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Looking for the wild egitasmoaren bidez, Andoni Canelak argazkietan 
jaso nahi du planetako zazpi kontinenteetako animaliarik 
adierazgarrienen bizitza. Hurrengo zenbakietan proiektu hori ekarriko 
dugu Bizkaia Maitea aldizkariko orrietara. Lehen artikulu honen gaia 
otso iberiarra da, Europaren aurpegirik basatiena islatzen duen 
animalia.

«Erronka Garbia!» proiektuaren helburua da aire librean egiten 
diren ekitaldi handiak antolatzean eta ospatzean ingurumenak 
jasan ohi dituen eragin negatiboak (baliabide naturalen 
kontsumoa, garraioaren kutsadura eta hondakinen bolumena) 
murriztea eta haien inguruan kontzientzia sortzea.

Ibaiak ingurunearen arteriak dira, uraren ibilbideak eta organismo askoren 
bizilekua. Gaur egun, gure ibaiek «kolesterol» eta «anemia» maila handiak 
dituzte, baina sendatu ahal ditugu, pariatzen dituzten arazoak identifikatuz 
eta konponbideak bilatuz.

«ERRONKA GARBIA!»

Otsoen lurraldean

Baliabide eta informazio gehiago zure esku
BIZKAIA MAITEA sarean hazten ari da… zure eskutik
Marka honek aldizkariaren formatu digitalean informazio  
gehigarria duten artikuluak identifikatzen ditu.
Ireki ezazu BIZKAIA MAITEAk Interneten daukan leihoa eta  
eskuratu hainbat formatutan erantsitako edukiak  
(bideoa, flash, pdf…), dagokion ikonoaren gainean klik eginez. Eduki berriak  
aurkituko dituzu sarean. Baliabide berri horiek eskuratu nahi badituzu, bisita gaitzazu.
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Egunsentiko lehen argi printzekin 
batera, otso bat agertu da basoan, 
isats espainiarrez eta urkiz ingura-

tutako soilgunean. Haren itxura guztiz bat 
dator ugaztunei buruzko liburuetako des-
kribapenekin: gorputza metro bat inguru 
luze da, buztan labur eta sarria du eta ho-
geita hamar kilo inguru pisatzen du. Hala 
ere, Iberiar penintsulako harraparirik han-
diena da. Silueta lirainak oso itxura doto-
rea ematen dio. Trostan dabil, otsoek be-
rezkoa duten ibilera berezi horrekin. 
Egunsentiko argiak haren ilaje ederra na-
barmentzen du: arre grisaxka da, askoz 
sarriagoa neguan, eta orban beltzak ditu 
aurreko hanketan, bizkarrean eta buzta-

Animalia basatien bila

OTSOEN LURRALDEAN
Testua eta argazkiak: Andoni Canela

web

Looking for the wild egitasmoaren bidez, Andoni Canelak argazkietan jaso nahi du planetako zazpi 
kontinenteetako animaliarik adierazgarrienen bizitza. Hurrengo zenbakietan proiektu hori ekarriko dugu 
Bizkaia Maitea aldizkariko orrietara. Lehen artikulu honen gaia otso iberiarra da, Europaren aurpegirik basatiena 
islatzen duen animalia.
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nean. Hain zuzen ere, iberiar subespeziea-
ren latinezko izenean doan signatus ad-
jektiboak hanketako seinale edo marka 
ilun horiei egiten die erreferentzia (sina-
duretako zirrimarrak gogorarazten dituz-
te). Kolorea argiaren arabera aldatzen da: 
gehienetan arrea ematen du, batzuetan 
grisa, eta noizean behin zilarkara. Otso 
gorrixkagoak ere badaude. Basoko soilgu-
nera irten den otso helduak lurrean zer-
bait usaintzen duen bitartean, teleskopio-
tik aztertzen dut ahoaren inguruan 
daukan eta leporaino jaisten zaion ilaje 
zuria. Nire aldera begiratzen duenean, be-
lar triangeluar puntazorrotzak nabarmen-
tzen dira, eta anbar koloreko begi zeiha-
rren begirada sarkorrak zirrara berezia 
eragiten dit.

Udako ekinokzioaren atarian, egunak 
luzeagoak direnean, otsoak ikusten ahale-

gintzeko errutina bera errepikatzen dut 
egunero: goizeko bostetan jaikitzen naiz 
(uztailean apur bat lehenago), eguzkia irte-
ten denerako behaketa lekuan egoteko, 
eta berandu oheratzen naiz, oso berandu, 
nagoen lekutik ilunabarra ikusi ondoren. 
Izan ere, otsoak ikusteko unerik onenak 
egunaren muturrak dira, hau da, egunsen-
tia eta ilunabarra. Iberiar penintsulan otsoa 
animalia gautarra da, gauez mugitzen da, 
batez ere ez duelako gizakiekin inolako ha-
rremanik izan nahi. Gainera, kontuan izan 
behar da udako hilabeteetan animalia ba-
satiak ez direla asko mugitzen eguzki or-
duetan, bero handia egiten baitu. 

Aukeratutako lekutik hurbil zaude-
nean, bizkar-zorroa ondo kargatu eta ibil-
tzen hasten zara. Eguna argitu baino 
lehen edo argia aldatzen hasten den 
unean iristen zara behaketa lekura. Isilik, 

tripodea jarri eta prest uzten duzu kame-
ra. Baita teleskopioa eta prismatikoak ere. 
Ordu asko bertan emateko leku eta jarre-
ra erosoa bilatu, eta orduan hasten da ga-
rrantzitsuena: itxaronaldia. Funtsean, ho-
rixe behar da otsoen argazkiak egiteko: 
itxarotea eta begiratzea. Begiratzea eta 
itxarotea. Jakina, aldez aurretik jakin 
behar duzu nondik mugitzen diren, haien 
lurraldeko igarobide batean zauden edo 
inguru horietan ehiza egiten duten. Hala 
ere, esperientziak esaten dizu animaliak 
ustekabean ager daitezkeela edonon.

Hasi da uda eta oraindik ez dut otsoen 
aztarnarik sumatu. Ikusten zailak diren ani-
maliak aukeratu ohi ditut nire lanerako, 
hala nola otsoak edo katamotzak. Beraz, 
itxaropena ez galtzen saiatzen naiz, halako 
batean zortea nire alde jarriko delakoan. 
Batzuetan mamuak diruditen animalia ho-
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rien bila bazabiltza, baikorra izan behar 
duzu nahitaez. Oso ondo dakit gutxien es-
pero den unean naturak soberan saritzen 
duela bera aztertzeko eta ezagutzeko be-
giak irekita edukitzen dituena. Horregatik, 
berriz joan naiz mendira otsoaren bila. 
Gaur itxaronaldirako aukeratu dudan le-
kua oso lasaia da. Ia bi mila metroko ga-
raieran nago, askotariko landareak, har-
txingadiak eta harkaitzak dituen mendi 
batean. Picos de Europa mendiak ikusten 
ditut hemendik. Dagoeneko hainbat egu-
nez etorri naiz hona, zorte handirik gabe. 
Dena dela, ikuspegi zoragarriak daudelako 
besterik ez bada ere, merezi du ahalegina 
egitea. Ibilaldi luzeak egin behar direnean, 
material fotografikoa garraiatzea izaten da 
eragozpenik handiena, hamabi eta hama-
lau kilo bitarteko pisua baitu. Tripodea, 
kamera pare bat, angelu bat, tele labur 
bat, eta zama hori hain astuna izatearen 

LOOKING FOR THE WILD

«Riañora egin nuen bidaia hau Looking for the Wild proiektu berriaren abiapuntua da. 
Mundu osoan barrena ibiliko naiz eta zazpi kontinenteak bisitatuko ditut, bakoitzaren 
alderik basatiena ordezkatzen duen animalia bana aukeratzeko asmoz. Proiektuko lehen 
animalia otsoa da, bera baita naturaren espiritu basati miragarri eta zaindu beharreko hori 
ondoen ordezkatzen duena. Hala ere, hamabost hilabeteko abentura hau ez da aurrekoak 
bezalakoa izango. Oraingoan, nirekin eramango ditut Meritxell bikotekidea eta gure se-
me-alabak, Unai (9 urte) eta Amaia (3 urte). Denboraldi luze honetan elkarrekin egoteaz 
gain, haien parte hartzeak ikuspegi berri bat emango dio «basatiaren» bilatze horri, na-
turari begiratuz barrutik ere hazten diren haur batzuen ikuspegia, hain zuzen ere».

http://www.lookingforthewild.com/

errudun nagusia: 600mm F4 super-teleob-
jektiboa, orain dela hamabost urte baino 
gehiagotik hona beti aldean eramaten du-
dana. Azkenean ohitu egiten zara. Hala 
ere, mendia aldapatsuagoa denean, 
Himalaiara zama astun batekin igotzen ari 
den sherpa baten antzera sentitzen zara. 

Bart gauean lainoa sartu zen eta ezin 
izan nuen ezer ikusi. Gaur oso goiz jaiki 
naiz, izarrak oraindik zeruan daudela; tri-
podea bere lekuan jarri eta objektiboa 
prestatu dut. Eguzkiak gogor joko du 
gaur, eta berotzen hasi orduko otsoa ikus-
teko aukera guztiak aienatuko dira. Zain 
nago. Egunsentiko argia gero eta biziagoa 
da. Sarrioak ikusten ditut gailurretan, eta 
oreinak haranean. Mendia prismatikoekin 

arakatzen jarraitzen dut eta, bat-batean, 
kontrako aldean, animalia bat ikusten dut 
haranean. Mendian gora lasai-lasai doan 
otso heldu bat da, oso dotorea. Gaueko 
lanak bukaturik, atseden hartzera doa li-
kenek margotutako harrien artean. Une 
horrek egunotako argazkirik ederreneta-
ko bat eman dit.

