
proiektuko lanen bidez. Meatzeen honda-
rrak errespetatuz eta balioan jarriz, berta-

ko paisaia aprobetxatu nahi da, balio han-
dikoa baita turismoari begira.

Bestetik, eta eskualde horretan ber-
tan, Euskal Herriko Meatzaritzaren Kultur 
eta Ingurumen Parkearen Interpretazio 
Zentroa egiteko asmoa dago, Abanto 
Zierbena udalerrian.

B.M.: Parke naturalen kudeaketari 
dagokionez, asko hitz egiten da 

Iraunkortasunean oinarritutako 
Hezkuntzarako Ekintza Egitas
moaren garapenaz. Zein da Parke
txeen eginkizun zehatza?

M.U.: Parketxeak Bizkaiko parke naturale-
tako harrera zentroak dira eta, beraz, 
haien eginkizuna gure natur ondarearen 
balioak ezagutaraztea da. Iraunkorta-
sunerako ikastetxeen Bizkaiko sarean 
daude.
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B.M.: Hezkuntzaren eta sentsibili
zazioaren arloan Foru Aldundia 
GAP programa garatzen ari da 
hainbat erakunderen laguntzare
kin. Zertan datza programa hori?

M.U.: Aktibatu+ ingurumen hezkuntza-
ren eta sentsibilizazioaren arloko progra-
ma bat da, herritar guztiei zuzendua. 
Haren helburua herritarren ohiturak alda-
tzea da, ur kontsumoan, energia kontsu-
moan eta kontsumo orokorrean iraunkor-
tasun irizpideak ezarriz, hondakin 
gutxiago sortzeko eta mugikortasuna 
murrizteko.

Programak bi ildo ditu, bat eskola-
umeei zuzendua eta beste bat familiei 
zuzendua. Bizkaiko sei eskualdetan gara-
tzen ari da, eta datozen urteetan lurralde 
osora hedatu nahi dugu.

B.M.: Proposatu plan bat udazke
neko asteburu bat familian pasa
tzeko.

M.U.: Armañonen txango eder bat egitea, 
Parketxea eta Pozalaguako haitzuloak bi-
sitatuz.

B.M.: Eta udarako plan bat?

M.U.: Eguna Lagako hondartzan pasatzea 
eta Urdaibai Bird Center bisitatzea. 

URKIOLAKO ETA ARMAÑONGO BIDEZIDOR SAREAREN HOMOLOGAZIO 
ZIURTAGIRIAK LORTU DITU BIZKAIAK

Bizkaiko Mendizale Federazioak eta Xendazaletasun Batzordeak homologazio ziur-
tagiriak sinatu dituzte, bidezidor sarearen egoera orokorra ona dela egiaztatu ondoren. 
Guztira, Urkiolan eta Armañonen homologatutako hamaika bidezidorrek 100 km baino 
gehiago hartzen dituzte.

Ziurtagiria jaso duten Urkiolako bidezidorrek bederatzi ibilbide osatzen dituzte: 
PR-BI 41 «Baltzolako bidezidor mitologikoa» (7 km), PR-BI 51 «Otxandioko galtzadetan 
barrena» (4,7 km), PR-BI 80 «Urkiolako inguruak ezagutzen» (3,8 km), PR-BI 81 «Galdara 
inguratuz» (9,6 km), PR-BI 82 «Ikazkinen bidea» (12,5 km), PR-BI 83 «Legarmendiko zehar-
kaldi handia» (17,3 km), PR-BI 84 «Elebe, erleen bidea» (8 km), PR-BI 85 «Anboto itzulia» 
(19 km) eta PR-BI 86 «Mendiola errekari jarraituz» (8 km).

Lekuan bertan bidezidorren egoera ikuskatu eta txostenak egin ondoren, esan dai-
teke sarearen egoera orokorra onargarria dela, hala bideei nola informazio seinale ber-
tikalei dagokienez. Halaber, ikuskapenaren bidez akats eta arazo txiki batzuk detektatu 
dira, eta orain Foru Aldundiak hori konpontzeko neurriak hartu ahalko ditu. Zehazki, 
datozen lau urteetan bidezidorren mantentze lanak urtero egiteko konpromisoa hartu 
du. Besteak beste, seinale horizontalak hobetuko ditu, esku-hartzerik urgenteenei lehen-
tasuna emanez. 

Armañoni dagokionez, bi bidezidor homologatu dira: «Los Jorrios» eta «El Suceso-La 
Lama eta Sopeña». Bi bidezidor horiek 25,7 km inguru hartzen dituzte eta orain dela urte 
eta erdi leheneratu ziren.

Bidezidorrak eta bideak leheneratzeko egiten diren lanek gure naturaguneez goza-
tzeko aukera ematen digute. Foru Aldundia kultur eta ingurumen interesa duten ekime-
nak sustatzen ari da azken urteotan, eta hortxe kokatzen dira bidezidorrak leheneratze-
ko lanak.

Foru Aldundiak natur ondarea kontserbatzeko politika aktiboak garatzen jarraituko 
du. Bizkaia oso lurralde txikia da, eta antzina-antzinatik gizakia bertako bazter guztietan 
ibili da. Orain, aukera paregabea du kultura eta ingurumena uztartzeko, naturaguneak 
eta tradizioak babesteko eta lur hauetan bizi izan diren eta lan egin dutenek utzi diguten 
historia kontserbatzeko. 
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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). 

Abandonatzea ez da bidea
Kaixo guztioi,

Jabeek abandonatu dituzten animalia batzuen argazkiak bidaltzen dizkizuet. 
Kiru izeneko iguana berdea orain dela hainbat urte abandonatu zuten albaitari-
tza klinika batean. Egoera penagarrian zegoen. Azal eta hezur hutsa zen.

Uretako dortokak ere sarritan abandonatzen dituzte, eta jende askok ezkutuan 
egiten du hori. Hala egiaztatu ahal izan dut Karpin Faunaren Babes Zentroan, hor 
lan egiten baitut. Orain dela egun batzuk, inork ez daki nola, dortoka greziar bat 
agertu zen beste dortoken instalazioan.

Kontuan izan behar da Karpinentzat animaliak egoera onean egotea dela 
garrantzitsuena. Norbaitek gure instalazioetan animalia bat abandonatzen badu 
-edozein espezietakoa- eta gu unean bertan horretaz konturatzen ez bagara 
(lehenago edo geroago aurkitu egingo dugu), animalia horrek ez du pasatuko 
derrigorrezko berrogeialdia, ez inolako albaitaritza kontrolik, eta, beraz, instala-
zioko beste animaliei gaixotasunen bat kutsatzeko benetako arriskua dago. 
Gainera, gure instalazioetan ezin dira animaliak sartu haien kopurua, gainerako 
animalien ongizatea edo haien arteko bateragarritasuna kontrolatu gabe. Horregatik, behin eta berriz esaten dugun bezala, norbai-
tek bere maskota nahi ez badu (kasu gehienetan berriz hausnartu beharko litzateke erabaki hori), gurekin harremanetan jarri behar 
da Karpinen web orriaren bidez (www.karpinabentura.com). Horrela, kasua aztertu, Karpinen jasotzea posiblea den ikusi eta, ezi-
nezkoa bada, beste aukera batzuk eskaini ahalko ditugu.

Borondate onez eta elkarlanean, animalia askoren bizitza hobetu ahal dugu, beste batzuena okertu gabe. Eta, batez ere, masko-
tei dagokienez, gogoratu «erosi aurretik ondo pentsatu behar dela, abandonatu behar ez izateko».

Pedro Abad (Karrantza)
Karpin Faunaren Babes Zentroko langilea eta Bizkaia Maitearen laguna.

Eskerrik asko, Bizkaia Maitea!
Bizkaia Maitea aldizkariko lagun maiteok,

Bizkaia Maitea aldizkari ederra eskertzeko idazten dizkizuet lerro hauek. 
Benetan interesgarria da, eta Ainarari ilusio handia egiten dio. Autista da eta ezin 
du irakurri, baina izugarri gustatzen zaio aldizkariari begiratzea, papera uki-
tzea… Horregatik, mila esker!!

María Cruz López (Getxo)

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

38 | Bizkaia Maitea | negua 2015 |

http://www.karpinabentura.com


Konposterako materia organiko gehiago 
biltzea proposatu du Aldundiak

Ingurumen Sailaren ustez, konposterako materia organiko kozinatua bil-
tzeko esperientziak oso arrakastatsuak izan dira. Basaurin egindako espe-
rientzia pilotuak erakutsi du etxeetatik bildutako hondakin organiko ko-
zinatuen kopurua oso 
txikia dela eta konposta 
egiteko prozesuan desa-
gertu egiten dela, amaie-
rako produktuaren kalita-
tean inolako eraginik izan 
gabe. Egoera horren au-
rrean, Aldundiak konpos-
terako materia organiko 
gehiago biltzea proposa-
tuko die edukiontzi ma-
rroia ezarri duten udale-
rriei, hondakin kozinatuak 
ere bota ahal izateko.

LABURRAK

BIZKAIKO HONDARTZEN 
KUDEAKETA ERREFERENTZIA IZAN 
DA EKOHONDARTZEN 2014KO 
BILTZARREAN
Iazko azaroan, Bizkaiko Foru Aldundiak parte hartu zuen Bilboko 
Itsasadarra Itsas Museoan egin zen Hondartza-Ekohondartzen 
Nazioarteko XVI. Biltzar eta Erakusketan. «Bizkaiko hondartzen kudea
ketarako sistema integratua. 10 urte hobekuntza etengabearen eta ingu
rumen bikaintasunaren alde lanean» goiburuarekin, Bizkaiko kudeake-
ta politikak azaldu ziren. Politika horiei esker, Bizkaiko hondartzen 
erdiek AENOR elkarteak ematen dituen kalitate eta ingurumen ziur-
tagiriak lortu dituzte, eta gure lurraldea erreferentzia bihurtu da 
Espainiar estatuko beste lurralde batzuentzat. Gainera, Bakioko hon-
dartzak, Arriatera - Atxabiribil hondartzak (Sopela) eta Plentziako 
hondartzak ingurumen babesaren ISO 14001EMAS ziurtagiria dauka-
te (ingurumenaren arloko altuena), eta Gorlizko hondartzak kalitate 
turistikoaren ISO 9001 Q izendapena lortu du. 2014an, Bizkaiko 28 
hondartzen kudeaketak oso balorazio ona jaso zuen. 

«Smart Local Governance» nazioarteko topaketa
Iazko azaroan, Ezagutzaren Hiri Digi-
talen Batzordea bildu zen Bilbon. 
Bileraren helburu nagusia hirien arteko 
elkarlana eta ezagueren trukea bultza-
tzea izan zen, toki administrazioetan 
gobernantza ona sustatzeko asmoz. 
Mundu osoko hirien, hiri elkarteen, na-
zioarteko erakundeen eta mundu aka-

demikoaren 80 ordezkarik baino gehiagok parte hartu zuten bileran. 
Ezagutzaren Hiri Digitalen Batzordearen helburua hau da: batzordekideen 
arteko aliantza bat lortzea tokian tokiko agintariek bultzatutako ekonomia 
lehiakorra erdiesteko. Ildo horretan, ezagutza, berrikuntza eta teknologia 
berriak sortu, hedatu, eskuratu eta erabiliko dira komunitate bakoitzaren 
garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko.

Espezie inbaditzaileei buruzko neurriak Europan
Europar Batzordeko Kontseiluak espe-
zie exotiko inbaditzaileen sarrera eta 
hedapena prebenitzeko eta kudeatzeko 
araudi bat onartu du. Espezie exotiko 
inbaditzaileek biodibertsitatean eta 
hari lotutako ekosistemen zerbitzuetan 
dituzten ondorio kaltegarriak eta giza 
osasunean nahiz ekonomian eragin di-

tzaketen kalteak prebenitzeko, minimizatzeko eta arintzeko arauak ezarri 
ditu. Batzordeak Europar Batasunarentzat kezkagarriak diren espezie in-
baditzaileen zerrenda egingo du. Zerrenda hori sei urtez behin berrikusi 
eta eguneratuko da. Hemendik aurrera, debekatuta egongo da espezie 
horiek EBko lurraldera nahita ekartzea, mantentzea edo haztea, 
Batasunaren barruan garraiatzea, merkaturatzea, haztea edo ingurume-
nean askatzea. Batzordeak araudiaren aplikazioa ebaluatuko du 2021eko 
ekainaren 1ean. 