Mendian eman dut egun osoa. 
Arratsaldeko azken orduan, beste itxaro-
naldi baterako prestatzen ari naizelarik, 
lainoa agertu eta mendi gainak estaltzen 
hasi da. Ilargia agertu da zeruan, ia bete-
rik. Orduan, paisaiak itxura fantasmagori-
koa hartzen du. Gaua, lainoa, ilargi betea 
eta otsoak. Gehiagorik eskatu ahal da? 
Betiko iraungo ahal du Iberiar penintsula-
ko mendietan Canis lupus signatusen espi-
rituak! 

5 LIBURUREN ZOZKETA (*) 
ANDONI CANELAREN 

«DURMIENDO CON LOBOS»

Bizkaia Maiteak «Durmiendo con 
lobos. En busca del lobo ibérico» 
Andoni Canelaren liburu berriaren 5 
ale zozkatuko ditu irakurleen artean. 
Naturaren argazkilari hori 15 hilabete-
ko bidaia egiten ari da mundu osoan 
barrena, ‘Looking for the Wild’ proiek-
tuaren barruan, planetako espezierik 
enblematikoenetako batzuen bila 
(otsoak, bisonteak, pumak, pingui-
noak, elefanteak…). Liburua proiektu 
horren baitan kokatzen da.

(*)  Zozketan parte hartzeko, ikusi aldizkariari 
erantsitako gutuna. 
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90eko urteen hasieran, arazo kezka-
garri batzuk hauteman ziren gure 
planetan: desoreka larriak, klima al-

daketa arriskutsua eragin dezakeen kutsa-
dura handia, ekosistemen degradazioa, 
funtsezko baliabide batzuen agorpena, 
munduko biztanleriaren hazkunde kon-
trolgabea planetaren ahalmenaren gaine-
tik –gizadiaren parte handi baten gehie-
gizko kontsumoa eta beste parte handi 
baten muturreko pobrezia–, dibertsitate 
biologiko eta kulturalaren galera, etab. 
Horrek guztiak larrialdi planetarioa eragin 
zuen (Bybee, 1991).

Munduko Ingurumen eta Garapen 
Batzordearen 1998ko txostenean, hona-
koa zioen Victoria Chitepok: «Uste genuen 
zerua hain zabala eta argia denez ezerk 
ezingo zuela beraren kolorea aldatu, gure 
ibaiak hain handiak eta emaritsuak direnez 
giza jarduerek ezingo zutela haien kalitatea 
aldatu, zuhaitz eta baso naturalak hain 
ugariak direnez sekula ez genituela desage-
rraraziko…». Chiteporen aburuz, herrien 
garapen ereduaren iraunkortasunik eza 
ustekabe handia izan zen jende gehiena-
rentzat, zeren eta munduko eskualde ja-
kin batzuetan nabarmenki hobetu baike-

nituen gure bizitza maila eta bizi kalitatea 
oso hamarkada gutxiko epean. Hala ere, 
herrien garapen iraunkorraren beharrak 
gero eta indar handiagoa hartu zuen: be-
launaldi bakoitzaren beharrak betetzeko 
orduan ezin dira arriskuan jarri etorkizu-
neko belaunaldien garapen aukerak, eta 
argi eduki behar da garapena ez dela haz-
kundearen sinonimoa, baizik eta garape-
na guztion bizi kalitatearekin loturik joan 
behar dela.

1987tik 1999ra arte Unescoko zuzen-
dari nagusia izan zen Federico Mayor 
Zaragozak adierazi zuenez, gure planeta 

Garapen iraunkorra sustatuko duen hezkuntza solidarioaren bultzada

HAMARKADA BAT IRAUNKORTASUNERAKO HEZTEN
Testua: Nieves Fernandez Vicente. San Felix Ikastetxeko zuzendaria (Ortuella). Unesco Etxeko presidenteordea. 
Argazkiak: UNESCO Etxea

2005eko urtarrilaren 1ean Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren Hamarkada hasi zen, Nazio Batuen 
Erakundeak sustaturik. Orain, 2015. urtea hurbil dugularik, aurreratu duguna eta oraindik lortu ez duguna 
aztertu, eta datorren hamarkadan etorkizun iraunkorra eraikitzen jarraitzeko plangintza egin behar dugu.

web

LURRA 
IZENEKO 
PLANETAN
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zaintzearen alderako kezka pentsamol-
deen benetako iraultza baten adierazlea 
zen: belaunaldi bateko edo biko epe labu-
rrean gertatutako metamorfosi kultural, 
zientifiko eta sozial horrek axolagabeke-
riaren eta arduragabekeriaren tradizio 
luze batekin hausten zuen.

2005ean, Nazio Batuen Erakundeak 
Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren 
Hamarkada ezarri zuen, eta Unesco ardu-
ratu da landu beharreko gaiak diseina-
tzeaz. Hamarkadaren helburua hezkuntza 
solidarioa sustatzea da, munduaren bene-
tako egoeraz jabetzen laguntzeko, jarrera 
eta jokabide arduratsuak sortuz eta kultu-
ralki plurala eta fisikoki iraunkorra (Delors, 
1996; Cortina et al., 1998) izango den ga-
rapen batera bideratutako erabaki ondo 
oinarrituak (Aikenhead, 1985) hartzeko 
prestakuntza emanez.

Parte-hartzearen bidezko irakaskuntza 
eta ikaskuntza metodoak ezinbestekoak 
dira bai ikasleak motibatzeko eta bai ga-
rapen iraunkorraren aldeko jokabideak 
sortzeko autonomia lor dezaten. Ikasle 
bakoitzak pentsaera kritikorako, etorkizu-
nera begirako hipotesiak egiteko eta era-
baki kolektiboak hartzeko gaitasunak es-
kuratu behar ditu,  eta norberak 
lagunduko du, bere jokabidearen bidez, 
ekinbidea eraginkorra izaten.

Euskadik konpromiso argia du erronka 
globalekin,  Milur tekoko Garapen 

Helburuak sinatzen aitzindari izateak era-
kusten duen bezala. Hemen apustu sen-
doa egina dugu Garapen Iraunkorrerako 
Hezkuntzaren alde, eta hainbat programa 
eta ekimen prestatu ditugu hamarkada 
honetarako, hala instituzioek nola ikaste-
txeek eta gizarte zibilak sustatuak. Esan 
beharrik ez dago ez garela zerotik abiatu:

1992az geroztik, ikastetxeok era akti-
boan parte hartzen ari gara AZTERTU 
PROGRAMAn. Programaren xedea ingu-
rumenaren balioak eta arazoak herrita-
rren artean ezagutaraztea da. Horretarako 
bidea ikastetxeak, aisialdi nahiz kirol tal-
deak, elkarte ekologistak eta auzo elkar-
teak dira, besteak beste. Bi proiektu erabi-
li ditugu beren ingurunea aldatzeko eta 
hobetzeko prozesuan parte har dezaten: 
AZTERKOSTA itsasertzean eta IBAIALDE 
gure ibaietan.

Hain zuzen ere, Agenda 21 Ekintza 
Plana 1992an onartu zen, Rio de Janeiroko 
Goi Bileran, mundu osoan garapen iraun-
korra sustatzeko asmoz. Hortik Eskolako 
Agenda 21 sortu zen, iraunkortasun egi-
tasmoak ikastetxeetan garatzeko tresna 
gisa.

Euskadin, Eskolako Agenda 21ek hiru 
jarduera eremu landu ditu: eskola inguru-
nearen kudeaketa iraunkorra (baliabi-
deak, materialen kontsumoa, energia, sor-
tutako hondakinak eta ingurumenaren 
gaineko inpaktua); curriculumaren berri-

kuntza, beste elementu batzuen artean 
diziplinartekotasuna, bizikidetza, elkarla-
na eta metodo berritzaileak txertatuz; eta, 
azkenik, komunitatean parte hartzearen 
arloa, kudeaketan eta erabakiak hartzeko 
prozesuetan familiei, irakasleei, langileei 
eta ikasleei protagonismoa emanez, ikas-
tetxeetan nahiz tokian tokiko udal foroe-
tan parte hartzeko bide demokratikoak 
sustatuz.

Halaber, hamarkada honetan IRAES 21 
sortu dugu, «Iraunkortasunerako Eskola» 
errekonozimendua jaso duten eta iraun-
kortasuneko hezkuntza elkarrekin bultza-
tzen duten ikastetxeen sarea. Urtero, sa-
rea osatzen duten ikastetxeek Euskal 
Confint biltzarrean parte hartzen dute, 
esperientziak trukatuz, gazteen eta beren 
udalerrien arteko harremanei buruzko 
proposamenak landuz, estatu mailako 
Confint topaketarako ideiak planteatuz 
eta ordezkariak demokratikoki hautatuz. 
Ordezkari horiek Nazioarteko Biltzarrera 
joaten dira (CONFINT).

Oso garrantzitsua izan da Ingurumena-
rekiko Irakasbideen Hezkuntza eta 
Ikerketarako Ikastegiak (IIHIIak edo 
INGURUGELAk) sortu izana. Irakasleei 
nahiz ikastetxeei ingurumen hezkuntza-
ren arloko planak eta programak koordi-
natzen laguntzen dieten ekipamendu 
publikoen sarea da.

Komunikabideek ere bide hori egiten 
lagundu dute. Hala, ingurumen hezkun-
tzako IHITZA  aldizkaria sortu da. 
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ETORKIZUNERAKO GAKO BATZUK

•   Etorkizuneko hezkuntza jarduerek herritarren inplikazioa lortu 
beharko dute, eta hezkuntza ez-arautuan garatu beharko dira 
(museoak, prentsa, dokumentalak, Internet…), bizi eredu iraun-
korren zabalkunde globala erraztuz.

•   Inplikazio jarduerek arlo asko bildu beharko dituzte, hala nola 
eremu profesionala (erabakiak hartuz), soziopolitikoa, GKEak, al-
derdi politikoak eta beste, elkartasuna sustatuz, bakearen kultura 
eraikiz eta ingurumena babestuz.