Meatzaritzaren Interpretazio Zentroa Abanto Zierbenan
Bizkaiko Foru Aldundiak, Abanto 
Zierbenako Udalak eta Euskal Herriko 
Meatzaritzaren Museoa Fundazioak hi-
tzarmen bat sinatu dute Euskal Herriko 
Meatzaritzaren Kultur eta Ingurumen 
Parkearen Interpretazio Zentroa egiteko. 
Zentroa bukatu gabe dagoen eraikin ba-
tean kokatuko da, Corta-ren paisaia ikus-

garriaren gainean. Kokapen hori dela eta, leku estrategiko paregabea da 
Meatzaldean meatzaritzaren kultura kontserbatzeko eta ezagutarazteko 
egingo diren proiektuak bateratzeko eta integratzeko.

«Antzarren bidea» Urdaibai Bird Centerren
Europa mailan naturarekin lotutako es-
perientzia berri bat ezartzeko asmoz, 
Urdaibai Bird Centerrek turismoaren ar-
loko proiektu berritzaile bat garatu du: 
«Antzarren bidea». Donejakue Bidearen 
tankerakoa da, baina antzarren migrazio 
bidaia du oinarri. Gainera, ibilbideak 
Europako naturagunerik ederrenetako 

batzuk zeharkatzen ditu, hala nola Finlandia, Suedia, Danimarka, Alemania, 
Holanda, Belgika, Frantzia eta Iberiar penintsula.
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EAEko IV. Ingurumen Esparru Pro-
gramak (IEP) Garapen Iraun-
korraren Euskal Ingurumen Estra-

tegia 2002-2020 du oinarri, eta haren 
jatorria, aurreko programena bezalaxe, 
Euskal Herriko Ingurugiroa Babesteko 
3/1998 Legea da, otsailaren 27koa. Izan 
ere, lege horren arabera, ingurumen poli-
tika esparru programa batean azalduko 
da. Programa hori Euskal Autonomia 
Erkidegoko ingurumen organoak egingo 
du, Euskal Herriko Ingurugiro Batzordean 
ordezkotza duten administrazio publikoe-
kin lankidetzan. I. Ingurumen Esparru 
Programa 2002-2006 aldirako izan zen; II. 
Programa 2007tik 2010era bitartekoa izan 
zen; III. Programa 2011. urtean onartu zen 
eta 2014an amaitu da.

Euskadiko ingurumen estrategia be-
rriak osasunari, enpleguari eta azpiegitura 
berdeei ematen die lehentasuna, funtsez-
ko ardatzak baitira, eta berrikuntza nagu-
si bi ditu: batetik, ingurumen politika 
«prebentiboa» ezartzen du ohiko politika 
«erreaktiboaren» ordez; bestetik, azken 30 
urteotan ingurumenean egindako inber-

tsioaren errentagarritasun ekonomikoa 
bilatzen du, Euskadin egin den inbertsio 
handiak eraman baikaitu gaur egungo 
garapen mailara.

Filosofia, helburuak eta proiektu 
giltzarriak

Horretarako, IV. Ingurumen Esparru 
Programak 6 proiektu giltzarri jasotzen 
ditu, lehentasunez garatu beharreko 75 
jardueratan banatuta. Haien helburua 
hauxe da: Euskadiko ekonomia lehiakorra, 
berritzailea, karbono gutxikoa eta baliabi-
deen erabilerari dagokionez eraginkorra 
izatea. 2020ko IV. IEPk jasotzen dituen 
proiektu giltzarrien artean aipatzekoak 
dira honakoak: osasuna eta ingurumena 
lurralde politikan txertatzea, zerga- 
sistema berdea, elikadura zirkularra edo 
azpiegitura berdeak inguru degradatue-
tan. Ingurumen Esparru Programa berria-
ren filosofiaren oinarrian konpromiso hi-
rukoitza dago –ingurumena babestea, 
ekonomiak lurraldea errespetatzea eta 
pertsonak helburu izatea–, eta helburuak 
filosofia horren arabera finkatu dira.

IRAUNKORTASUNA

Osasuna, enplegua eta azpiegitura berdeak lehentasunak izango dira

2020ko IV. INGURUMEN ESPARRU PROGRAMA
Ibon Hormaeche

2020ko Euskadiri buruzko filosofia eta 
ikuspegi horren barnean, honako helbu-
ru estrategiko hauek ezarri dira: natura-
ondarea babestea, oneratzea eta kon-
t serbat zea;  Eusk adiko ekonomia 
lehiakorra, berritzailea, karbono gutxi-
koa eta baliabideen erabilerari dagokio-
nez eraginkorra izatea; herritarren osasu-
na eta ongizatea sustatzea eta babestea; 
udalerrien iraunkortasuna areagotzea; 
politiken arteko koherentzia eta eran-
tzunkidetasun publiko-pribatua berma-
tzea; eta Euskadiren irudia nazioartean 
hedatzea, ingurumeneko jardunbide 
egokiak direla kausa.

Proiektu giltzarrien berezitasuna

2020ko IEPko proiektu giltzarriek ku-
deaketa, segimendu eta zuzendaritza sis-
tema propioa izango dute, Eusko 
Jaurlaritzako sailen artean kolegiatua eta 
Lehendakaritzak koordinatua. Hori guztia 
kontsekuentea da proiektu giltzarrien eta 
Esparru Programaren izaera transbertsa-
larekin eta plan estrategikoak ezarri eta 
zehazten duen lidergoarekin.

Euskadik ingurumen esparru estrategiko berria dauka datozen urteetarako: IV. Ingurumen Esparru Programa. 
Plan estrategiko berriak jasotzen duenez, Euskadiko ingurumen politika berrituan osasuna, enplegua 
eta azpiegitura berdeak izango dira lehentasunak. Programari ekarpenak egin dizkiote hainbat euskal 
administraziok, interes taldek eta herritarrek, guztira mila proposamen inguru aurkeztuta.

web
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Proiektu horien denbora muga 2020. 
urtea den arren, epe laburrean bete beha-
rreko hainbat helburu ezarri dira, 2017an 
emaitza zenbakarriak izan beharko dituz-
tenak. Honako hauek dira proiektu giltza-
rri bakoitzean ezarritako epe laburreko 
ekimenak eta helburuetako batzuk:

Administrazioa eredu ingurumenean. 
Energia-kontsumoa murriztea eta iturri be-
rriztagarriei zor zaien ehunekoa handitzea. 
Eusko Jaurlaritzaren eraikinen Energia 
Jasangarritasunerako Programa eta Erosketa 
Publiko Berdearen Programa 2017an.

Lurralde osasungarria. Osasunaren 
eta ingurumenaren aldagaiak lurralde-
politikan txertatzea. Politika publikoek 
osasunean duten eragina aztertzeko eta 
ebaluatzeko erreminta bat ezartzea eta 
biztanleriaren osasun-profilen lurraldeka-
ko ikerlana 2017an.

Zerga-sistema ekologikoa. Herri-
tarrengan, enpresetan eta erakundeetan 
ingurumeneko jokabide arduratsuak sus-
tatzea eragingo duen zerga-sistema ezar-
tzea modu mailakatuan.

Ekoizpen berdea. Euskal enpresen ba-
liabide-kontsumoa eta ingurumen-inpaktua 
murriztea eta hondakinei probetxu atera-
tzea. 2017rako prest egon beharko da tek-
nologia eta material garbiagoen zerrenda, 
hala nola materialen zikloak ixteko proze-
suetarako laguntza-sistema aurreratua.

Elikadura zirkularra. Elikaduraren ba-
lio-katearen ziklo osoari probetxu atera-
tzea. Nekazaritza-ekoizpeneko proiektu 
pilotuak, ekosistema-zerbitzuak ordain-
duz, eta elikadura arduratsuko proiektu 
pilotua ikastetxeetan, 2017an.

Azpiegitura berdeak. Pertsonen eta 
natura-ingurunearen arteko elkarreragin 
zuzena ahalbidetuko duten azpiegitura 
berriak natura-eremu babestuetan, ere-

HELBURU ESTRATEGIKOAK

Lehen Ingurumen Esparru Programa egin zenetik, bide luzea eta oparoa egin dugu. 
Herritarrek kalitatezko ingurumena izan nahi dutela eta gure sare sozio-ekonomikoak 
dituen premia eta aukerak kontuan izanik, IV. Ingurumen Esparru Programa hau tresna 
biziki garrantzitsua da honako helburu estrategiko hauek betetzeko:

•	 Euskadik duen ingurumenaren goi-mailako kalitatea bermatzea eta hobetzea. 
Horretarako, jardueren eta pertsonen erantzukizuna areagotu egingo da maila 
horri eusteari dagokionez.

•	 Ingurumen-politikaren bitartez administrazio-izapideak sinplifikatzen eta arintzen 
laguntzen jarraitzea, baliabideak modu eraginkorrean erabiliz eta karbono gutxiko 
ekonomiaranzko trantsizioa bultzatuz.

•	 Jakintzari, ingurumen-azpiegiturei eta gure ekosistemek eskaintzen dituzten zer-
bitzuei balioa ematea, Jaurlaritzaren politikekin sintonian.

•	 Ingurumen-politikatik osasun publikoa hobetzen, kapital naturala babesten eta 
herritarren ongizate orokorra areagotzen laguntzea, administrazio publikoekin 
erabat koordinatuta eta erabilitako baliabideak arrazionalizatuta.

•	 EAEko herritarrek ingurumen-arloan duten hezkuntza, prestakuntza eta sentsibili-
zazioa areagotzea.

bideoa

mu erdinaturaletan, degradatuetan, arti-
fizialduetan, etab. 2017an, EAEko azpiegi-
tura linealen ebaluazioa egingo da, 
azpiegitura berde bihur daitezkeenak 
bereizteko. 

FUNTSEZKO OINARRIAK: 
«PBA» 

«Pertsonak, Babesa eta Aurrerabidea»

INGURUMEN GOBERNANTZA  
BIKAINA

Politiken koherentzia bermatzea eta  
ingurumen-administrazioa azkartzea

Ezagutza eta ekoberrikuntza

Zentzuzko legedia eta gobernantza

Nazioarteko proiekzioa

PERTSONA 
HELBURU

Herritarren eta arlo publiko eta pribatuaren  
errantzukidertasuna kontsumo eredu berri batekin

BABESA 
Kapital naturala eta  

ekosistema zerbitzuak  
zaintzea

AURRERABIDEA 
Enplegua sortzen duen  

ekonomia berde eta  
lehiakorrean oinarrituta

PERTSONAK 
Osasuna, gizarte-oreka  
eta erantzukidetasuna

2020RAKO EUSKAL INGURUMEN ESTRATEGIAREN OINARRIAK (iturria EJ)
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Sukaldaritza liburu digitala

JANARI HONDARRAK APROBETXATZEKO 
ERREZETA BILDUMA

Testua eta argazkiak: Hondakinen Atala.  
Ingurumen Saila. 

Bizkaiko Foru Aldundia.

Etxean sortzen dugun zaramaren 
%30 janari  hondarrak dira. 
Ezertarako baliatzen ez diren hon-

dakin organiko horiek goizegi sartzen dira 
tratamendu zikloan, hondakinen kudea-
ketaren arloko kostuak handituz. Egoera 
horren aurrean, Ingurumen Sailak etxeko 
elikagai xahuketaren aurkako borrokaren 
aitzindaria izan nahi du gure lurraldean, 
eta lehen urratsak gizartearen kontzien-
tziazioa eta iraunkortasunerako hezkun-
tza izango dira. Dagoeneko, pertsona 
asko parte hartzen ari dira borroka horre-
tan, nagusiki gaur egungo egoera ekono-
mikoak bultzaturik: trikimailuak eta erre-
zetak partekatzen dituzte blogetan eta 
doakoak diren beste hedabide batzuen 

bitartez. Ildo horretan, eta prebentzioa 
helburu, gure etxeetako janari hondarrik 
ohikoenekin egindako errezetak biltzen 
hasi da Foru Aldundia. Gure amamen erre-
zetak dira, beraiek izan baitira gaur egun 
«sukaldaritza iraunkorra» esaten diogun 
horren aitzindari nekaezinak. 