•   Garrantzitsua izango da parte hartzea bideratzeko sortu diren 
hainbat tresna erabiltzea, hala nola Rio+20 Lurraren Goi Bileraren 
ostean presio positiboa egiteko sortutako «Konpromiso hodeia» 
izeneko web orria, edo Nazio Batuen Erakundeko Idazkari Nagusi 
Ban Ki-moonek abian jarritako «Garapen Iraunkorrerako 
Konponbide Sarea». Azken hori komunitate zientifikoari eta gizar-
te zibilari zuzenduta dago eta konponbideak bilatzea du helburu.

•   Iraunkortasunaren Zientziak eta beste jakintza arlo berri batzuek 
ekonomiaren, biodibertsitatearen eta eraginkortasun energeti-

koaren arloko ikerketak uztartuko dituzte, arlo horiek gizarte 
iraunkor bateranzko bidea marrazten baitute.

•   Garapen Globalerako Post-2015 Agendak garapen iraunkorra lor-
tzeko helburuak proposatuko ditu.

•   Garapen Globalerako Agenda berria Estatuen artean negoziatzen 
ari da orain, eta 2015ean egingo den nazioarteko goi bilera batean 
onartuko da. Haren helburua giza eskubideen hiru belaunaldiak 
orokortu eta errespetatu egingo direla bermatzea da: eskubide 
politikoak, eskubide ekonomiko eta kulturalak, eta hirugarren 
belaunaldiko edo elkartasunaren arloko eskubideak (bakea, ingu-
rune osasungarria eta garapen iraunkorra). Horretarako, mundu 
osoan aplikatu beharko diren garapen iraunkorrerako helburuak 
ezarriko dira. 

•   Euskadin, pertsonen, gobernuen, gizarte zibilaren eta sektore 
pribatuaren arteko aliantza zabal baten oinarrituta ekingo diogu 
garapen iraunkorreranzko bideari. Guztiok elkarlanean, oraingo 
eta etorkizuneko belaunaldientzat nahi dugun etorkizuna ziurta-
tzeko.

Lan ilusionagarri hori egiteko ezinbes-
tekoa da hezitzaileen ekarpena. Izan ere, 
hezitzaileek mundu hobe baten utopian 
sinesten dute eta daukaten onena ema-
ten dute mundu zabaleko herritarrak eta 
etorkizuneko belaunaldiak hezteko. 
Gizartearen aintzatespena hutsaren hu-
rrena da egiten duten lan eskergarekin 
alderatuta, baina beraientzat bultzada 
handia da jakitea altxor baliotsu bat dau-
katela eskuetan: Hezkuntza.

Eskerrik asko guztioi! 

Curriculumean eta ikastetxeko bizitzan in-
gurumen ikuspegia txertatzeko esperien-
tziak, bitartekoak eta ideiak eskaintzen 
dizkie unibertsitateaz kanpoko irakasleei.

Urtero, ekintza horiek guztiak memo-
ria batean jasotzen dira, ikerkuntzaren, 
esperimentazioaren, irakasleen presta-
kuntzaren eta sentsibilizazioaren arloko 
helburuak noraino bete diren ebaluatze-
ko eta hobetu beharreko arloak identifi-
katzeko.

Gobernuz kanpoko beste eragile ba-
tzuek ere laguntza handia eman digute 
Iraunkor tasunerako Hezkuntzaren 
Hamarkada honetan. Unesco Etxeak, esa-
terako, Eskolako Agenda 21en balioa na-
barmendu du nazioartean, agenda gara-
tzen lagundu die ikastetxeei, eta 
erreferentziazko materialak prestatu 
ditu,  hala nola IR AUNKORTASUN 
H E ZK UN T Z AR AKO E SK ULIBURUA . 
Material horiek Unescoren abala dute eta 
beste herrialde batzuetara esportatu dira 
(http://www.unescoetxea.org/ext/ma-
nual_EDS/unesco.html). Garapen iraun-
korrerako hezkuntzaren arloan gizarteak 
ere garrantzi handiko papera jokatzen 
duela erakusten duen adibide bat beste-
rik ez da hori.
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Lehenik eta behin, gaur egungo 
egoeraren diagnostikoa egin zen 
ikastetxeetan. Proiektuan parte 

hartuko zuen ikastetxe bakoitzeko ikas-
leek beren mugikortasun ohiturei buruz-
ko inkesta bat bete zuten. Inkesta horren 
bidez jakin nahi zen eskolarako joan-eto-
rriak iraunkorrak diren, haurren autono-
mia maila zein den, ibilbidean oztoporik 
edo arriskurik dagoen… Bildutako infor-
mazio guztia tratatu eta aztertu ondoren, 
ikastetxe guztietako emaitzen txostenak 
prestatu eta bilerak egin ziren gurasoekin, 
emaitzak azaltzeko eta esperientzia pilo-
tuak antolatzeko.

Zehazki, hiru esperientzia pilotu jarri 
dira abian: Oinez busa edo oinezko auto-
busa, oinezkoak ikusarazteko kanpaina, 

eta eskolako sarrera eta irteera orduetan 
ibilgailu motordunen zirkulazioa etetea.

Oinez busa izeneko esperientzian ikas-
tetxera oinez joateko ibilbide batzuk eta 
ikasleak jasotzeko geralekuak ezarri dira. 
Horrela, haurrak oinez joaten dira eskola-
ra, txaleko batekin identifikatutako gura-
so boluntarioek lagunduta eta gidatuta. 
Esperientzia hori honako ikastetxe haue-
tan jarri da abian: Etxebarriko Kukullaga 
HLHI eta Galdakaoko Aperribai HLHI, 
Eguzkibegi Egia HLBHIP eta Unkina HLHI.

Oinezkoak ikusarazteko kanpaina, be-
rriz, Galdakaoko Gandasegi HLHI ikaste-
txean abiatu zen. Astebete iraun zuen eta 
ekimen sinboliko gisa planteatu zen, oi-
nezkoen mugikortasuna ikusarazteko eta 
eskolara oinez joan behar dela aldarrika-

GURE 
INGURUNEA

Eskola Bidea komunitatearen parte-hartzean oinarritutako proiektu bat da. Haren helburua eskolarako joan-
etorriak modu iraunkor (oinez edo bizikletaz), autonomo eta seguruan egitea da. Gaur egungo joera nagusia den 
ibilgailu motorduna erabiltzea murriztu eta aldatzen saiatzen da, udalerriko bide segurtasuna hobetuz, haurren 
autonomia sustatuz eta udalerria oinezkoentzat berreskuratzen lagunduz. Hori lortzeko ezinbestekoa da eragile 
guztiak inplikatzea: udala, elkarteak, erakundeak eta, bereziki, gurasoak, ikasleak (irakasleak nahiz irakasle ez 
diren langileak).

Mugikortasun iraunkor eta segurua ikastetxera

ESKOLA BIDEA NERBIOI-IBAIZABALEN
Testua eta argazkiak: Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal

tzeko. Aste batez gutxienez ikastetxerako 
bidea oinez egiteko eskatu zitzaien autoz 
eraman ohi dituzten haurrei. Oinezkoen 
mugikortasuna ikusarazteko asmoz, txa-
leko islatzaileak janzteko eskatu zitzaien 
familiei, eta ikastetxeak berak petoak ba-
natu zituen haurren artean, haien janzke-
ra deigarriagoa izan zedin.

Azkenik, Arrankudiagako eskolaren in-
guruan ibilgailu motordunen zirkulazioa 
eten da sarrera eta irteera orduetan. 
Horrek segurtasun handiagoa eman die 
ikasleei eta, zeharka, ikastetxera oinez joa-
teko ohitura sustatu du.

Nerbioi-Ibaizabalgo ikastetxeetan 
Eskola Bidea proiektua garatzea Tokiko 
Agenda 21eko 2013-2020 Eskualde 
Planean aurreikusitako ekimena da, 

web
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«Mugikortasuna sortzen den gune handie-
tan mugikortasuna hobetu (enpresak, ikas-
tetxeak, ospitaleak, merkataritza guneak, 
eta abar…)» programaren barruan.

Eskola Bidea egitasmoaren aurrekaria 
eta osagarria «Nerbioi-Ibaizabalgo ikaste-
txeek mugikortasun jasangarria sustatzeko 
jarduerak: Segurtasun Neurrien Azterketa» 
proiektua izan da. Ikastetxeetarako sarbi-
deen inguru hurbilena aztertu ondoren, 
oinezkoen eta bizikleten zirkulazioa 
errazteko bide-segurtasun neurriak disei-
natu dira, hala nola trafikoa baretzea eta 
seinaleak nahiz babes-hesiak jartzea, bes-
teak beste.

Azken urteotan, ikastetxera autoz joa-
teko ohitura areagotu egin da, eta bi 
proiektuen helburua goranzko joera hori 
iraultzea da, kostu ekonomiko apaleko eta 
eragin handiko neurrien bidez. Horrela 
ibilgailu motordunen erabilera murriztu 
nahi da oinez edo bizikletaz erraz egin 
daitezkeen joan-etorri laburretarako. 
Gaur egun, auto gehiegi pilatzen dira ikas-
tetxeen inguruan, eta horrek, sarbide se-
gurua eragozteaz gain, ibilgailu pribatua-
ren erabilera neurrigabea sustatzen du. 
Jende gehienaren ikuspegitik, ibilgailuak 
eta haien maniobrak dira segurtasun ara-
zo larriena, baina, paradoxikoki, arrisku 
horretatik babesteko joera nagusia autoz 
joatea da, horrela arriskua handitu eta he-
datzen den arren. 

Eskola Bidea honakoa aldarrikatzen 
duen mundu osoko korronte bat da: uda-
lerriak gizatiartzea, autodefentsa ibilgailu 
motordunek gure kale eta auzoetan du-
ten nagusitasunaren aurrean, eta espazio 
komunitarioak orekatzea eta demokrati-
zatzea oinezkoei lehentasun handiagoa 
emanez. 