Errezeta liburuan azaltzen den bezala, 
plangintza eta antolakuntza funtsezkoak 
dira elikagai xahuketaren aurka borroka-
tzeko. Elikagaiak ondo aprobetxatu nahi 
baditugu, ezinbestekoa da denbora apur 
bat hartzea asteko menuak programatze-
ko eta erosketen zerrenda egiteko. Gaur 
egun, jokabide hori ez da oso ohikoa gure 
bizimoduan, denbora ondo aprobetxa-

tzea izaten baita guretzat garrantzitsue-
na, baina oso lagungarria izango litzateke 
janari hondar gutxiago sortzeko, bizimo-
du osasungarriagoa sustatzeko eta etxean 
dirua aurrezteko. Beti presaka ibiltzearen 
eta erosketak edonola egitearen ondo-
rioz, ontziratutako produktu gehiegi kon-
tsumitzen ditugu, elikagai freskoak baino 
denbora luzeagoz kontserbatzen direla-
ko. Hala ere, haien iraungipen data oso 
luzea denez, ahaztu egiten zaizkigu eta 
azkenean zaramara botatzen ditugu. 
Elikagaien xahuketa horren kontra borro-
katzeko, lehenik eta behin ohitura xume 
batzuk hartu behar ditugu, hala nola hoz-
kailuak eta jaki-tokiak ondo antolatzea. 
Erosketak egiten ditugun bakoitzean, las-

Azaroaren 22tik 30era bitartean Hondakinen Prebentziorako Europako Astea ospatu zen, eta Ingurumen Sailak 
errezeta liburu berezi bat argitaratu zuen horren harira, Artxandako Ostalaritzako Goi Eskolarekin batera. 
Liburuan bildutako errezeten osagai nagusia gure sukaldeetan sortu ohi diren janari hondarrak dira: barazkiak, 
okela, arraina, mariskoa, fruta, ogia, opilak… Bilboko sukaldariek plater berriak prestatzeko 31 ideia ematen 
dituzte, elikagaiak alferrik gal ez daitezen.

BRIKOLAJE 
EKOLOGIKOA

web
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ter iraungiko diren jakiak jarri behar ditu-
gu aurrean, edo banakako errazioak osatu 
behar ditugu berehala kontsumituko ez 
ditugunekin.

Erosketak egiteko aholkuak ere ema-
ten dira liburuan, errezetak bezain prakti-
koak. Askotan, erosketak egitera joaten 
garenean, zalantza ugari izaten ditugu 
erosi beharreko kopuruen inguruan, ba-
tez ere mahaikide kopurua ohi baino han-
diagoa denean (urtebetetzeak, Gabonak 
eta bestelako ospakizunak). Horren ondo-
rioz, janari gehiegi erosten dugu eta, den-
boraldi batez hozkailuan egon ondoren, 
azkenean zaramara joaten da. Zorionez, 
etxeko errezetetarako erabili ohi diren 
neurrien eta sistema metriko hamartarra-
ren arteko baliokidetasunak aurkituko 
ditugu liburuan. Hala, esaterako, irinez 
mukuru betetako zopa-koilara bat 20-25 
gr dira, eta banakako lekale errazio bat 
60-100 gr. Erreferentzia horiek oso lagun-
garriak dira kalkulu azkar bat egiteko eros-
ketak egitera joan aurretik.

Errezeta liburuaren beste atal garran-
tzitsu bat, eta hondakinen prebentziora-
ko funtsezkoa, berrerabilpena da. 
Elikagai guztiak (barazkiak, pastak, leka-
leak…) ondo kontserbatzeko iradokizu-
nak eta aholkuak ematen ditu. Azken 
helburua elikagai horiek berrerabiltzen 
laguntzea da. Hala, esaterako, liburuan 
azaltzen da lekaleek zapore hobea izaten 
dutela prestatu eta 24 ordu geroago, eta 
hainbat egun egon daitezkeela hozkai-
luan inolako arriskurik gabe. Gauza bera 
gertatzen da okela egosiekin edo saltsan 
prestatzen direnekin. Gure gastrono-
mian gehien erabiltzen diren jakiei buruz 
gehiago jakiteak probetxu handiagoa 
ateratzen eta goizegi ez botatzen lagun-
duko digu.

Sukaldaritza XXI. mendeko gizartea-
ren ikasgai gainditu gabea da. Zientziaren 
eta teknologiaren gizarte modernoak 
sukaldaritza eskoletara zokoratu du an-
tzina belaunaldiz belaunaldi transmiti-
tzen zen herri jakintza hori. Garrantzitsua 
da elikagaiak ezagutzea: jatorria, propie-
tateak, erabilerak, prestatzeko, konbina-
tzeko eta kontserbatzeko erarik one-
nak… Zoritxarrez, jakintza hori galdu 
egin da etxe gehienetan eta sukaldaritza 
eskoletako ikasgai bihurtu da. Hala ere, 

SLOW FOOD ELKARTEA

Iturria: Slow food

Slow Food elkarte ekogastronomikoak «gastronomia berria» sustatzen du, identita-
tearen eta kulturaren adierazpide gisa ulertuta eta ikuspegi multidisziplinario batetik. 
Janariari lotutako plazera defendatzen du, dastamena hezi nahi du eta arduraren zentzu 
berri baten arabera gozatzeko eskubideaz hausnartzen du, betiere kontuan izanik eko-
sistemarekiko oreka, nekazaritzako elikagaien biodibertsitatea eta ekoizleekiko konpro-
miso etikoa.

Carlo Petrinik sortu zuen Slow Food mugimendua, 1986an, Italiako Bra hirian. 
Hasierako helburua fast food eta fast life joerei aurre egitea zen, haien ondorioak oso 
kaltegarriak iruditzen zitzaizkiolako: elikaduraren eta bizimoduaren arloko ohitura osa-
sungarriak baztertzea, tokian tokiko tradizio gastronomikoak desagertzea, eta nutrizioa-
ri nahiz jakien jatorriari eta zaporeari buruzko interesa galtzea.

«Gastronomia berri» horren oinarriak aukeratzeko askatasuna eta hezkuntza dira, 
jatea kontzientzia eta ardura eskatzen dituen plazera delako. Mugimenduaren helburu 
nagusia da pertsona guztien elikadura hobetzea, baliabideak ahalik eta ondoen erabiliz 
eta ezer xahutu gabe.

Gaur egun, Slow Food elkarteak 100.000 bazkidetik gora ditu eta 160 herrialdetara 
zabaldu da (Italian, Alemanian, Suitzan, Estatu Batuetan, Japonian, Erresuma Batuan eta 
Holandan egitura nazionalak ditu). Bizkaian ere badago!

Informazio gehiago: http://bilbao-bizkaia.slowfood.es/

elikadura egokia norberaren eguneroko 
erantzukizuna da, eta elikagaiei buruz 
zerbait jakitea eskatzen du. Pertsona 
guztiok sukaldari izan behar dugu noiz 
edo noiz. Horretarako, erabiliko dugun 
produktua ondo ezagutzea elikagaiei 
ahalik eta probetxurik handiena atera-
tzeko lanabesik onena da. Horretaz asko-
rik ez dakitenek oso informazio baliaga-
rria aurkituko dute errezeta liburuko 
lehen orrialdeetan. 

Irudimena eta sormena

Irudimena eta sormena oso garrantzi-
tsuak dira sukaldaritzan. Inori ez zaio gus-
tatzen gauza bera jatea hainbat egunez 
jarraian. Horregatik, janari hondarrekin 
plater berriak asmatzeko gai izatea oso 
baliabide baliotsua da edozein etxetan. 
Ezer bururatzen ez bazaigu, Artxandako 
Ostalaritzako Goi Eskolako errezetak ir-
tenbide ezin hobea dira. Besteak beste, 
barazkiak berrasmatzeko krema eta pure 
klasikoak aurkituko ditugu, eta arrainare-
kin nahiz okelarekin enpanada, kausera 
edo haragi-bola harrigarriak egiten ikasi-
ko dugu. Bizkaiko jaki klasikoekin batera, 
nazioarteko platerak ere jaso dira libu-

ruan, hala nola fajitak, krepeak edo pudi-
nak. Gustu eta abagune guztietarako 
ideiak.

«Errezeta probetxua ateratzeko eta on 
egin deizun» liburuan bildutako ideiek eta 
ezagupenek eraginkortasunez sukalda-
tzen lagunduko digute. Web orri honetan 
deskargatu ahal dituzu: www.bizkaia.net/
ingurumena  
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On egin!

Elikagaiak ondo aprobetxatu nahi baditugu, 
ezinbestekoa da denbora apur bat hartzea 
asteko menuak programatzeko eta erosketen 
zerrenda egiteko. Jokabide hori oso lagunga-
rria izango litzateke janari hondar gutxiago 
sortzeko, bizimodu osasungarriagoa susta-
tzeko eta etxean dirua aurrezteko.

BM Txiki HAURRENTZAKO 
KOADERNOA

Bizkaia Maitea

AMAMA, ZER EGITEN 
DUZU GEHIEGI EZ 

EROSTEKO?

ZENTZU  
JOKATU

OTORDUAK ETA 
EROSKETAK 

PLANIFIKATZEN 
DITUT…

JAKI-TOKIA 
ANTOLATZEN DUT, 
EZER IRAUNGI EZ 

DADIN…

…ETA SOBERAKIN 
GUZTIAK 

APROBETXATZEN 
DITUT.

IRUDIMENA  
ETA SORMENA 

ERABILIZ GERO,  
EZ DUGU EZER 

BOTAKO.

MMM, 
   BAI GOZOA!

ZER DA?

JANARI 
IRAUNKORRA!

44 | Bizkaia Maitea | negua 2015 |



Urteko sasoi honetan egun gehienak hodeitsuak dira. 
Dibertigarria da hodeiei begiratzea eta izan ditzaketen formak 
irudikatzea. Baina nola eratzen dira? Aire hotzaren eraginez, ur 
lurruna tantatxo edo izotz-partikula bihurtzen da. Partikula ho-
riek oso arinak dira eta airean igeri dabiltza. Asko daudenean, 
elkartzen hasten dira eta hodeia eratzen da.

Askotariko hodeiak daude. Altueraren, aireko tenperatura-
ren eta daukaten ur kopuruaren arabera, lau hodei mota be-
reiz ditzakegu:

Zirruak

Garaiak, zuriak, meheak eta lumatsuak dira. Zerua brotxa-
kadaz beteta dagoela ematen du. Batzuetan, haizeak izugarri 
luzatzen ditu eta «zaldi buztanaren» forma hartzen dute. Izotz-
kristalez osatuta daude, eta eguraldiak aldaketa bortitza 
izango duela eta tenperatura jaitsiko dela iragartzen dute.

Kumuluak

Mardulak eta harroak dira, kotoi-bolen antzekoak. Bertikalki 
eratzen dira eta zuriak edo grisak izaten dira. Handiak eta 
beltzak badira, euria iragartzen dute.

Estratuak

Beheko hodeiak dira, lanbro grisaxka baten tankerakoak, 
forma zehatzik edo erregularrik gabeak. Oso behean badau-
de, lainoa esaten zaie. Udazkenean eta neguan egun osoan 
zehar egoten dira zeruan, eta itxura malenkoniatsua ematen 
diote. Bero egiten badu euria iragartzen dute, eta hotz egiten 
badu elurra.

Ninboak

Trinkoak eta ilunak dira. Euriteak eta elurteak ekartzen di-
tuzte. Ekaitzetan ikus daitezke, trumoi eta tximistekin batera.

Batzuetan, hodei horiek elkarrekin nahasten dira eta beste 
hodei mota batzuk eratzen dituzte: zirrokumuluak, zirrostra-
tuak, kumuloninboak…

Irten kalera eta begiratu! Zer hodei mota ikusten dituzu 
gaur zeruan?

Nola eratzen dira hodeiak?
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La Música de la Tierra
David Attenborough naturalista britai-

niarra zientzia dibulgatzailerik ezagune-
netako bat da mundu osoko telebistetan, 
eta 2009an Gizarte Zientzien Asturiasko 
Printzea saria jaso zuen. Bere bi zaleta-
sun nagusiak uztartu ditu dokumental 
honetan: natura eta musikaren historia. 
Txorien, xibarta baleen eta beste anima-
lia batzuen soinuak jaso ditu eta rockare-
kin, punkarekin, flamenkoarekin edo mu-
sika klasikoarekin lotu ditu. Horrela, oso 
argi erakusten digu nolako loturak dau-
den gizakien eta naturaren artean edo 
artearen eta zientziaren artean. Oso irudi 
ederrez lagunduta, animaliek egiten di-
tuzten soinu zoragarriak bildu ditu. 
Dokumentalean ikus dezakegu nola txo-
riek edo baleek soinu bereziak egiten di-

tuzten emeak erakartzeko. Bestetik, gai 
interesgarri bat planteatzen du: ea gure 
arbasoek garatu zituzten ahots eta en-
tzumen gaitasunak giza hizkuntzaren 
garapenaren hasiera izan ote ziren.