ONURAK ETA EMAITZAK

Eskolara joateko ibilgailu motorduna ez erabiltzea oso onuragarria da. Honako hauek 
dira abantaila nagusiak: mugikortasun ohitura iraunkor eta osasungarriak sustatzen dira; 
kutsadura atmosferikoa eta akustikoa gutxitzen da; ibilgailu motordunen erabilera mu-
rrizten denez, energia gutxiago kontsumitzen da; klima aldaketaren aurka borrokatzeko 
ardura partekatzen da; eta joan-etorrietan segurtasuna handitzen da. Gainera, Eskola 
Bideak haurren autonomia, gizartekoitasuna, heldutasuna eta ardura sustatzen ditu.

Proiektu honetan, guztira 1.386 ikaslek hartu dute parte ikastetxeetako mugikortasun 
diagnostikoak egiteko inkestetan, eta 184k proiektu pilotuetan. 2013ko apiriletik aben-
dura bitartean proiektuan parte hartu duten Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko ikastetxeak 
honako hauek izan dira: Etxebarriko Kukullaga HLHI; Arrankudiaga HLHI; Ugao HLHI; eta 
Galdakaoko Aperribai HLHI, Eguzkibegi Egia HLBHIP, Unkina HLHI eta Urreta HLHI.

Eskualdeko Eskola Bideari esker, energia aurreztu da eta CO
2
, PM eta NOx emisioak 

gutxitu dira. Eskolara autoz joan beharrean oinez joateko esperientzia pilotuetan parte 
hartu duen ikasle kopurua kontuan izanik (184) eta parte-hartzaileen % 50ek ikasturtea 
bukatu arte jarraitzen dutela kalkulatuz, 18,92 m3 erregai gutxiago erabili dira eta 72,32 
tona CO2 gutxiago isuri dira atmosferara.

Proiektuaren kostua 21.780 euro izan da, eta bi diru-laguntza jaso dira: Energiaren 
Euskal Erakundearena (garraio eta mugikortasun eraginkorrerako laguntza programaren 
barruan) eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarena (jarduera fisikoa sustatzeko progra-
metarako laguntzen barruan).
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Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak sustatu duten «Erronka 
Garbia!» konpromiso soziokultural 

baten bereizgarria eta abiapuntua da. 
Ekitaldi jendetsuak aire librean antola-
tzearen ondorioz eta jendearen jokabi-
dearen ondorioz, ekitaldia egin aurretik 
eta egiten den bitartean, sortzen diren 
inpaktu negatiboak ahalik eta gehien mu-
rriztea da konpromiso hori. «Erronka 
Garbia!» proiektuak portaera iraunkorren 
lehenbiziko helburua finkatzen du, maila 
guztietan. Ondorio negatiboak prebeni-
tzea, kontrolatzea eta arintzea da erronka.

Ingurumen-zigilua

«Erronka Garbia» da ingurumeneko 
proiektu garrantzitsu honetarako sortu 

den ingurumen-zigiluaren leloa. Desafio 
garbia da. Ekitaldiak antolatzen dituzten 
entitate, erakunde, enpresa, elkarte edo 
partikular guztiek bat egin dezakete, in-
gurumen irizpide hauek aplikatuz. 
Konpromiso hau hartzen dutenek adie-
razpen bat jasoko dute eta ingurumen-zi-
gilu hori erabili ahalko dute jokabide ar-
duratsu eta eredugarria dutela erakusteko. 
Hala gertatu da 2014ko Ibilaldiaren anto-
laketan, Gernika-Lumon ekainaren 1ean 
egin dena, «Erronka Garbia!» proiektuan 
garatutako neurri iraunkorrak aplikatu di-
ren lehenbiziko ekitaldi jendetsua izan da.

Erakunde sinatzaileetako bakoitzak 
lan batzuk hartu zituen bere gain helbu-
rua lortzeko. Hala, esaterako, Eusko 
Jaurlaritzak, Ihobe S.A. sozietate publi-

«Erronka Garbia!» proiektuaren helburua da aire librean egiten diren ekitaldi handiak antolatzean eta 
ospatzean ingurumenak jasan ohi dituen eragin negatiboak (baliabide naturalen kontsumoa, garraioaren 
kutsadura eta hondakinen bolumena) murriztea eta haien inguruan kontzientzia sortzea.

Aire zabaleko ekitaldietarako ingurumen 
iraunkortasunerako proiektua 

«ERRONKA GARBIA!»
Testua eta argazkiak: Bizkaiko Foru Aldundia

web

GURE 
INGURUNEA

vídeo
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koaren bidez, jarduketa neurri zehatzak 
landu ditu, «Erronka Garbia!» proiektuan 
jasoak, aire libreko ekitaldiak antolatzeko 
tresna gisa, Ibilaldian eta beste ekitaldi 
batzuetan. Neurriok 2014ko Ibilaldian 
aplikatzean (ingurumenaren gaineko 
eragin negatiboa prebenitzeko helbu-
ruz), estreinako aldiz ingurumenaren gai-
neko efektuak monitorizatzea eta eba-
luatzea ahalbideratuko da. Erabili behar 
diren euskarri motak, beraien osaeraren 
eta berrerabiltzeko aukeren arabera, 
energia aurrezteko eta ura kontsumitze-
ko neurriak, edo txosnetarako inguru-
men irizpideak betetzen dituzten tres-
nak erabiltzea eta abar baloratu dira.

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen 
Sailak, berriz, Komunikazioko eta 
Ingurumen Sentsibilizazioko Plana defini-
tzea eta abian jartzea bere gain hartu du. 
Plan horretan, ingurumen aldetik iraunko-
rrak diren parte hartze pautak daude, offli-
ne eta online euskarrietan zabalduak, ga-
rraio iraunkor eta kolektiboan mugitzearen 
onurei buruz eta hondakinen sorrera mu-
rrizteari buruz kontzientzia sortzeko, horiek 
baitira ingurumenean aztarna handiena 
uzten duten faktoreetako bi. Mugikortasun 
iraunkorra eta hondakinen murrizketa dira 
2014ko Ibilaldian aplikatu diren komunika-
zio ekintza nagusien helburuak.

“Erronka Garbia”ren tresnatzat «Ingu-
rumen iraunkortasuneko dekalogoa» ida-
tzi da, ingurumenarentzat iraunkorrak 
diren portaerak mesedetzeko eta haien 
aldeko sentsibilitatea zabaltzeko aire li-
breko ekitaldietara joaten diren pertso-
nen artean. Dekalogoak kontuan izan eta 
zaindu behar diren alderdi nagusiak jaso-
tzen ditu: ingurunea, mugikortasuna, 
kontsumoa, hondakinak, ura, atmosfera, 
kultur ondarea, paisaia, natura eta gizarte 
eta ingurumen balioak. Baliabide eta 
errealitate horiek aire libreko ekitaldi han-
dietan kaltetu ohi dira, izan ere.

Dekalogoa oinarri izanik, mezu zuze-
nak sortu dira honelako ekitaldi batera 
joan baino lehen hartu behar diren eraba-
kiei buruz (garraio iraunkor eta kolekti-
boan joatea, edota motxila iraunkortasun 
irizpideak kontuan izanik prestatzea) eta 
ekitaldia egitean izan beharreko portae-
rari buruz. Mezu horiek jendearengana 
irits daitezen, informazio eta dibulgazio 

INGURUMEN AHOLKUAK

«Erronka Garbia» proiektuak haur eta gazteengana ere iritsi nahi du, beraien portae-
rak ingurumena errespetatzen duela bermatzeko. Horretarako, «Ingurumen aholkuen» 
proposamena egin da, aholku didaktikoekin, eskolako adinean dagoen jendeari egoki-
tuak. Aholku horiek Euskadiko ikastetxeetan zabaldu dira, Ikastolen Elkartearen eta 
Ingurugelaren (Eusko Jaurlaritza) lankidetzarekin, gazteenen artean gogoeta eta bizi-
modu iraunkorrak sortzeko.

«Ingurumen aholku» horien helburua bizi-ohitura iraunkorrak sortzen dituen jokabi-
dea barneratzea da. Umeek ingurumen portaera horiek barneratzen badituzte, inguru-
mena errespetatzen duten bizi-ohiturak naturaltasun osoz garatuko dituzte. Horrela, 
ingurumena zaintzea ez da erronka izango, bizitzako jarrera bat baizik.

izaerako flyer bat banatu da, ingurumen 
irizpideekin. Gainera, sare sozialetan ba-
natzeko mezuak, irrati-ziriak eta bi bideo-
klip egin dira, Ibilaldiko parte hartzea nola 
prestatu behar den azaltzeko. 

Bideoklipak

Ibilaldiaren harira, «ekoenbaxadoree-
kin» eta boluntarioekin grabatutako bi-

deoklipen hedapena hasi da. Busturialdean 
grabatu dira, garraio kolektiboaren erabi-
lera sustatzeko, eta hondakinak berrerabil-
tzearen, murriztearen eta birziklatzearen 
garrantzia erakusteko. Bideoklipak sare 
sozialetan, komunikabideetan eta 
Ibilaldiaren antolatzaileen kanaletan ba-
natu dira (Internet, facebook etab). 
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Larrabetzuko eskolan oso argi dau-
kate elikaduraren arloko gastua 
osasunean egiten den inbertsioa 

dela. Horregatik, ikastetxeko jantokia au-
togestio eredu baten bidez kudeatzen 
dute hasiera-hasieratik, inguruko pro-
duktu onekin prestatutako menuak es-
kainiz eta bertako merkataritza nahiz 
ekonomia iraunkorra bultzatuz. Horrek, 
gainera, etorkizunean baserrian eta lehen 
sektorean lan egiteko aukera emango die 
gazte belaunaldi berriei. 2012-13 ikastur-
tean Larrabetzuko ikastetxe publikoak 
49.179 euro gastatu zituen erosketetan, 
eta gastu horren % 61,7 (31.701 euro) jan-
tokira herriko ekoizle eta dendariei bide-

ratu zuen. Beraz, esan daiteke Larrabe-
tzuko eskolako jantoki zerbitzua bertako 
ekonomiaren parte aktiboa dela.