Txorientzako janontzi birziklatua
Txorientzako janontzi original honen 

bidez gure laranja zukuen hondarrak 
birziklatu ahal ditugu. Erraza eta biode-
gradagarria da.

Zer behar dugu?

•  Laranjak
•  Aiztoa
•  Puntzoia
•  Kordela
•  Zukugailua
•   Ekilore haziak, ogi apurrak, kakahue-

teak…

Nola egin?

1.   Laranja erditik moztu eta ondo zukutu. 
Azalaren barruan geratzen diren pul-
pa hondarrak koilara batekin kendu.

2.  Puntzoiarekin 4 zulotxo egin azalaren 
inguruan. Ertzetik urrun egon behar 
dira, eskegitzen dugunean apur ez 
dadin.

3.  30 cm inguruko bi kordel zati moztu 
eta azalaren alde banatan dauden bi 
zulo pareetatik pasatu.

4.   Laranja erdia ekilore haziz, ogi apu-
rrez edo kakahuetez bete, adibidez.

5.   Kanpoan eskegi, eta ikuskizunaz go-
zatu!

Fitxa teknikoa
Jatorrizko izenburua: Song Of 
The Earth
Iraupena: 49 min 
Nazionalitatea: Erresuma Natua 
Geberia: Natura 
Zuzendaria: David Attenborough 
Ekoizlea: BBC 
Urtea: 2000
Ikusle guztientzat
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Zozo arrunta

Nolakoa da?

Zozo arrunta gure lurraldeko hegazti kantaririk onenetako 
bat da. Handi samarra da eta buztan luzea du. Arrak guztiz 
beltzak dira eta mokoa eta begien ingurua horiak edo laranjak 
dituzte. Emeen lumajea gaztainkara argia da, orban txikiekin, 
eta mokoa arrea. Gazteek orbantxoak dituzte udazkenean lu-
mak berritzen dituzten arte.

Non bizi da?

Lurzoru hezeko hostozabal eta konifero basoetan bizi da. 
Azken aldian gizakiaren presentziara ohitu da eta erraz aurki 
daiteke parke eta lorategietan.

Basoko zozo arruntak oso zaputzak dira, eta hirikoak zuhu-
rrak eta mesfidatiak.

Zer jaten du?

Intsektuak, larbak, artropodoak, harrak eta ornodunak ja-
ten ditu, baina baita fruituak, baiak eta haziak ere. Nagusiki 
lurrean bilatzen du janaria.

Nola ugaltzen da?

Oso lurraldekoia da. Neguko egun epeletan arra motelki 
kantatzen hasten da, bere lurraldea seinalatzeko. Neguaren 
bukaeran edo udaberriaren hasieran zozo arruntaren kantu 
osoa entzun dezakegu.

Emeak kopa formako habia egiten du belarra, hostoak eta 
lokatza erabiliz. Martxotik uztailera bitartean 3-5 arrautza jar-
tzen ditu, berde urdinxkak eta puntu arreekin. Emeak bi aste 
inguruz txitatzen ditu arrautzak. Txitek arrautzatik irten eta bi 
aste inguru geroago uzten dute habia, ozta-ozta hegan egite-
ko gai direla. 

Turdus merula

Arraren burua

Emearen burua

Habia arrunta: Turdus merula 
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Naturari buruzko 5 liburu sorta zozkatu ditugu. Hona hemen saridunen 
zerrenda:

Joaquín Castro Martínez (Basauri)
IES Abadiño BHI (Abadiño)
Familia Carranza Villegas (Bilbao)
Asociación Izarbidean Abesua (Markina-Xemein)
CEP Albiz LHI (Sestao)

Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar dira 
martxoaren 15a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 
(9:00etatik 13:00etara).

Naturari buruzko 5 liburu sortaren zozketa!

Hegazti eta zetazeo 
hauetako batzuk gure 
kostaldeko zenbait 
lekutatik ikus daitezke. 
Lotu marrazkiak 
bakoitzaren izenarekin.

1.  Kaio hankahoria / Larus cachinnans

2.  Zanga / Morus bassanus

3.  Ubarroi handia 
Phalacrocorax aristotelis

4.  Izurde arrunta / Delphinus delphis

5.  Zere txikia 
Balaenoptera acutorostrata

Hegaztiak eta zetazeoak Kantauri itsasoan
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Mokozabala
Platalea leucorodia

Hegazti honen mokoa munduko espezializatuenetako bat 
da

Hegazti pelekaniforme honen ezaugarririk nabariena mokoa da: lu-

zea, zabala eta espatula formakoa. Mokoaren erdia uretan murgildu 

eta erritmikoki mugitzen du ezkerretatik eskuinetara, ura eta lokatza 

iragazteko eta janaria harrapatzeko: krustazeo txikiak, arrainak, in-

tsektuak… Hegazti handia da, 120 eta 135 cm bitarteko hego-zaba-

lera du. Zuhaitzak eta zuhaixkak dituzten lezkadi zabaletan kokatu-

tako kolonietan ugaltzen da. Iberiar penintsulatik Japoniaraino 

hedatzen den eremu zabal batean bizi da (Afrika barne). Hegazti 

migratzailea da: Europan ugaltzen da eta Afrikan igarotzen du negua. 

Migrazio bidaian, mokozabalak Iberiar penintsulako hezegune asko-

tan gelditzen dira atseden hartzeko. Hezegune horietako bat 

Urdaibaiko Biosfera Erreserba da, eta haren kontserbazioa funtsezkoa 

da hegazti honen biziraupenerako.
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Dunetako esne-belarra
Euphorbia paralias

Mozten denean, esnearen antzeko latex zuri bat jariatzen 
du

Landare bizikorra. 75 cm-ko garaiera har dezake, baina gehienak 

txikiagoak dira. Edozein atal mozten zaionean, esnearen antzeko la-

tex zuri bat jariatzen du. Horixe da izenaren jatorria (esne-belarra). 

Atlantikoko eta Mediterraneoko kostaldeko hareatzetan hazten da, 

eta gure dunetako landarerik ugarienetako bat da. Erdi lurperatuta 

bizirik irauteko gai da. Duna mugikorretan bizi badaiteke ere, nagu-

siki duna sekundarioetan hazten da. Hor, sustrai sistema indartsuak 

harea sakon samar finkatzen laguntzen dio landareari, eta hori fun-

tsezkoa da horrelako ekosistemetan hazi ahal izateko.

#
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Otsababa emea
Helleborus viridis sp. occidentalis

Erdi Aroan geziak pozoitzeko erabiltzen zen

Landare belarkara eta bizikorra. 30 eta 50 cm bitarteko garaiera har-

tzen du eta ugari samarra da gure lurraldean. Erraz ezagutuko dugu, 

oso itxura bereziko lore berdeak dituelako. Jatorriz, Iberiar penintsu-

lako iparraldeko landarea da. Oro har, 1.500 m-ko altitudera iristen ez 

diren leku ospel eta hezeetan hazten da, hala nola pagadietan, sas-

trakadietan eta zuhaitz ugariko haran freskoetan. Ezaugarri terapeu-

tikoak dituen arren, ez da komeni erabiltzea, izugarri toxikoa delako. 

Erdi Aroan, landare honen izerdiaz igurtzen zituzten gezien muturrak, 

hilgarriagoak izan zitezen. Horregatik, leku batzuetan «baleztarien 

belarra» edo «belar baleztaria» esaten diote oraindik.

Karramarro berdea
Carcinus maenas

Kopulatu aurretik, arra hainbat egun egoten da emearen 
gainean

Gure kostaldean bizi den itsas karramarroa. Jatorriz Ozeano 

Atlantikoko ipar-ekialdekoa eta Baltiko itsasokoa da, baina itsasertze-

ko eremu zabalak kolonizatu ditu Australian, Hegoafrikan, Hego 

Amerikan eta Ipar Amerikan. Hori dela eta, planetako 100 espezie 

inbaditzaile kaltegarrienen zerrendan dago. Ornogabeak jaten ditu, 

hala nola moluskuak, zizareak eta krustazeo txikiak. Udan, arra emea-

ren gainean jartzen da eta berarekin batera mugitzen da hainbat 

egunez, emeak muda prozesua egin arte. Kopula une horretan ger-

tatzen da. Emeak zaku bat osatzen du arrautzekin, babesteko, eta 

gorputzari itsatsita eramaten ditu irekitzen diren arte.
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ARE GEHIAGO…

BIZKAIAK 14 MILA TONA 
HONDAKIN BERRERABILI DITU

Prebentzio politikei esker, Bizkaiak 13.860 tona erre-
kuperatu ditu joan den 2014 urtean. Daturik aipagarrie-
netako bat (2014ko urtarriletik urrira bitartean) bilduta-
ko hondakin kopuruaren banaketa hau litzateke: 

Tamaina handiko hondakinak

 
 

11.409 tona

Arropa, jostailu, etxeko tresna, etxetresna 
elektrikoak

 
 

2.438 tona

Jostailu eta beste elementu batzuk

 
 

13,08 tona

GUZTIRA: 13.860,08 tona 
Berrerabiltzeko modu selektiboan batu diren 
hondakinak

2005-2016 Bizkaiko Hondakinen Kudeaketarako II. 
Plan Integralaren arabera, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ingurumen Sailak lehen mailako hondakinen gainean 
isurketarik ez egotea nahi du eta, horretarako, aipatu 
hondakinen materialen berrerabilera eta birziklapena-
ren maximizazioaren aldeko apustua egiten du.

http://www.bizkaia.net

KARBONO HUSTUTEGIAK 
EUSKADIN

 

Karbono hustutegiak, hala nola baso biomasa edo 
lurzoruak, karbono biltegiak dira. Atmosferako CO

2
-a 

xurgatzen dute eta airean dagoen kopurua gutxitzen 
laguntzen dute. Atmosferako CO

2
-a bahitzeko edo fin-

katzeko gaitasuna dutenez, karbono hustutegiak ezin-
bestekoak dira berotegi efektuko gasak gutxitzeko. Lan-
darediak CO

2
 hustutegi gisa jokatzen du, fotosintesiaren 

bidez gas hori atmosferatik ateratzen duelako eta finka-
tutako karbonoa ehunetan metatzen duelako.

Eusko Jaurlaritzak Euskadin klima aldaketa arintzen 
lagun dezaketen karbono hustutegiak identifikatu ditu, 
Euskal Autonomia Erkidegoko karbono-hustutegiak: 
bahitzeko ahalmena eta horiek sustatzeko neurriak 
txostenean. EAEn CO

2
 biltegi edo gordailu garrantzitsu 

bi daude: baso biomasa eta lurzoruak. Gaur egun, 75 
milioi tona karbono daude bilduta hustutegi natural 
horietan, baina, txostenaren arabera, Euskadiko basoe-
tako zoruek kantitate bikoitza gorde dezakete, behar 
bezala kudeatzen badira. Basoak, larreak eta nekazari-
tzako lurrak kudeatzeko jardunbide egokien bidez, lur-
zoruko karbono organikoa galtzea saihesteaz gain, lur-
zoruan karbono organikoa biltzen lagundu eta horren 
kantitatea handitu daiteke.

web

Berziklatu 
Tamaina handiko 
hondakinak

Koopera 
Arropa, jostailu, 
etxeko tresna, 
etxetresna 
elektrikoak

Garbiguneak 
Jostailu eta 

beste elementu 
batzuk

11.409 t13.080 t

2.438 t
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http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://issuu.com/ingurumena/docs/_c__sumideros/1?e=7353308/9182265


Zuk dirua aurreztea eta 
osasuna hobetzea nahi 

dugu. Prest zaude?
 Ingurumena  zaindu

Etxean  dirua aurreztu·
Sari ederrak zozkatuko dira parte 

hartzen duten familien artean! 
* Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai eta Uribe Kostako udal 

parte-hartzaileen eta entitate sustatzaileen web orrietan 
ere eman dezakezu izena.

Queremos que ahorres 
dinero y ganes en salud. 
¿Te apuntas?
Cuida el  Medio Ambiente 
 Ahorra dinero  en tu hogar
¡Sorteo de importantes premios entre 
todos los hogares participantes!

* También puedes inscribirte a través de cualquiera de las 
webs municipales participantes de Busturialdea-Urdaibai, Lea-
Artibai y Uribe Kosta o de las entidades promotoras.
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LA EXPERIENCIA DEL UBC:  


Introducción al caso 


 ¿Qué es un territorio smart? 


Los entornos smart son aquellos espacios en los que mediante la aplicación de TIC, y 


bajo los principios de innovación y sostenibilidad económica y medioambiental, 


se consigue mayor eficiencia, confort e interactividad para los agentes. 


Pero la categoría smart no debe considerarse como algo que perdure en el tiempo, 


sino que supone el compromiso por parte de los distintos agentes involucrados en un 


proceso de constante mejora 


 ¿Qué es la especialización inteligente? 


Es un modelo que prioriza las apuestas de futuro de un territorio como única vía para 


mantener un crecimiento sostenible. 


En este modelo, los territorios deben avanzar hacia patrones de especialización 


diferente que los diferencien de otros y además reinventar los patrones. 


Esta reinvención de genera gracias a descubrimientos emprendedores. 


 







LA EXPERIENCIA DEL UBC:  


Introducción al caso 


EL URDAIBAI BIRD CENTER ES UN CLARO EJEMPLO DE ESTOS DESCUBRIMIENTOS 


SIGUIENDO UN MODELO DONDE LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE Y LA 


ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO SON ELEMENTOS DE REFERENCIA 


¿Por qué el UBC? 


 Constituye una apuesta para el mantenimiento del carácter medioambiental de la 


zona, a la vez que contribuye a otras actividades que puedan contribuir al 


desarrollo local y generar valor para la sociedad. 


 Capacidad para hacer compatible el trinomio economía-sociedad-medioambiente: 


 Término económico: Es un polo tecnológico y de investigación que permite testear soluciones 


TIC para la monitorización de la naturaleza 


 Término social: Es un polo para la atracción de talento internacional y contribuye a 


generar nuevas actividades en torno al turismo, educación y formación. 


 Término medioambiental: Contribuye al mantenimiento del carácter natural, paisajístico y 


ecológico así como la biodiversidad de la Reserva de Urdaibai. 







LA EXPERIENCIA DEL UBC:  


Introducción al caso 


 Resultado : UBC, Territorio Smart 


Por lo tanto queda demostrado que el UBC es un claro ejemplo de cómo descubrir 


formas de convertir las limitaciones en oportunidades capaces de diferenciar 


competitiva y comparativamente a un territorio.  


Un claro ejemplo de cómo la especialización inteligente no debe ser entendida como 


un modelo apto sólo para un pequeño número de territorios privilegiados, sino 


que depende más en la vocación de aprovechar las oportunidades y en la forma 


de gestionar los procesos de descubrimiento emprendedor.  


En definitiva, el secreto de la competitividad territorial no está en el “qué”, sino en 


el “cómo” en el proceso por el cual se descubren los descubrimientos 


emprendedores que permiten alcanzar la ventaja competitiva y reinventarla en el 


tiempo. 







EL CONTEXTO TERRITORIAL: 


El territorio Urdaibai en el contexto Vasco 


 


 


 


 


 


 


 Características 


Dada su calificación de Reserva contempla medidas destinadas al desarrollo sostenible 


lo que genera limitaciones en cuanto a las posibilidades de desarrollo de la zona 


Estas limitaciones se ven agravadas por las características geodemográficas de a zona 


ya que los municipios de Urdaibai tienen una densidad de población baja respecto a 


la media de la CAPV (70 hab/km2 frente a 294) 


Estas determinan la naturaleza del sistema productivo local, vinculado              


servicios para la población local donde estás actividades son importantes 


 


 Localización 


El Urdaibai Bird Centre UBC se localiza en la pequeña 


localidad bizkaina de Gautegiz-Arteaga 


 El estuario de Urdaibai cuenta con una superficie de  


220km2 y está calificada Reserva de la Biosfera por 


la Unesco. Es el humedal mas importante del PV. 


 







EL CONTEXTO TERRITORIAL: 


El territorio Urdaibai en el contexto Vasco 


 Resumiendo, los elementos clave de Urdaibai son:  


Elevada riqueza ecológica y paisajística como activo diferencial 


Pequeños núcleos de población y ausencia de masa crítica 


Economía tradicional, importante peso del medio rural y servicios vinculados 


Opciones limitadas para una política de desarrollo local 


 


 Por todo ello, este perfil de territorio plantea importantes retos de cara a 


identificar su lugar en el contexto actual, así como escasas las opciones a las que 


una política de desarrollo local puede optar. 


 







LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE: 


Retos y oportunidades del nuevo modelo 


 Especialización Inteligente, ¿qué es? 


El concepto se descompone de tres elemento: Coherencia del proceso em el contexto 


global, priorización de patrones de especialización específicos y la diversificación 


especializada a través de la explotación de descubrimientos emprendedores 


 


 


 


 


 


 


Considerar el 
CONTEXTO 


GLOBAL 


• Alcanzar 
VENTAJAS 
COMPETITIVAS 
a través de la 
especialización, 
partiendo de 
las 
posibilidades 
que ofrece la 
realidad actual 
(ventajas 
comparativas). 


Priorizando 
PATRONES DE 


ESPECILIZACIÓN 


• Lograr las 
VENTAJAS 
COMPETITIVAS 
priorizando 
elecciones de 
especialización 
basadas en 
tecnologías 
facilitadoras 
clave. 


Explorar la 
VARIEDAD 


RELACIONADA 


• Explotar el 
potencial de 
DIVERSIFICACI
ÓN 
ESPECIALIZADA 
a partir de las 
relaciones entre 
actividades/ 
tecnologías 
diferentes, pero 
relacionadas. 


Priorizar la especialización 


diversificada de forma 


acorde con la herencia 


histórica y las capacidades 


de la región teniendo en 


cuenta los condicionantes 


y las posibilidades de la 


economía global. 







LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE: 


Retos y oportunidades del nuevo modelo 


 Elementos definitorios/caracterizadores de un descubrimiento emprendedor 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 El caso del UBC es un ejemplo de descubrimiento emprendedor que cumple en gran 
medida con estos elementos. El Centro está gestionado a través del modelo                   
“Cluster +” a través del cual ha sido identificado y potenciado 


 


ELEMENTOS DEFINITORIOS ELEMENTOS 


CARACTERIZADORES 


DIVERSIFICACIÓN 


ESPECIALIZADA 


¿Contribuye a la diversificación del 


patrón de especialización regional? 


 Innovación incremental 


 Innovación radical 


HIBRIDACIÓN 


TECNOLÓGICA 


¿Se combinan conocimiento/ dominios 


tecnológicos diferentes? 


 Sector‐Sector (inn. no tecnológica) 


 Sector‐Tecnología  


 Tecnología‐Tecnología (inn. Tecnológica) 


HÉLICE REGIONAL ¿El “emprendedor” surge y/o es apoyado 


por la cuádruple hélice? 


 Tejido empresarial 


 Sociedad y usuarios 


 Sistema I+D+I 


 Gobierno 


VENTANA DE 


OPORTUNIDAD 


¿Posee una clara orientación de mercado 


a nivel internacional? 


 Periodo de comercialización 


 Alcance geográfico 


 







EL URDAIBAI BIRD CENTER – UBC 
Un caso de descubrimiento emprendedor vasco 


 El Urdaibai Bird Center - UBC 


El Urdaibai Bird Center se trata de una iniciativa público-privada que inicia su 


andadura en primavera de 2011 


Nace de la restauración de un antiguo pabellón industrial en que se insertaron una serie 


de módulos para responder a las necesidades de un modelo “living lab” 


(investigación, educación, divulgación, testeo, etc.). 


El centro es un espacio de encuentro entre investigadores y el resto de la sociedad, y 


que ello pudiera encajar en un modelo similar al de “living lab” que además de 


servir al propósito científico, educativo y formativo, sirviera también como lugar para 


el testeo de soluciones para el mercado en un ámbito internacional. 







EL URDAIBAI BIRD CENTER – UBC 
Un caso de descubrimiento emprendedor vasco 


 El modelo de negocio del UBC 


El UBC se configura como un “centro de innovación de excelencia” (CIE) con un modelo 


de negocio (conjunto de elementos definitorios y caracterizadores que lo convierten 


en ejemplo de descubrimiento emprendedor) en el que cabe resaltar los siguientes 


aspectos: 


UBC como… 


1. Fuente para la diversificación especializada en el territorio 


2. Testador de hibridaciones tecnológicas 


3. Integrador de la cuádruple hélice del territorio 


4. Identificador y explotador de ventanas de oportunidad 


 


 


 







EL URDAIBAI BIRD CENTER – UBC 
Un caso de descubrimiento emprendedor vasco 


1. UBC COMO FUENTE PARA LA DIVERSIFICACIÓN ESPECIALIZADA EN EL TERRITORIO .  


El centro, genera de manera adicional a la actividad investigadora, retornos en términos 
económicos y sociales para su entorno, a través de actividades como: 


 Investigación     Formación y educación 


 Generación de proyectos   Testeo de tecnologías 


 de innovación     Turismo 


2.  UBC COMO GENERADOR Y TESTADOR DE HIBRIDACIONES TECNOLÓGICAS 


Líneas de investigación generales: Migración de aves, dinámica de poblaciones de especies, 
ecología espacial. 


El cluster GAIA (colaborador del UBC) gestiona el “living lab” del Centro (“BRIDs Living 
Lab”) que precisamente tiene como misión facilitar y testear proyectos de hibridación 
tecnológica en su seno, que posteriormente puedan resultar en soluciones 
comercializables que contribuyan a mejorar la posición competitiva de sus empresas y 
del entorno. 


 


I 







EL URDAIBAI BIRD CENTER – UBC 
Un caso de descubrimiento emprendedor vasco 


3. UBC COMO INTEGRADOR DE LA CUÁDRUPLE HÉLICE DEL TERRITORIO 


El alcance e impacto derivados de los proyectos de hibridación tecnológica se 


multiplican al desarrollarse en el marco de la multidisciplinariedad que el propio 


“living lab” concentra de los diferentes ejes de la cuádruple hélice del territorio.  


 


 







EL URDAIBAI BIRD CENTER – UBC 
Un caso de descubrimiento emprendedor vasco 


4. UBC COMO IDENTIFICADOR Y EXPLOTADOR DE VENTANAS DE OPORTUNIDAD 


Gracias al enfoque “living lab” y a la acción de los distintos agentes implicados en el 


Centro, el UBC explota sus resultados desde una perspectiva triple: 


 Perspectiva medioambiental: el UBC contribuye a mejorar el conocimiento y las áreas 


científicas vinculadas a la ecología, biología y el cambio climático 


 Perspectiva social: el UBC atrae a visitantes de alto nivel de Europa, un aspecto clave 


en el marco de una “economía abierta” 


 Impacto económico: Mediante la generación de una ventaja competitiva en el campo 


de las TIC 


 







EL URDAIBAI BIRD CENTER – UBC 
Un caso de descubrimiento emprendedor vasco 


 El UBC y la especialización inteligente 


El UBC contribuye al desarrollo territorial a través de las siguientes dimensiones: 


• Principalmente hacia actividades con alto 
contenido científico en eco-innovación 


Priorización del 
patrón de 


especialización 


• A través de la hibridación tecnológica de las TICs 
y sus posibilidades de aplicación en biología-
ecología, medioambiente y terceros sectores 


Explotación de la 
variedad de 


campos del Centro 


• Hacia sus actividades y la aplicación de sus 
resultados a través de la participación enredes 
internacionales  


Apuesta por una 
dimensión global 







ELEMENTOS FACILITADORES: 
Las raíces de la especialización inteligente en Urdaibai 


El UBC es una iniciativa de de descubrimiento emprendedor que GAIA integra en el 


marco de un modelo cluster de especialización inteligente denominado “Cluster+”. 


 El modelo Cluster+ en la práctica 


Establece tres niveles de actuación:  1. La Cadena de Valor Global (CVG); 2. La Región 


Inteligente (Smart region); 3. El Centro de Innovación excelente (CIE) 


El modelo se configura a través de Cadenas de Valor Global , conjunto de actividades y 


dominios que representan el proceso productivo con orientación internacional. 


Este proceso tiene el origen en el plano local, por lo que son las Smart Regions la unidad 


de análisis sobre los que se construye la cadena de valor global. 