Produktuak: bertakoak eta kalitate 
onekoak

Larrabetzuko baserritarrek zuzenean 
parte hartzen dute proiektuan. Haien 
ekarpenari esker, ikastetxeko 232 haurrek 
janari osasungarria hartzen dute, etxean 
prestatzen denaren oso antzekoa. 
Horretarako, azken hiru ikasturteotan 
ikastetxeko jantokia elkarlanean aritu da 
lehen sektoreko jarduera sustatzeko as-
moz herrian sortutako Gurpide elkartea-

rekin. Guraso Elkartearekin eta ikastetxe-
ko arduradunekin ados jarrita, Gurpidek 
sasoian sasoiko produktu freskoz horni-
tzen du jantokia.

Historia apur bat

Jantokia 1978an hasi zen lanean, 
Larrabetzuko gaur egungo ikastetxea 
inauguratu zen urtean. Hasieran Guraso 
Elkartea arduratzen zen jantokiko begira-
leak kontratatzeaz, haien soldatak ordain-
tzeaz eta erosketak egiteaz, familiek or-
daintzen zituzten kuoten bidez. Eusko 
Jaurlaritza sukaldeaz eta sukaldeko langi-
leez arduratzen zen.

Guraso Elkartearen ekimenez, 2008. urteaz geroztik jantokiaren autogestio eredu hau garatzen ari dira 
Larrabetzuko ikastetxe publikoan. Ekimen honen bidez, gurasoek dieta orekatua eta osasungarria bermatu nahi 
diete seme-alabei, kalitaterik oneneko elikagaiak erabiliz, menuak oso ondo zainduz eta bertako produktu fresko 
eta sasoikoei lehentasuna emanez. 

Menu osasungarrien bidezko  
autogestio eredua

JANTOKI IRAUNKORRA  
LARRABETZUKO  
IKASTETXE PUBLIKOAN
Testua: Matxalen Apraiz 
Argazkiak: Txinpasmendi GE. Larrabetzu HLHI

INGURUMEN 
OSASUNA vídeo
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2000ko martxoan, Eusko Jaurlaritzak 
ikastetxe publikoetako jantokiak arautze-
ko agindu bat eman zuen. Besteak beste, 
jantokien kudeaketa catering enpresen 
eskuetan uzteko agindu zien ikastetxe 
guztiei. Jantokiaren autogestioari eusten 
zioten ikastetxeak diru-laguntza sistema-
tik kanpo geratuko ziren.

Larrabetzuko eskolak jantokiaren au-
togestio ereduarekin aurrera jarraitzea 
erabaki zuen. Hezkuntza Saila 2007-2008 
ikasturtera arte arduratu zen sukaldeko 
langileak kontratatzeaz. 2008ko irailetik 
aurrera, ordea, kudeaketa propioarekin 
jarraitu nahi bazuen, eskolako Guraso 
Elkartea arduratu behar zen sukaldeaz eta 
sukaldeko langileak kontratatzeaz, horren 
kostua bere gain hartuz. Larrabetzuko 
ikastetxe publikoak, guraso batzarraren 
bidez hasieran eta eskola kontseiluaren 
bidez gero, ordura arte izandako autoges-
tio ereduari eustea erabaki zuen. Hainbat 
urteko esperientziaren ondoren, erabaki 
horretan berresten da.

Langileak

Gaur egun, sukaldari batek eta bi la-
guntzailek lan egiten dute sukaldean, eta 
jantokian 10 pertsona arduratzen dira ja-
naria zerbitzatzeaz, haurrak jasotzeaz eta 
ikasgeletara itzuli arte zaintzeaz. Beste 
pertsona batek eskolarekiko, Guraso 
Elkartearekiko eta hornitzaileekiko koor-
dinazio lana egiten du. Guraso Elkarteak 
zuzenean kontratatzen ditu langile guz-
tiak, eta zerbitzua jantokiaren erabiltzai-
leek ordaintzen duten kuotaren bidez fi-
nantzatzen da. Larrabetzuko ikastetxean 
haur bakoitzak 4,60 euro ordaintzen ditu 
eguneko. Kuota familiek ordaintzen dute 
oso-osorik, ez dute inolako diru-laguntza-
rik jasotzen Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Sailaren aldetik.

Jantokia eta eskola proiektua

Gainera, jantoki zerbitzua eskola 
proiektuan txertatuta dago. Elikadura 
egokiaren garrantzia balioesten ikasteko 
espazio gisa ulertzen da.

Jantokiarekin lotura zuzena duten bes-
te jarduera pedagogiko batzuk eskolako 
berotegia eta baratzea dira. Ikasleek be-
ren barazkiak landatu eta jaten dituzte, 
eta eskolako hondakin organikoak apro-

betxatzen dituzte, gero Larrabetzuko ba-
serritarrek baliatzen duten konposta edo 
ongarri organikoa eginez.

Balantzea eta ondorioak

Horrek guztiak ondo funtziona dezan, 
ezinbestekoa da talde lana, eta horretaz 
arduratzen den lantaldea oso zabala da: 
jantokiko langileak, ikastetxeko zuzendari-
tza, guraso elkartea, berotegiaren ardura-
dunak eta ikastetxeko hondakin organi-

koak aprobetxatzeaz arduratzen den 
taldea.

Guraso Elkarteak jantoki zerbitzuaren 
autogestioaz edo kudeaketa propioaz egi-
ten duen balantzea oso positiboa da, mai-
la guztietan. Ondorioak oso argiak dira: 
kalitate hobea, zerbitzu hobea, iraunkorta-
sun handiagoa, hezkuntza proiektuarekiko 
integrazio handiagoa, parte-hartze han-
diagoa, eragin handiagoa bertako ekono-
mian eta gastu publiko urriagoa. 

CATERING ENPRESA HANDIEN AURREKO ALTERNATIBAK

Catering enpresa handiek ezarritako irizpidea ikastetxeetako sukaldeak desagerra-
raztea da, beraien sukalde erraldoietan ahal beste menu prestatu ahal izateko ahalik eta 
langilerik gutxien erabiliz. Horrela, nutrizio kalitateari, hezkuntzarekiko integrazioari, 
garapen ekonomikoari eta gastu publikoa gutxitzeari dagokionez eraginkorragoak izan 
zitezkeen beste eredu batzuk baztertzen dituzte. Jantoki eredu alternatiboek ingurumen 
irizpideak hartzen dituzte kontuan eta produktu ekologikoak, tokian tokikoak eta bidez-
ko merkataritzakoak erabiltzen dituzte. Larrabetzuko eskolan ez ezik, honako ikastetxe 
hauetan daude horrelako jantokiak: Betiko ikastola (Leioa), San Fidel ikastola (Gernika-
Lumo) eta Sagrado Corazón ikastetxea (Bermeo), besteak beste.
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«Sare Berdea» josten

Ibilbide ekologikoak 
Ugao-Miraballesen
Testua: Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal  
Argazkiak: Ugao-Miraballesko Udala

Ugao-Miraballesko Udalak «Sare Berdearen konfigura-
zioa - Ugao-Miraballesko Ibilbide Ekologikoak» proiektua 
burutu du orain dela gutxi. Beste jarduketa batzuen artean, 
bidexka batzuk egokitu, seinaleztatu, segurtasuna areagotu eta 
haiei lotutako baliabide natural eta kulturalak ezagutarazi 
dira. Proiektuaren helburua Ugao-Miraballesko herritarrek 
nahiz bisitariek ibilbide horiek erabiltzea da.

Ugao-Miraballesko Sare Berdea oso erakargarria da erabil-
tzaileentzat, hainbat arrazoirengatik. Lehenik, herria Bilbo 
Metropolitarreko Gerriko Berdearen barnean dago. Bizkaiko 
Foru Aldundiaren ekimen horrek 27 udalerri biltzen ditu, ber-
tako baliabide kulturalak, naturalak, historikoak eta paisaia-
ren arlokoak ezagutarazteko asmoz. Nabarmendu beharra 
dago Gorbeia-Ganekogortako igarobide ekologikoa udalerriko 
hegoaldetik pasatzen dela. Bizkaiko metropolitik oso hurbil 
daudenez, milaka herritar oso erraz iritsi ahal dira Ugao-
Miraballesko bidexka sarera eta ibilbideetako elementu kultu-
raletara (Burdin Hesia, Historia Ezagutzeko Zentroa, 
Udiarragako eta Markioko ermitak, etab.).

Bigarrenik, bidexkak egokitu eta elementu historiko-kul-
turalen balioa nabarmendu denez, ibilbideak erakargarriagoak 
dira orain. Adituek Burdin Hesia induskatu eta seinaleztatu 
izanak aukera bikaina eskaintzen du bisitaldi berean historia, 
kultura eta ariketa fisikoa uztartzeko, eta horrek bertakoen 

«Sare Berdea» egitasmoak bi helburu 
nagusi ditu: xendazaletasuna sustatzea 
eta Ugao-Miraballesko zein inguruko 
udalerrietako ondare historiko-
kulturalaren eta paisaien balioa 
nabarmentzea.

zein bisitarien interesa areagotzen du. Burdin Hesiko ibilbidea 
zirkularra da, hiritik abiatzen da eta ez du inolako zailtasunik. 
Hiriaren inguruetatik doa, landa zabalak, balio ekologiko han-
diko baso misto bat eta egoera onean dauden bi bunker eta 
lubaki batek osatutako defentsa lerroa zeharkatuz. Gainera, 
Ugao-Miraballesen dagoen Historia Ezagutzeko Zentroak hez-
kuntza jarduerak eta ekimen soziokulturalak antolatzen ditu, 
eta horrek herritarrei Sare Berdeak dituen aukeren gaineko 
arreta espezializatua eskaintzea ahalbidetzen du.