A nivel local la región inteligente está representada por un líder, Centro de innovación de 


Excelencia, encargado en identificar las actividades de descubrimiento emprendedor 


!!! El número de CIEs que una región inteligente puede albergar depende de su masa 


crítica y de su capacidad para explotar la variedad relacionada a través de 


descubrimientos emprendedores que se convierten en iniciativas concretas. 


 


 







CONCLUSIONES 


 Todos los territorios juegan un papel en el marco de la especialización inteligente ya 


que cuentan con activos que combinados en el marco de oportunidades pueden 


alojar descubrimientos emprendedores  


 El UBC es un ejemplo de descubrimiento emprendedor en un territorio rural que 


cuenta con las limitaciones de la masa critica y condicionantes medioambientales:  


 Activo diferencial: riqueza ecológica  


 Oportunidad: retos medioambientales  


 Modelo: aplicación TIC al medioambiente  


 Resultados: generación de actividades para el territorio e impacto en sectores relacionados  


 El modelo Cluster + integra el descubrimiento emprendedor en la lógica de 


especialización inteligente, dotándole de:  


 Perspectiva internacional y acceso a redes  


 Priorización de esfuerzos a nivel territorial  


 Búsqueda de retornos económicos, sociales y medioambientales a partir de las             


posibilidades de hibridación  


 







CONCLUSIONES 


Por todo ello… 


 


El Urdaibai Bird Center es un ejemplo del potencial de los 


descubrimientos emprendedores como oportunidades 


en el marco de la especialización inteligente para todos 


los territorios, con independencia de su perfil.  
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DIA SOLIDARIO DE LAS EMPRESAS 
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Proyecto de promoción del voluntariado corporativo ambiental 


“Día Solidario De Las Empresas 2014” 25 de octubre de 2014 


INTRODUCCIÓN


El "Día Solidario de las Empresas 2014" (DSE 2014) es una jornada que tiene el propósito de 


promover y facilitar la participación social de las empresas a través del voluntariado corporativo.


Para ello se han marcado una serie de objetivos:


• PONER EN CONTACTO a las empresas participantes y a sus empleados con las 


asociaciones que se dedican a ayudar a los más necesitados.


• SENSIBILIZAR a los participantes sobre causas sociales y darles la OPORTUNIDAD de 


AYUDAR A LARGO PLAZO.


• La PROMOCIÓN DE UNA CULTURA SOLIDARIA en el mundo de la empresa.


• RECAUDAR FONDOS para el proyecto "un futuro para los niños".


• La PARTICIPACiÓN CIUDADANA y el INTERCAMBIO de experiencias.


• Conseguir la DIFUSIÓN NACIONAL de sus contenidos. DAR A CONOCER, para que sirva de 


referente, el trabajo que muchas empresas hacen con sus empleados promoviendo líneas 


de voluntariado corporativo.


• PROMOVER y FACILITAR el desarrollo de políticas de voluntariado corporativo entre 


empresas. 


La Fundación Novia Salcedo, ha decidido gestionar la realización del evento del DSE 2014 en 


colaboración con una serie de jóvenes emprendedores que desempeñan su actividad profesional 


en el espacio de coworking conocido como HARROBIA INNOVATION PLAZA, propiedad de la propia 


fundación, promocionando así el empleo juvenil. 







El proyecto DSE 2014 es una jornada de promoción del voluntariado corporativo ambiental dirigido 


a: 


• empresas 


• empleados/as 


• familiares 


• colectivos sociales con menos oportunidades 


Todos ellos apoyarán a NOVIA SALCEDO en las actividades de restauración medioambiental 


organizadas para esta edición.


Para la Fundación Novia Salcedo es importante poder apoyar estos proyectos mediante la 


organización de actividades de promoción del voluntariado ambiental posibilitando que colectivos 


diferentes a los tradicionales puedan acercarse a las diferentes problemáticas, tomar conciencia y 


provocar posibles soluciones desde sus ámbitos cotidianos de influencia. 


Todos los participantes recibirán formación e información precisa para acometer las diferentes 


acciones previstas en el proyecto de forma que se incorporen servicios y valores a la comunidad 


(estéticos y paisajísticos) y determinados beneficios sociales (educación y sensibilización 


ambiental). 


Así mismo, como ejes transversales del proyecto, se pretende que las personas participantes 


trabajen conceptos relacionados con la movilidad sostenible en los diferentes desplazamientos 


previstos por parte de las personas voluntarias, con la agricultura ecológica y con la huella de 


carbono de las empresas en las que trabajan. La organización se realizará atendiendo a criterios 


de reducción de impactos y a los criterios de compra pública verde de IHOBE. En este sentido se 


promoverá, por ejemplo, el transporte colectivo para la reducción de la huella de carbono del 


evento, la adquisicion de materiales para la restauración en viveros y zonas naturales cercanos a la 


zona de actuación, y la organización de la comida popular posterior a la acción con productos 


locales, de producción ecológica servidos en menaje compostable.


Además de las acciones propiamente dichas, junto con los resultados medioambientales de las 


mismas, la jornada tiene como objetivos principales la integración en los grupos de trabajo de 







personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social (Fundación sindrome de down, Susterra...) 


que tomarán un papel protagonista durante las actividades, desarrollando los participantes tanto la 


faceta medioambiental como social. 


Todos los procesos (formación, dirección, supervisión y desarrollo de las actividades) estarán 


dirigidos por profesionales de la Fundación Novia Salcedo y materializados por emprendedores del 


proyecto Harrobia Innvation Plaza.







PRINCIPIOS:


Para la organización del DSE 2014 se han desarrollado cuatro líneas de trabajo que se entrelazan 


dandole cuerpo al proyecto.


Solidaridad:


Es el principal sustrato del proyecto, dado que este será desarrollado por personas voluntarias, 


que desinteresadamente pasarán un día trabajando codo con codo con desconocidos en tareas de 


mejora medioambiental, ayudando tanto a la integración sociolaboral como a la mejora del medio. 


Asimismo, a traves de las medidas de reducción de impactos ambientales, los participantes 


sacrificarán algo de confort para hacer de la actividad un evento con un impacto muy reducido.


Medio ambiente: 


Las actividades principales de la jornada consistirán en tareas de recuperación medioambiental 


acompañadas de formación en diversas materias relativas las mismas. Los problemas 


medioambientales en torno a los cuales girarán las actividades serán la imporrtancia de la 


biodiversidad, las plantas invasoras y la erosión. Estas temáticas de tratarán en dos escenarios 


muy cercanos entre sí pero muy diferentes en cuanto a sus características como son el bosque de 


ribera y el robledal.  


El evento pretende tener un impacto ambiental muy reducido, para lo que se adoptarán medidas 


de reducción de impactos a distintos niveles: movilidad, pricipios que regirán las tareas de 


restauración medioambiental y organización de la comida. Los detalles de estas medidas 


específicas y su justificación se presentan como anexo al presente documento en el “Informe para 


la incorporación de  medidas ambientales en la celebración del día solidario de las empresas”.


Integración: 


Este tipo de actividades deben llegar a toda la sociedad y por ello el día solidario compartiremos la 


jornada con personas voluntarias de colectivos con mayores dificultades de integración sociolaboral 


como discapacitados o personas en riesgo de exclusión social. Para ello hemos invitado a la 


Fundación Sindrome de Down y a la asociación Susterra para que compartan el día con nosotros 


sin que esto les suponga ningún coste. La integración debe ser extensible a todos los ámbitos, y 


experiencias de este tipo ayudan a abrir puertas en este sentido.


Sensibilización: 


Tanto durante la formación previa a la jornada como durante las actividades del DSE 2014, el 







equipo de la organización intentará inculcar valores de respeto hacia el medio ambiente a través 


de la formación, de forma que los participantes entiendan los procesos naturales y la influencia 


que sobre estos ejerce el ser humano. Hacernos conscientes del impacto de nuestros actos, 


ayudará a las personas a ser más “sostenibles”. La comida se organizará con productos locales de 


temporada, y en este sentido se expondrá la importancia del origen de los alimentos y los hábitos 


de consumo, tanto a nivel ecológico como económico.







AREA DE ACTUACIÓN:


Las actividades de voluntariado ambiental previstas para este año 2014 se van a desarrollar en el 


entorno del parque tecnológico de Zamudio, zona con gran actividad empresarial en cuyo entorno 


existen problemas medioambientales de diversa índole que dada su dimensión pueden ser 


subsanados mediante acciones puntuales de voluntariado ambiental.


El Parque Científico y Tecnológico de Vizcaya (Bizkaiko Zientzia eta Teknologi Parkea - Parque 


Científico y Tecnológico de Bizkaia), también conocido como Parque Tecnológico de Zamudio, es un 


parque tecnológico situado en las localidades de Zamudio (Bizkaia) y Derio (Bizkaia), a 7 km de 


Bilbao. Forma parte de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco, junto con el Parque 


Tecnológico de Álava y el de San Sebastián, y el Polo de Innovación Garaia. Construido en 1985 


por las instituciones vascas, fue el primer Parque Tecnológico del País Vasco, y es actualmente el 


más grande y ocupado, con 213 hectáreas de superficie (con las ampliaciones proyectadas 


llegarán a 292 hectáreas), y 223 empresas instaladas. El número total de trabajadores asciende a 


7700 en la actualidad. 


Dentro del principio de reducción de impactos, actuar en una zona cercana a Bilbao y a centros de 


actividad empresarial supone un beneficio ambiental a nivel local, no abandonando los espacios 


degradados o en proceso de degradación si no apostando por su recuperación.


Además del beneficio local que supondrá para el entorno más inmediato, y manifestado mediante 


las acciones propiamente dichas, el proyecto tiene un área de influencia mucho mayor, a través de 


los voluntarios y sus asociaciones o empresas, que llegará a toda la provincia, trasladando estos 


tanto la experiancia como lo aprendido durante la misma. Asimismo el formato de distribución de 


la información elegido, facilita su divulgación en círculos ajenos al proyecto, ampliando así la 


influencia del mismo.


Provincia: Bizkaia. 


Comarca: Gran Bilbao. 


El municipio se encuentra situado en el curso medio del rio Asua. 


Limita al norte con Mungia. Al sur: Galdakao. Al este: Lezama. Al Oeste: Derio. 


Superficie:18Km2


Población en 2013: 3.272 hab. 


Las zonas de actuación presentan los problemas ambientales propios de las zonas cercanas 


espacios antropizados, en los que raramente se interviene, dándose por perdidos, lo que acelera 







su degradación. Las dos lineas de sensibilización serán la erosión y la presencia y efectos de las 


plantas invasoras. 


Las zonas de ribera desprovistas del bosque de ribera se ven afectadas por fenómenos erosivos 


debido a la falta de protección y retención que proporciona la vegetación en los márgenes de los 


cauces de agua. Las zonas de montaña y laderas de valles que han sido desprovistas del bosque 


autóctono como el robledal, bosque mixto o encinar, son más sensibles a la colonización por 


especies alóctonas invasoras que aprovechan los nichos ecológicos ocasionados por la acción del 


hombre al destruir la cobertura vegetal de los estratos arbustivo y arbóreo.


Los bosques atlánticos son uno de los ecosistemas más escasos en el País Vasco. Diferentes 


actuaciones humanas llevadas a cabo durante siglos han ido reduciendo paulatinamente la 


superficie de robledales, alisedas, hayedos y encinares costeros, que antaño cubrían montes y 


valles. De hecho, los bosques autóctonos de la Comunidad Autónoma del País Vasco sólo ocupan 


el 20% de su área potencial. Especialmente dramática es la situación de los robledales de Quercus 


Robur, que han perdido un 95% de su superficie originaria. 


Uno de los impactos esperados más importantes que pretendemos obtener gracias a la 


organización de este tipo de actividades es que las empresas puedan seguir realizando actividades 


de este tipo de forma unilateral aplicando las nociones adquiridas en el día solidario. Esperamos 


que la participación en el Día Solidario de las Empresas sea una actividad de sensibilización que dé 


pie a desarrollar actividades posteriores de manera independiente. 







Actuaciones de conservación y restauración del bosque autóctono en Zamudio 


Actualmente, más de la mitad de la superficie de Vizcaya está cubierta por árboles; no obstante, la 


mayoría de estas masas forestales, el 80% de la superficie forestal, son plantaciones de especies 


exóticas – principalmente, pino insignis (Pinus radiata) y eucalipto (Eucalyptus sp.)-, estando los 


bosques autóctonos poco representados y muy fragmentados. Especialmente dramática es la 


reducción de los robledales, que en el ámbito del País Vasco han perdido un 95% de su superficie 


potencial. Además, su área de distribución presenta una fuerte fragmentación, que influye de 


forma muy negativa sobre las comunidades faunísticas y botánicas; Asimismo aquellas zonas que 


han perdido la cobertura arbórea y arbustiva son más sensibles  a la colonización por especies 


alóctonas invasoras


Las zonas de ribera se ven expuestas a fenómenos erosivos debido a la reducción de los bosques 


autóctonos de ribera. La perdida de suelo es un problema medioambiental no muy visible, pero 


que afecta a distintos niveles, reduciendo la fertilidad del suelo, además del posible transporte de 


contaminantes con las particulas de suelo (plaguicidas, metales, minerales...). Se trata de un 


fenómeno natural pero que ha sido acelerado por las actividades humanas. La erosión puede ser 


causada por cualquier actividad humana que exponga al suelo al impacto del agua o del viento, o 


que aumente el caudal y la velocidad de las aguas.







FORMACIÓN:


La formación y la sensibilización son objetivos prioritarios del DSE 2014, ya que el alcance de las 


mismas va más allá del propio día y las acciones desarrolladas durante el mismo. La sensibilización 


es una semilla que extiende sus raíces mucho más allá del área de actuación, y que da frutos en 


ámbitos muy alejados al del proyecto, ya que cada uno de los participantes puede “exportar” 


conceptos y conocimientos a los otros ambitos de su vida: trabajo, amigos, familia... 


Es por ello que la organización articulará todas sus acciones con un enfoque claramente didáctico 


y sensibilizador, para que los efectos del DSE 2014 lleguen lo más lejos posible, tanto en el espacio 


como en el tiempo. En este sentido las líneas de trabajo serán los ejes del proyecto: La 


biodiversidad, las plantas invasoras y la erosión; pero además se intentará concienciar a los 


participantes en los hábitos de consumo sostenible desde diversas perspectivas, como son la 


movilidad o la alimentación.


Para un optimo aprovechamiento de la jornada, se proporcionará una formación previa a la 


celebración del DSE 2014. Para ello, durante el mes de octubre miembros de la organización se 


reunirán con los voluntarios para darles información sobre las zonas de actuación, sus 


características ecológicas, tareas a realizar y objetivos, así como consejos prácticos para garantizar 


el disfrute del DSE 2014.


Para mejorar la distribución de la información, la organización se ha propuesto la creación de 


materiales didácticos aprovechando las nuevas tecnologías, en forma de  material digital y 


audivisual, explicando las diferentes facetas del proyecto como son: Las problematicas 


ambientales que trataremos y sus soluciones, Las acciones puntuales que se realizarán durante la 


jornada y La comida. El formato de distribución permitirá que llegue a todos los participantes y a 


personas que aun no participando estén interesadas en las temáticas tratadas. El material 


generado será libre y la pretensión es que circule en diversos ámbitos de forma que el DSE 2014 


suponga una plataforma de difusión de información ambiental y propuestas sostenibles.


La organización ha realizado un esfuerzo para la implementación de medidas que reduzcan la 


huella ambiental del evento. Estas medidas, detalladas en el documento anexo, serán expuestas 


durante la jornada de forma que supongan una herramienta de concienciación para los 


participantes y un motor para generar dinámicas sostenibles en otros ámbitos de sus vidas.


Durante las acciones de voluntariado se instruirá a los asistentes en las diferentes técnicas de 


restauración ambiental empleadas como las plantaciones o la bioingeniería que dada su sencillez, 


puedan ser extrapoladas a otras actuaciones desarrolladas por los participantes a nivel particular, 







familiar o corporativo. Se pretende trasladar el mensaje de que cualquier acción de este tipo, 


siempre que se respeten unas mínimas normas, es beneficiosa sin importar la motivación, el 


emplazamiento o la escala. Para ello se transmitirán las pautas de actuación para realizar acciones 


en el medio natural, como son la importancia de la elección de especies, la reducción de impactos 


en nuestras acciones o la observación de las normas y leyes existentes al respecto.


ACCIONES DE RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL:


Se desarrollarán acciones de restauración en dos zonas diferentes del entorno del parque 


tecnológico de Zamudio. Un robledal degradado en proceso de regeneración natural y una ribera 


muy antropizada con problemas erosivos.


Zona de actuación 1


La primera parcela a tratar será una ladera cedida por el ayuntamiento  de Zamudio, situada junto 


al campo de tiro. La parcela tiene una superficie de 1,6 Ha y actualmente se encuentra en fases 


tempranas de evolución del bosque con presencia de estrato arbustivo conformado principalmente 


por zarza, argoma y sauce, con presencia de ejemplares de Cortaderia selloana, especie alóctona 


especialmente inavasora. Existen algunos grandes ejemplares de roble, vestigio del bosque que 


ocupaba la parcela, así como ejemplares jóvenes de la misma especie que se han desarrollado de 


forma natural.  


La parcela ha sido zonificada en tres rodales en función del estado evolutivo de los mismos. La 


parcela situada más al sur se encuentra en un estado de evolución muy avanzado, con una 


agrupación de varios ejemplares adultos de roble y gran cantidad de ejemplares de Sauce junto 


con una cobertura casi total de Zarza en el estrato arbustivo. 


La zona intermedia presenta un estado evolutivo algo menor, con presencia de algun ejemplar 


adulto aislado, así como una cobertura parcial en el estrato arbustivo. En las zonas no cubiertas 


aparecen algunos ejemplares aislados de Cortaderia selloana.


La zona superior de la parcela solo presenta ejemplares jóvenes de Roble, junto con abundantes 


ejemplares de sauce. El estrato arbustivo se encuentra cubierto por una mezcla de argoma y zarza 


y existe una elevada densidad de Cortaderia selloana y algunos ejemplares de Budeja.







Zonificación de la parcela a tratar


La intensidad de las actuaciones de restauración medioambiental será proporcional al estado de 


evolución de la vegetación y de la densidad de plantas invasoras. Las actuaciones se limitarán a las 


zonas media y superior de la parcela, siendo la zona inferior un ejemplo perfecto del objetivo de la 


restauración. En estos rodales, previamente se habrán cortado los ejemplares de plantas 


invasoras, y los voluntarios procederán a la plantación de especies autóctonas como el roble, el 


fresno o el sauce en torno a las mismas ya que la cobertura en el estrato arbustivo frena el 


desarrollo de estas plantas. Las densidades de plantación variarán en cada rodal ajustandose a la 


capacidad de integración y a las necesidades de cobertura de la zona.


Las densidades y especies de plantación propuestas son:


Especie Tamaño/ presentación Densidad Cantidad


ZONA 1


Quercus robur 2 savias,  A.F. 400 cc 300 plts / Ha 100 uds


Fraxinus excelsior 2 savias,  A.F. 400 cc 300 plts / Ha 100 uds


Prunus avium 2 savias,  A.F. 400 cc 300 plts / Ha 100 uds


Salix atrocinerea 40/50 cm, Estaquilla 1200 plts / Ha 400 uds


ZONA 2


Quercus robur 2 savias,  A.F. 400 cc 70 plts / Ha 50 uds


Fraxinus excelsior 2 savias,  A.F. 400 cc 70 plts / Ha 50 uds


Prunus avium 2 savias,  A.F. 400 cc 70 plts / Ha 50 uds


Salix atrocinerea 40/50 cm, Estaquilla  285 plts / Ha 200 uds







Las tareas comprenderán la preparación del terreno por medios manuales, despejando el estrato 


arbustivo en la justa medida para permitir la plantación, pero sin crear zonas desprovistas de 


vegetación en las que las plantas invasoras se desarrollan con mayor facilidad; la plantación de 


plantas en contenedor como a las que posteriormente se les ejecutará un alcorque para mejorar el 


aprovechamiento del agua de lluvia y se creará una cobertura con las plantas previamente 


desbrozadas a modo de acolchado. Asimismo se plantarán en los rodales estaquillas, consistentes 


en fragmentos de rama de Salix sp. cuyo mecanismo es del esquejado, que reproduce una planta 


a partir de un fragmento de una planta madre.


Zona de tratamiento intensivo


Obtención de material vegetal:


La parcela objeto de proyecto actualmente se encuentra bastante colonizada por arbustos del 


género Salix sp., cuyo esquejado supone una técnica de bioingeniería de lo más efectiva para la 


restauración medioambiental. El 60% del material vegetal necesario para la ejecución del proyecto 


en esta zona son estaquillas de salix sp., por lo que estas se obtendrán in situ, podando los 


ejemplares existentes para obtener las estaquillas necesarias. Señalar que esta intervención no 


tiene ningún efecto negativo sobre los ejemplares podados.


Las plantas de especies diferentes al Salix sp. Se adquirirán en viveros cercanos que suministren 


material vegetal autóctono certificado, como es el vivero Bertoko Basoa, sito en la cercana 


localidad de Larrauri (Bizkaia).


El tamaño de plantación seleccionado es el formato forestal de dos savias en alveolo. La capacidad 







de adaptación de las plantas jóvenes, unida a la facilidad de manejo y el rendimiento económico 


de la plantación hace de las plantas de pequeño tamaño la mejor opción para ejecutar el proyecto. 


Las plantaciones con ejemplares adultos, suponen un gasto inicial mucho mayor, además de una 


mayor dificultad de manejo y una necesidad de mantenimiento mucho mayor que en el caso de la 


planta forestal.


Con el objeto de aumentar la viabilidad de las plantaciones, las planta forestal obtenida en vivero, 


se protegerá mediante protectores de plantaciones forestales tipo “Tubex”, lo que las protege de 


los herbívoros y reduce la competencia de las plantas que se desarrollan de forma natural en la 


parcela.


Zona de actuación 2


La agencia vasca del agua URA propuso como zona de actuación un arroyo que cruza el parque 


tecnológico, donde existen fenómenos erosivos. 


La zona de actuación es una ribera en un entorno antrópico rodeada por un parque público. La 


presencia del bosque de ribera es testimonial y la carencia de vegetación en los márgenes hace 


sus orillas vulnerables a los procesos erosivos. 







Intervención 1_arroyo Danoz:


Incidencia: zona de ribera afectada por deslizamiento y erosión superficial


Gravedad: Media


                                                                                           


Tratamiento: Creación de cordón de fajinas (5 m ) de salix sp. en la cota de la lámina de agua en 


aguas bajas. Estaquillado (4 uds/m2) de toda la zona afectada por la erosión.


Observaciones: El principal motivo del problema estructural es la elevada pendiente del talud y la 


ausencia de vegetación. El talud tiene en su cota superior un camino peatonal lo que impide una 


modificación de la geometría del mismo, por lo que la protección frente a la erosión es la única 


intervención posible.







Intervención 2_arroyo Danoz:


Incidencia: zona de ribera afectada por erosión superficial


 


Gravedad: Baja


                                                                                          


Tratamiento: Creación de cordón de fajinas (2 m )de salix sp. en la cota de la lámina de agua en 


aguas bajas. Estaquillado (4 uds/m2) de toda la zona afectada por la erosión.


Intervención 3_arroyo Danoz:


Incidencia: zona de ribera afectada por erosión superficial y descalce del talud de ribera.


 


Gravedad: Media


                                                                                          


Tratamiento: Creación de cordón doble de fajinas (5 m )de salix sp. en la cota de la lámina de 


agua en aguas bajas. Estaquillado (4 uds/m2) de toda la zona afectada por la erosión.







Obtención de material vegetal:


La previsión de empleo de material vegetal se centra en Salix sp., especie colonizadora con 


elevada capacidad de enraizamiento mediante el estaquillado, muy vigorosa y con gran aptitud 


para su empleo en bioingeniría. La obtención de material vegetal se realizará en el entorno del 


área de actuación, podando ejemplares de la especie para la obtención de estaquillas y material 


para la confección de fajinas. En caso de no obtener suficiente material vegetal en la zona, se 


prevé la obtención de estaquillas de las riberas del arroyo Korteta a su paso por el polígono 


industrial Ugaldeguren III,  en el tramo canalizado y revegetado con Salix sp.