Horrez gain, ibilbideak errazak direnez eta Ugao-
Miraballesko herrigunetik hurbil daudenez, adin eta maila 
sozial guztietako pertsonek erabil ditzakete. Ugao-Miraballes 
5 km2 inguruko udalerri txikia da, eta horrek denbora gutxian 
hainbat ibilbide egiteko eta, hala nahi izanez gero, inguruko 
udalerrietako ibilbideekin lotzeko aukera ematen die ibiltariei. 
Azkenik, Ugao-Miraballesek kalitate oneko garraio publikoa 
du (autobusa zein trena) eta herriaren inguruan hainbat apar-
kaleku daude. Hori guztia dela eta, bisitarientzat oso erraza da 
bertaratzea. Laburbildurik, Sare Berdeak turismoa eta kultura 
uztartu eta ohitura osasungarriak sustatzen ditu adin guztie-
tako pertsonen artean.

Proiektuak honako ibilbide hauek barnebiltzen ditu: Ugao-
Miraballes Arrigorriagarekin lotzen duen eta txirrindulariek 
ere erabil dezaketen PR-BI-16 ibilbidea;  Ugao-Miraballes 

pdfTXANGOAK
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Arrankudiagarekin lotzen duen «8 mendietako martxa» ize-
neko ibilbidea; Saldarian auzoa zeharkatuz Ugao-Miraballes 
Zeberiorekin lotzen duen ibilbidea; eta Burdin Hesiaren zir-
kuitua, herrigunetik kilometro batera baino gutxiagora da-
goena. 

Sare Berdea eratzeko jarduketen artean, ibilbideei eta 
haien inguruko naturari nahiz baliabide natural eta histori-
ko-kulturalei buruzko informazio panel homologatuak jarri 
dira Ugao-Miraballesko herrigunean, eta panel espezifikoak 
Burdin Hesiko baterietan, azalpen zehatzekin. Ibilbideak gezi 
eta balizekin seinaleztatu dira, batez ere Ugao-Miraballesen 
eta Arrigorriaga, Arrankudiaga eta Zeberio udalerrien arte-
ko lotuneetan, eskualdean irizpide homogeneoak dituen bi-
dexka sare bat osatzeko asmoz. Azkenik, ibilbideak, baliabide 
naturalak eta elementu kulturalak digitalizatu eta Interneten 
kontsultatu ahal izateko konfiguratu dira. Horrela, eduki 
horiek oso modu errazean jaso ahal dira telefono mugikorre-
tan, xendazaleek gero eta gehiago erabiltzen baitute tekno-
logia hori.

IBILBIDE EKOLOGIKOEK AHALMEN  
IKARAGARRIA DUTE 

Ibilbide ekologikoak oso garrantzitsuak dira gizakiaren eta 
ingurunearen arteko harremanak sustatzeko. Ondo ekipatu-
rik, ondare kultural eta naturalaren balioa eraginkortasunez 
ezagutarazteko ahalmen berebiziko dute, hala hezkuntzaren 
nola aisialdiaren arloan. Gainera, mugikortasun osasungarri-
rako azpiegiturak dira, kostu gutxiko inbertsioak behar dituz-
te eta kalitate handiko turismo baliabideak dira. Zailtasun 
gutxiko mendi ibilbideei buruzko informazioa azken urteotan 
turismo bulegoetan egiten den eskaera nagusietako bat da.

Proiektua Ugao-Miraballesko Tokiko Agenda 21eko Ekintza 
Planean eta Nerbioi-Ibaizabalgo Tokiko Agenda 21eko 2013-
2020 Eskualde Planean jasota dago (bi plan horiek 2013an 
onartu ziren). Guztira 50.176,77 euroko aurrekontua izan du. 
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak 40.141,42 euroko 
diru-laguntza eman du, eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 
6.503,80 euro.
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Interpretazio zentroa astelehenetik os-
tiralera bitartean dago irekita, goizez eta 
arratsaldez, 12:00etatik 14:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara, urte osoan zehar. 
Litekeena da udan ordutegia aldatzea; ho-
rregatik, komeni da idaztea edo telefonoz 
deitzea informazio zehatza eskatzeko. 
Sarrera doakoa da.

Larunbatetan aldez aurretik eskatu 
behar diren doako bisita gidatuak antola-
tzen dira taldeentzat eta kolektibo anto-
latuentzat (klubak, elkarteak…). Bisitan 
hau guztia sartzen da: Memoriala bera, 
film labur baten proiekzioa zentroari 
erantsitako ekitaldi aretoan, eta zaharbe-
rritutako metrailadore habia eta inguruko 
mendia ezagutzeko irteera. Bisitaren ba-
tez besteko iraupena hiru ordukoa da.

Horrez gain, 2013an Burdin Hesiaren 
Memorialak beste jarduera batzuk antola-
tu zituen: erakusketak, hitzaldiak, doku-
mentalen proiekzioak eta gertaera histo-
r ikoen ant zezpenak .  Gaur egun, 
berrikuntza bat gehitu du jarduera ildo 
horretan: gerraren garaiko Bilbo (1937) ja-
sotzen duen diorama handi bat, 1:35 es-
kalan egina. Ekimen horiek guztiak oso 
harrera ona izaten ari dira bisitarien, herri-
tarren eta turisten artean.

Berangoko Udaleko Turismo Sailak ku-
deatzen ditu interpretazio zentroa eta an-
tolatzen diren jarduerak, Burdin Hesiak 
eta Gerra Zibilak pizten duten interes tu-
ristikoa sustatzeko asmoz. 

1936-1937an Eusko Jaurlaritzak bur-
dinazko defentsa lerro mitikoa erai-
ki zuen Bilboren inguruan, hiria ar-

mada frankistaren eskuetan eror ez zedin. 
Memorialak Burdin Hesiaren historia azal-
tzen du, panelen bidez: proiektua; eraiki-
tze lanak; kartografia eta espioitza; me-
trailadore habien, lubakien, gotorlekuen 
eta babeslekuen tipologia; Euskal 
Armadaren defentsak hausteko borrokak; 
eta gaur egun kontserbatzen diren hon-
dakinak berreskuratzeko ekimenak.

Panelekin batera, bisitariei Gerra 
Zibileko giroan murgiltzeko aukera ema-
ten dieten 250 objektu daude, Sancho de 
Beurko elkartearen bildumakoak: intsig-
niak, dokumentuak, uniformeak, bande-
rak, txanponak, jokoak, tabakoa, egunka-
ri eta aldizkariak, su-armak eta arma 
zuriak… Beste gauza aipagarri batzuen 
artean, lur-zakuz egindako metrailadore 
habia baten erreprodukzioa dago, Saseta 
batailoiko gudariek erabiltzen zuten 
Schwarzlose metrailadore batekin.

Memorialaren osagarri gisa, Berangoko 
Udalak Areneburuko metrailadore habia 
zaharberritu du. Udalerrian gaur egunera 
arte kontserbatu den bakarra da eta oso 
egoera onean dago.

BURDIN HESIAREN MEMORIALA 
INTERPRETAZIO ZENTROA
Testua: Aitor Miñambres. Burdin Hesiaren Memoriala Interpretazio 
Zentroaren Zuzendaritza

Argazkiak: Manu Magdaleno Alonso

Ondare historikoa kontserbatzearen garrantziaz jabeturik, Berangoko Udalak Burdin Hesiaren Memoriala 
Interpretazio Zentroa sortu zuen orain dela bi urte, Gerra Zibila Euskal Herrian ikertzen duen Sancho de Beurko 
elkartearekin elkarlanean. 2012ko irailean inauguratu zen eta oso harrera ona izan du bisitarien aldetik.

web

EKIPAMENDUAK

BURDIN HESIAREN 
MEMORIALA INTERPRETAZIO 

ZENTROA

Berangoeta Kultur Etxea,  
Simon de Otxandategi, 64
48640 – Berango – Bizkaia
Telefonoa: 94 668 21 43
E-mail: burdinhesia@berango.org

http://www.berango.net/es-ES/
Turismo/Cinturon-Hierro/Paginas/de-
fault.aspx
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GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

ZIBERINGURUNE@

«MUNDUKO KOMUNAK» 
ERAKUSKETA ITSAS MUSEOAN

AKTIBATU+,  
EBeko Green Week 
2014 ekitaldirako 
aukeratua
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LOIU
Loiuko Udalak hainbat lursail laga dizkio Bizkaiko Foru Aldundiaren lur fun-
tsari, Basalan sozietate publikoak kudea ditzan. Erabilera lagatze horri esker, 
gazte ekintzaileek abian jarri ahalko dituzte nekazaritzaren inguruko nego-
zio proiektuak. Dagoeneko, barazkigintza eta frutagintzaren arloko jardue-
retarako eta barraskilo hazkuntzarako eskaerak jaso ditu udalak.

MUSKIZ
Muskizko Udaleko Ingurumen, Larrialdi eta Lan Segurtasun Sailak ISO 9001 
arauan eta Zerbitzu Karta batean oinarritutako sistema bat ezarriko du ka-
litatea kudeatzeko, gaur egun erabiltzen dituen gainerako sistemetan inte-
graturik. Hori egingo duen lehena izango da. Gaur egun, estatu osoan 
Ingurumenaren eta Lan Segurtasunaren ISO 14001 eta OSHAS 18001 ziur-
tagiriak dituen lehen udalerria da Muskiz.

BILBAO
Bilboko Udalak, Ur Partzuergoak eta Slowfood Bilbao-Bizkaia elkarteak H

2
O 

Bilbao proiektu solidarioa jarri dute abian, Bilboko iturriko ura duin bilaka-
tzeko asmoz eta Etiopian edateko ur putzuak eraikitzen laguntzeko. H

2
O 

Bilbao izeneko 500 pitxer diseinatu dira horretarako. Pitxerrak salduz bildu-
ko den dirua edateko ur putzuak eraikitzeko erabiliko da. Proiektuak 5.843 
pertsonari eragingo die eta biztanleriaren segmenturik ahulenengana iri-
tsiko da

GURE  
UDALERRIETAKO  
ALBISTEAK
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UGAO-MIRABALLES
Ugao-Miraballesko Udalak bat egin du Udaltalde Nerbioi-Ibaizabal 
Jasangarri tasun Bulegoak erosketa publiko berdearen arloan sustatzen 
duen zerbitzuarekin. Ekimen horren helburua hauxe da: erosketa edo kon-
tratazio publikoak egiteko orduan, entitate hori osatzen duten udalerri 
guztiek ingurumen inpaktu txikia duten eta gutxieneko iraunkortasun iriz-
pideak betetzen dituzten produktuak nahiz zerbitzuak lehenestea.