Las tareas de voluntariado consistirán en la aplicación de técnicas de bioingeniería, como 


estaquillado y fajinas, para proteger las zonas en las que la erosión ha dañado la sección del 


cauce. Estas técnicas generan una gran densidad de raíces que retienen el suelo y protegen del 


impacto del agua, evitando la pérdida de suelo. Además de las intervenciones en el propio cauce, 


en la zona alta del área de actuación existen zonas menos antropizadas en las que se plantarán 


ejemplares de otras especies propias del bosque de ribera como el aliso o el fresno que favorecerá 


la biodiversidad y la estabilidad de los márgenes del arroyo. En esta zona se localizan muestras del 


bosque de ribera en un estado de conservación aceptable que servirá de referencia para los 


participantes en la jornada a la hora de valorar el estado de un bosque de ribera.


El principal valor de la acción, además de la solución de estos problemas erosivos puntuales, es la 


formación sobre el bosque de ribera y sobre las técnicas de bioingeniería, sencillas y económicas, 


lo que abre un nuevo horizonte de cara a las actuaciones espontaneas de los participantes a 


futuro.


Gestión de residuos:


Los residuos generados durante las acciones de voluntariado ambiental serán seleccionados in situ, 


para su posterior gestión / valorización y monitorización. Durante la jornada un grupo se encargará 


de la recogida y clasificación de residuos, su pesado para la monitorización y la posterior gestión 


en función de su naturaleza. 







ORGANIZACIÓN DE LA COMIDA:


Tras la realización de las tareas de restauración medioambiental, se celebrará una comida de 


confraternización para compartir la experiencia y agradecer a los participantes su solidaridad. El 


lugar elegido para dicha comida será el frontón de Zamudio cedido por el Ayuntamiento de esta 


localidad.


La comida también seguirá los criterios de reducción de impactos que regirán la organización de 


todas las actividades del día, mediante la utilización de productos de temporada de origen local 


(<30 Km) o el empleo de menaje compostable, de forma que se valoricen la mayoría de los 


residuos generados durante el evento.


La comida también tendrá su carga de sensibilización, centrada en el consumo de productos 


obtenidos mediante agricultura sostenible y de origen local, ya que la agricultura industrial y el 


transporte de alimentos suponen una huella ecológica, evitable a través del consumo local de 


productos de temporada.


Atendiendo a criterios de compra responsable se encargará la organización de la comida a la 


Fundación Peñascal, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la integración sociolaboral de jóvenes 


en riesgo de exclusión. Su amplia experiencia en este campo, unida su vocación integradora, hace 


de la Fundación Peñascal la entidad adecuada en la que delegar algo tan importante como la 


comida.







TAREAS Y FUNCIONES DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS 


Durante la jornada, en primer lugar se realizará una breve explicación de los valores ambientales 


del lugar, su problemática, así como las actuaciones previstas a futuro para la consecución de la 


restauración del bosque autóctono. 


Horarios previstos de la actividad el día 25 de octubre de 2014: 


8.15 h Si vienes en el autobús, quedamos frente al Ayuntamiento de Bilbao. 


• Foto inicial 


• Agrupación de equipos por proyectos 


• Carga de materiales en los autobuses 


8.30 h Salida en autobús hacia los proyectos de Zamudio 


9.00 h / 9.15 h Inicio de las actividades previstas en el DSE. Encuentro con las personas que 


acuden por su cuenta: 


14.00 h Fin de las actividades previstas en el DSE y desplazamiento a Zamudio. 


14.30 h Encuentro en Zamudio para la Comida Popular. 


• Photocoll: Los diferentes participantes podrán hacerse fotos de grupo y conjuntas con los 


representantes de la ONG asociada al proyecto. 


• 14.30 h intervención de los patrocinadores y organizadores del DSE 


•  Comida 


16.45 h / 17.00 h Vuelta en autobús al Ayuntamiento de Bilbao. 







ENTIDADES PARTICIPANTES:


 

















Bizkaiko natur ondarea ezagutu, 
balioetsi eta gozatu


Orain dela gutxi, oso ekitaldi hunkigarria egin zen Meatzaritzaren 
Museoan (Abanto-Zierbena), Euskal Herriko Meatzaritzaren Kultur eta 
Ingurumen Parkearen Interpretazio Zentroa irekitzea ahalbidetuko duen 
hitzarmena sinatzeko, eta guretzat oso pozgarria izan zen ekitaldi horre-
tan parte hartzea. Bere ingurune natural eta sozialarekin lotura estua 
duen museo horri esker, herritarrek hobeto ezagutu ahalko dituzte mea-
tzaldeko geodibertsitatea, biodibertsitatea eta kultur paisaia. Izan ere, 
meatzaritzarekin eta Trianoko mendietako etorkizuneko biotopo babes-
tuaren balioekin lotutako museo jarduerak bildu dira parke berrian.


Foru Aldundiak aspaldi hartu zuen Bizkaiko natur ondarea eta ba-
lioak ezagutarazteko konpromisoa. Konpromiso horren oinarria Ar-
mañongo, Gorbeiako eta Urkiolako parke naturaletako Parketxeak dira. 
Hala ere, Foru Aldundiaren jarduna berak kudeatzen dituen instalazio 
horietatik harago doa. Hala, Madariaga Dorretxea (Euskadiko Biodiber-
tsitatearen Interpretazio Zentroa) zaharberritzeko eta irekitzeko lanak 
finantzatu zituen Eusko Jaurlaritzarekin batera. Halaber, diru laguntzak 
eman ditu udalek sustatutako hainbat zentro irekitzeko, hala nola Ma-
rierrota marea errotako zentroa (Mendexa) edo Bengolako energia 
berriztagarrien zentroa (Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz). Natur balioak 
ezagutarazteko aitzindariak diren beste ekipamendu batzuk ere susta-
tu ditu, hala nola Getxo Aquarium edo Urdaibai Bird Center abifaunaren 
zentroa (Gautegiz Arteaga).


Ingurumen hezkuntzaren arloko lana iraunkortasunerako hezkun-
tzaren kontzeptuan txertatzen da, eta ez da ikastetxeetara mugatzen. 
Horrez gain, lan handia egiten ari da Bizkaiko bazter guztiak zeharka-
tzen dituzten ibilbide eta bidezidor interesgarrien balioa nabarmen-
tzeko. Lan horrek Bizkaiko Mendizale Federazioaren abala dauka, orain 
dela gutxi Armañongo eta Urkiolako parke naturaletako ibilbide garran-
tzitsu batzuk homologatu baititu.


Goian aipatutako adibideetatik askoz harago, Bizkaiko Foru Aldun-
diak erabateko konpromisoa du gure lurraldeko natur, kultur eta paisai 
ondarea ezagutarazteko. Bizkaia21 atarian egiaztatu ahal duzu hori 
(www.bizkaia21.net). Orain zure txanda da. Hurbildu ondare horretara, 
behar bezala balioetsi, zaindu eta gozatu. Merezi duzu.


Conocer, valorar y disfrutar el 
patrimonio natural de Bizkaia


Recientemente tuvimos la satisfacción de participar en un acto muy 
emotivo que tuvo lugar en el Museo de la Minería (Abanto-Zierbena), 
con motivo de la firma del acuerdo que va a permitir abrir el Centro de 
Interpretación del Parque Cultural y Ambiental de la Minería del País 
Vasco. Este conjunto museístico, indisoluble del medio natural y social 
que lo acoge, permitirá dar a conocer la geodiversidad, biodiversidad 
y el paisaje cultural de la zona minera, reuniendo en el nuevo Parque 
las diferentes actividades museísticas relacionadas con la minería y de 
los valores del futuro biotopo protegido de Montes de Triano.


El compromiso de la Diputación por la difusión del patrimonio y los 
valores naturales de Bizkaia viene de lejos, y su núcleo lo nutren los 
Parketxeak de los parques naturales de Armañon, Gorbeia y Urkiola. 
Pero la actuación foral abarca más allá de dichas instalaciones de ges-
tión propia. Así, la Diputación cofinanció, junto al Gobierno Vasco, la 
rehabilitación y apertura de Torre Madariaga, centro de interpretación 
de la biodiversidad de Euskadi. También ha apoyado mediante ayudas 
la apertura de centros de promoción municipal como, por ejemplo, el 
centro del molino de mareas Marierrota (Mendexa) o el centro de ener-
gías renovables de Bengola (Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz), al igual 
que da apoyo a otros equipamientos punteros en la difusión de los 
valores naturales, como es el caso de Getxo Aquarium o el centro de 
avifauna Urdaibai Bird Center (Gautegiz Arteaga).


La labor de educación ambiental, integrada en el concepto de edu-
cación para la sostenibilidad, no se limita a los centros, sino que tam-
bién se está trabajando activamente en la puesta en valor de las rutas 
y senderos de interés que recorren todos los rincones de Bizkaia. Esta 
labor está siendo avalada por la Federación Vizcaína de Montaña, que 
acaba de homologar importantes rutas de los parques naturales de 
Armañón y Urkiola. 


La Diputación Foral de Bizkaia, mucho más allá de las muestras ci-
tadas arriba, tiene un compromiso absoluto en la labor de difusión del 
patrimonio natural, cultural y paisajístico de nuestro territorio. Lo pue-
des comprobar en el portal Bizkaia 21 (www.bizkaia21.net). Ahora es tu 
momento. Anímate a acercarte a este patrimonio, valóralo en su justa 
medida, cuídalo y disfrútalo. Te lo mereces.


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente


#


Bizkaiamaitea



http://www.bizkaia21.net





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


1.  Tanjung Puting parke nazionalak zein urtean jaso 
zuen biosfera erreserba izendapena UNESCOren 
aldetik? 
¿En qué año fue designado el Parque Nacional de 
Tanjung Puting como Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO? 


A) 1971
B) 1977
C) 1982


2.  Zamudioko ospitaleko zenbat pertsona ari dira 
lanean Bioeskola BBK proiektuan 2013tik? 
¿Cuántas personas del hospital de Zamudio traba-
jan desde 2013 en el Proyecto Bioeskola BBK? 


A) 10
B) 12
C) 150


3.  Zein da pestizida hondakinik ez duten elikagaien 
ehunekoa?
¿Qué porcentaje de alimentos no tienen restos de 
pesticidas?


A) 10%
B) 25%
C) 85 %


4.  Zein teknika erabiltzen da hegaztien monitoriza-
zioa egiteko?
¿El monitoreo de aves, gracias a la utilización de 
qué técnica es posible?


A) Ringing technique
B) UBC
C) Living-lab


5.  Bizkaiko zenbat hondartzak dauzkate kalitatea-
ren ISO 9000 eta ingurumenaren ISO 14000 ziurta-
giriak?
¿Cuántas playas de Bizkaia cuentan con el certifi-
cado ISO 9000 de calidad e ISO 14000 ambiental?


A) 3
B) 15
C) 28


6.  Zenbat milioi tona daude bilduta Euskadiko kar-
bono hustutegi naturaletan?
¿Cuántos millones de toneladas almacenan los su-
mideros naturales de carbono del País Vasco?


A) 75 milioi tona
B) 150 milioi tona
C) 300 milioi tona


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten badiezu,  
Karrantzako KARPIN ABENTURA Faunaren Babes 
Zentrorako bi pertsonarentzako (*) 10 sarreraren 
zozketan parte hartuko duzu. 


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


Erantzun guztiak aldizkari honetako  
orrialdeetan aurkituko dituzu.


Animatu eta 
parte hartu!
Ebaki erantzun-txartela, eta bidal ezazu, 
martxoaren 31 baino lehen,  
3108 posta-kutxatilara (48080 Bilbo).  
Irabazleen izenak aldizkariaren hurrengo 
zenbakian argitaratuko ditugu.


Zorte on!


#


Si respondes correctamente a las 6 preguntas que 
te planteamos en esta hoja, entrarás en el sorteo 
de 10 entradas para dos personas (*) al Centro de 


Acogida de Fauna KARPIN ABENTURA (Karrantza).


(*) Una persona adulta y un menor de hasta 16 años.


Encontrarás todas las respuestas  
en las páginas de esta revista.  


¡Anímate y 
participa!


Recorta y envía el cupón-respuesta  
antes del 31 de marzo al apartado de Correos 
3108 – 48080 Bilbao. El nombre de las personas 


agraciadas será publicado en el siguiente número 
de la revista.


¡Suerte!
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Lor ezazu sarrera hauetako bat! 
¡Consigue una de estas entradas!


BI PERTSONARENTZAKO (*) 10 SARRERAREN ZOZKETA!


¡SORTEO DE 10 ENTRADAS PARA DOS PERSONAS (*)!


FAUNAREN 
BABES  


ZENTROA


CENTRO DE 
ACOGIDA DE 


FAUNA