GETXO
Iragan maiatzean, Getxoko Udalak hasiera eman zien udalerrian zortzi kilo-
metro bidegorri gehiago egiteko lanei, 2012-2015erako Bidegorri Planaren 
barruan. Planaren helburua 32 kilometroko bidegorri sare bat sortzea da, 
trazatu bakarrekoa. Lanak bukatzen direnean, bidegorri zati gehiago egon-
go dira udalerriko bederatzi tokitan. Udalaren helburua herritar guztiei 
udalerrian bizikletaz ibiltzeko aukera ematea da, garraiobide iraunkor eta 
praktiko hori egunero erabil dezaten.

ELORRIO
Maiatzean abian jarri zen Argiñetako aztarnategiko ikerketa arkeologikoa-
ren hirugarren fasea. Ikerketa arkeologikorako proiektuaren hirugarren fase 
honek berrikuntza handi bat dakar: profesionalak ez diren hamaika pertso-
nak hartuko dute parte ikerlanetan, zortzi arkeologorekin batera. Aste ba-
koitzean, pertsona horietako bi elkarlanean arituko dira zortzi arkeologo 
profesionalekin. Datorren urtean, Argiñetako aztarnategiaren balioa nabar-
mentzeko beste fase bat abiatuko da.

GURE  
UDALERRIETAKO  

ALBISTEAK
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Familia nekazaritza

Web orri honen bidez, 
familia nekazaritza zer 
den jakin dezakegu. 
Gainera, Familia 
Nekazaritzaren 
Nazioarteko Urteari 
buruzko informazio 
oparoa aurkituko dugu: 
zergatia eta helburuak, 
albisteak, antolatuko diren ekitaldiak eta beste.

Goazen hondartzara!

Bizkaiko hondartza eta 
hareatzetan jokabide 
arduratsua eta iraunkorra 
izateko aholkuak eta 
gomendioak ematen dira 
web orri honetan, 
ilustrazioetan eta azalpen 
testuetan oinarritutako 
material didaktiko baten 
bidez.

Eskola Bidea

Gure inguruko haurren 
mugikortasun iraunkor 
eta seguruaren arloko 
arazoei eta jokabide 
egokiei buruzko 
informazioa ematen du 
blog honek.

Ibaien fragmentazioa

Biodibertsitate 
Adierazleen Atari 
Nazionalak ibaien 
fragmentazioari buruzko 
informazioa ematen 
duten adierazleak 
jasotzen ditu bere web 
orriaren atal honetan.

Altzairuzko 
hondakinak

Latorriaren 
Birziklapenerako Elkarte 
Ekologikoaren 
(ECOACERO) web orria. 
Irabazi-asmorik gabeko 
elkarte hori 1997ko 
otsailaren 5ean sortu zen, 
eta haren jarduera nagusia altzairuzko ontzien hondakinek 
sortzen dituzten ingurumen arazoak konpontzea da.

Looking for the Wild

Andoni Canela 
argazkilariaren Looking 
for the Wild proiektuari 
buruzko web orria. 
Hamabost hilabetez 
mundu osoan barrena 
ibili da, arrazoi 
desberdinengatik 
mehatxaturik dauden 
espezie enblematiko batzuen argazkiak egiten.

www.fao.org/family-farming-2014/es/

www.caminoescolar.blogspot.com.es/ www.ecoacero.com/pagina.php?id=49

www.lookingforthewild.com/

www.bipindicators.net/riverfragmentation

                      Aldizkariko atal honetarako  

                        interesgarria izan  

     daitekeen Interneteko helbideren  

              bat ezagutzen baduzu,  

                      bidal iezaguzu,  

                            mesedez.

Beren edukiagatik gure inguruneko 
iraunkortasunaren alderdi berriak ezagu-
tzen eta sakonago aztertzen lagunduko 
diguten Interneteko helbide interesga-
rriak jasoko ditugu aldizkariko atal hone-
tan, «Gaurkoa» sailaren barruan. 
Ziberingurune@ leiho birtual bat da, be-
rria, entretenigarria eta familia osoari 
irekia. 

ZIBERINGURUNE@

www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=134&idioma=ca

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net

22 | Bizkaia Maitea | udaberria 2014 |

http://www.lookingforthewild.com/
http://www.bipindicators.net/riverfragmentation
http://www.bizkaia21.net/interior.asp?idpagina=134&idioma=eu
www.fao.org/family-farming-2014/es/


JARDUERAK

Erakusketa Bilboko Itsas Museoan

MUNDUKO KOMUNAK
Ekainaren 19tik urriaren 5era arte, Unesco Etxeak antolatuta eta Bilbao 

Bizkaia Ur Partzuergoaren eta Uraren Euskal Agentziaren lankidetzarekin, «WC: 
errealitate ezberdinak» izeneko argazki-erakusketa egongo da ikusgai 
Bilboko Itsas Museoan. Erakusketaren helburua toki askotan saneamendu 
duinik ez dagoela salatzea eta gizartea arazo horretaz kontzientziatzea da. 
OMEren eta UNICEFen arabera, ur garbia eskuratzeko aukerarik ez duten per-
tsonen kopurua 780 eta 1.000 milioi bitartekoa da mundu osoan, eta 2.500 
milioik ez dute saneamendu egokirik.

Ura ezinbestekoa da saneamendurako; eta alderantziz, saneamendurako azpiegiturarik ez badago ura ezin da edan-
garria izan. Hondakin uren tratamendurik gabe ezin da osasunik ez garapenik egon. Asier Reinoren argazkietan komu-
nak eta konketak ikusten dira, munduko hainbat lekutako bizi-baldintzen metafora gisa. Osasun-egoerari, garapenari 
eta elkartasunari buruzko metaforak dira, giza eskubideen egoeraren berri ere ematen dutenak.

AKTIBATU+,  
EBeko Green Week 2014 
ekitaldirako aukeratua

Bizkaiko ingurumen iraunkortasunaren aldeko ekimena, Aktibatu+, 
Bizkaiko Foru Aldundiak jarri du abian, Bilbao Bizkaia Ur partzuergoa-
rekin, Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin, Energiaren Euskal 
Erakundearekin (EVE), Eroskirekin eta Garbiker Sozietate Publikoarekin 
lankidetzan. Ekainean Bruselan egin zen Green Week edo Aste Berdeko 
61 ekimen sateliteetako bat izan da, Europako Batzordeak aukeratua.

«Aktibatu+ hondakinak murrizteko / Hara zer lortu dugun!» goi-
buruarekin, aukeratutako zortzi ikastetxeek* ate irekien jardunaldiak 
egin dituzte, ikasturtean zehar eskola programaren barruan burututako 
lana ezagutarazteko. 

Aurten, honako hauek izan dira Europako Green Week ekitaldiko gai 
nagusiak: ekonomia zirkularra, baliabideen eraginkortasuna eta hon-
dakin ekoizpena.

(*)  Andra Mari Ikastola eta Urritxe Institutua (Amorebieta-Etxano), Durangoko Institutua 
eta Landako Ikastetxea (Durango), Elorrioko Institutua, IES-BHI Anaitasuna Ikastola 
eta CEP-LHI Anaitasuna Ikastola (Ermua) eta Juan Orobiogoitia Institutua (Iurreta).

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A
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Bizkaiko Foru Aldundiak hondar-
tzen 2014ko denboraldia abiarazi 
du, 6,3 milioi euroko aurrekontua-

ri eutsiz, hondartza guztiak egoera on 
onean eta zerbitzu guztiak erabilgarri 
egon daitezen. Garbiketa taldeak, segur-
tasun eta zaintza zerbitzua, salbamendu 
eta sorospenekoa… denak daude prest.

Iaz erabilitako baliza eta seinale siste-
ma hobetu egin da, eragin positiboa 
izan duelako uretan ibiltzen diren per-
tsonen segurtasunean, eta Salbamendu 
eta Sorospeneko Foru Zerbitzua man-
tendu da.

Foru Aldundiko Ingurumen Sailak 
otsaileko denboralearen osteko konpon-
keta lanak amaitu ditu. Lan horietan, fun-
tsean, hormigoizko dutxa-oinarriak ken-
du dira eta ur hodiak berritu dira. Guztira 
100.000 euroko inbertsioa egin da jardu-
keta horietan.

Azpimarratu behar da hondartza eta 
kostaldeen gaineko eskumenak dituzten 
erakundeen (Espainiako Gobernua, Eusko 
Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta 
udalak) ahaleginari eta koordinazioari es-
ker lortu dela normaltasun ia osoa denbo-
raldiaren hasierarako. Espainiako 
Ingurumen Ministerioak emandako da-
tuen arabera, guztira 3,3 milioi euroko in-

bertsioa egin da Bizkaiko kostaldeko hon-
dartzak lehengoratzeko.

Aurten, Aldundiaren aurrekontu guz-
tizko inbertsiotik, 2,4 milioi euro garbike-
ta, mantentze eta konponketetarako dira; 
2,34 milioi salbamendu eta sorospenera-
ko; 0,56 milioi hondartzak zaintzeko; mi-
lioi bat euro azpiegitura-lanetarako, iris-
garritasuna eta ekipamenduak hobetzeko, 
eraikinak egokitzeko (besteak beste, La 
Arena taberna eraisteko), azterlan eta 
proiektuetarako, beste hornidura eta on-
dasun batzuetarako, hondartzen monito-
rizaziorako…

Ekipamendua eta garbiketa

Urtero bezala, aurtengo udan ere 
Bizkaiko hondartzek ekipamendu osoa 
dute. Aurtengo denboraldirako 187 dutxa 
jarri dira, 49 iturri, 728 zakarrontzi eta bi-
doi, 618 plataforma saredun, hankak gar-
bitzeko 46 iturri eta 1.800 metro egurrez-
ko pasabide.

Aurten, dutxa, iturri eta oinak garbitze-
ko zurrustetako euskarriak aldatzen jarrai-
tu da, plataforma finkoek hondartzetan 
duten ingurumen-eragina murrizteko. 
Nabarmendu beharrekoa da, gainera, 
hondartzen kudeaketaren etenik gabeko 
hobekuntzaren ildotik Aldundiak inguru-

mena babesteko irizpideak aplikatzen di-
tuela eta neurri egokiak hartzen ari dela. 
Esate baterako, hankak garbitzeko iturriak 
kentzen ari da beharrezkoak ez diren le-
kuetatik, eta dutxen behealdeko sakagai-
luak ere kentzen ari da ura aurrezteko. 
Bizkaiko Hondartzak Kudeatzeko Sistema 
Integratuak baliabideen arrazionalizazio 
horri ekin dio, zenbait udalek ere horrela-
xe eskatuta.

Azpiegituren atalean, nabarmentze-
koa da Bizkaiko 11 hondartzatan umeen-
tzako jolaslekuak daudela eta beste 16tan 
bizikletak aparkatzeko tokiak.

Garbiketa zerbitzuan 88 lagunek dihar-
dute udan, ordutegi desberdinekin. 
Ekipamendu mekaniko sofistikatua erabil-
tzen dute lanean. Besteak beste, hondar-
tza garbitzeko makinak, kamioiak, trakto-
reak, zisterna-kamioiak, eskoba-makinak, 
harriak kentzekoak, etab.

Hondartzetako gaikako bilketa eta 
hondakinen birziklatzea errazteko, kolore 
desberdineko ohiko zakarrontziak instala-
tu dira eta edukiontziak jarri dira mareek 
dakartzaten hondakinetarako.

Foru erakundeak dei egiten die hon-
dartzetako erabiltzaileei hondartzetan 
ere gaika bil ditzaten hondakinak. 

Hondartza sasoia ekainaren 1ean hasi zen Bizkaian eta irailaren 30era arte iraungo du. Bizkaiko kostaldeko 28 
hondartzek eta inguruko atsedenlekuek dagoeneko zerbitzu guztiak dituzte martxan.

Zerbitzu guztiak martxan

2014KO HONDARTZA  
SASOIA BIZKAIAN
Bizkaiko Foru Aldundia

INGURUMENAREN 
GESTIOA
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Zakarrontziak eta edukiontziak beti ego-
ten dira eskura eta ikusteko tokian, behar 
bezala erabil ditzagun.

Salbamendu eta Sorospeneko Foru 
Zerbitzua

Hondartzetako erabiltzaileek oso ba-
lorazio positiboa egiten dute sorosleen 
lanaren inguruan, eta hondartzan segur-
tasun irudipen maila handia izateari eus-
ten diote. Uretako 152 sorosle tituludunek 
osatzen dute salbamendu eta sorospene-
ko giza taldea, eta egunero-egunero guz-
tira 87 sorosle egongo dira zerbitzuan.

Sendotu egin da zaintzaren eredua

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen 
Sailak hondartzetako zaintzaren eragin-
kortasuna hobetu du eredua sendotuz. 
Denboraldi honetan kontrataturiko 31 
hondartzainek ordutegi jarraitua beteko 
dute 10:00etatik 20:00etara ar te. 
Lankidetza estuan arituko dira lanean 
Salbamendu eta Sorospeneko Foru 
Zerbitzuarekin, baita udaltzainekin eta 
trafikoan eta herritarren segurtasunean 
eskumena duten ertzainekin ere. 

Balizamendu eta seinaleen sistema 
hobea 

Bizkaiko Foru Aldundiak Itsasoko 
Kapitaintzaren Ebazpena (Bilbo, 2012ko 
martxoaren 9a) aplikatzen jarraituko du. 
Horren bidez, «itsas nabigazioari eta se-

gurtasunari buruzko arau orokorrak ezarri 
eta garatu dira». Beste modu batez esan-
da, hondartzan bainatzeko antolamen-
dua aplikatuko du Bizkaiak uretako erabi-
lera motei eta jarduerei dagokienez.

Aurten balizamendua hobetu egingo 
da Laidan, Toñan eta Lekeition, hondar-
tzetako erabiltzaileen segurtasuna ber-
matzeko, batez ere ontzietan ibiltzen di-
ren pertsonena.

Balizamendu sistema horrek berekin 
ekarri du segurtasun neurri bat, zeren era-
biltzaile batzuk lehenesten baitira (adibi-
dez, bainua hartzen dutenak, surflariak, 
etab.). Halaber, mesedegarria izango da 
erabiltzaileen arteko orekarako. Hondar-
tzetako sarreretan jarri diren informazio 
karteletan azaltzen dira mugak. 

BIZKAIKO HONDARTZEN LEIHO BIRTUAL BERRIA

Bizkaiko hondartzei buruzko informazio interesgarri guztia ematen duen web orria 
berritu egin da. Web orri berriak diseinu grafiko modernoagoa eta erakargarriagoa du. 
Bizkaiko 28 hondartzak mapan kokaturik agertzen dira, eta sagua hondartza bakoitzaren 
gainean jartzea aski da informazio baliagarri guztia ikusteko: tenperaturak, bandera, 
eguraldia, okupazioa, mareak… 

Gainera, orri nagusi horretatik hondartza bakoitzaren xehetasunak jasotzen dituen 
fitxa ireki daiteke. Fitxa horietan hondartzei buruzko informazio gehiago dago, hala nola 
ezaugarri orokorrak, zerbitzuak, ekipamenduak, iristeko modua eta debekuak, besteak 
beste. Uraren kalitateari eta bainurako osasun egoerari buruzko informazio zehatza ere 
ematen dute.

web
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Ibaiak, ura eramateaz gain, igarobide 
biologikoak eta biodibertsitatearen 
bilgune oparoak dira. Ibaiertzeko lan-

daredia flora espezie ugariz osatuta dago, 
eta horixe da ibaiaren kalitatearen eta in-
guruko bizitzaren euskarri nagusia. Hala, 
ondo eratutako ibaiertzeko basoek hau 
guztia ematen dute: 1) uraren tenperatura 
orekatuz intsolazio zuzena eragozten 
duen itzala, 2) urak ibaiertzak ez higatze-
ko babesa, 3) mikroklimaren oreka, ura 
xurgatuz, argia iragaziz eta ebapotranspi-
razio prozesuen bidez, 4) faunarentzako 
elikagaiak (baiak, haziak, onddoak…), 5) 
lehorreko faunarentzako babesa (zuhaix-
kak, zuhaitz eroriak eta enbor hutsak) eta 
6) uretako faunarentzako babesa (arrainei, 

Ibaiak ingurunearen arteriak dira, uraren ibilbideak eta organismo askoren bizilekua. Gaur egun, gure ibaiek 
«kolesterol» eta «anemia» maila handiak dituzte, baina sendatu ahal ditugu, pariatzen dituzten arazoak 
identifikatuz eta konponbideak bilatuz.

Ibai naturalak ala ubide soilak?

BIZKAIKO IBAIEN FRAGMENTAZIOA
Testua eta argazkiak: Iñigo Zuberogoitia (Estudios Medioambientales Icarus)

ornogabe urtarrei eta beste organismo 
batzuei babesleku segurua ematen die-
ten sustraiak). Oro har, ibaiek faunarentza-
ko autobide gisa funtzionatzen dute. 
Horregatik, ibaiaren eta inguruko habita-
ten kalitatea zenbat eta hobeagoa izan, 
orduan eta konplexuagoa izaten da espe-
zieen dibertsitatea.

Errepideekin gertatzen den bezala, 
igarobide biologikoek konektagarritasu-
na eragotzi edo deuseztatzen dituzten 
mozketak pairatu ahal dituzte. Bizkaian 
bide azpiegitura asko egin dira azken ur-
teotan (errepideak, autobideak eta tren-
bideak), gehiegizko kopuruan eta inolako 
neurririk gabe. Haietako asko ibai nagu-

sien ertzetik doaz, leku askotan zeharka-
tzen dituzte eta perpendikularki mozten 
dituzte errekak. Bide azpiegiturek ibaiak 
edo errekak mozten dituzten tokietan 
drainatze lanak (hodiak), galeriak edo, ka-
surik onenean, zubiak aurkituko ditugu. 
Orain arte, mozketa guneak diseinatzeko 
orduan, uraldietan urak daukan fluxu 
ahalmena baloratzen zen, baina ez zen 
kontuan hartzen ibaiek biodibertsitatea-
ren igarobide gisa jokatzen duten papera. 
Hala, horrelako azpiegitura gehienek pa-
satzen uzten diete urari eta organismo 
urtarrei, baina, pasabide lehorrik ez dau-
katenez, ezpondak eteten dituzte eta ibai-
ko bidea mozten diete lehorreko organis-
moei, hau da, hesi gisa jokatzen dute. 

Cadagua ibaia Balmaseda inguruan.

INGURUMENAREN 
GESTIOA
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Ibai naturalak ala ubide soilak?

BIZKAIKO IBAIEN FRAGMENTAZIOA
Testua eta argazkiak: Iñigo Zuberogoitia (Estudios Medioambientales Icarus)

Haien aurrean, lehorreko animaliek (eta 
kasu batzuetan espezie erdiurtarrek ere) 
aukera bakarra dute: ibaiertzetik irten eta 
azpiegituraren gainetik pasatzea, errepi-
dea zeharkatuz. Horren ondorioz, ibilgai-
luek ehunka animalia harrapatzen dituzte 
urtero, eta errepide zati batzuk puntu 
beltz bihurtzen dira.

Azken hogei urteotan, Bizkaiko ugaz-
tun haragijaleen komunitateen jarraipe-
na egin da, animaliak irrati-transmisoreen 
bidez monitorizatuz, sakabanatze ere-
duak garatuz, mugikortasun espaziala 
teknika molekularren bidez aztertuz… Bi 
ondorio argi atera dira azterlan horreta-
tik: batetik, espezie gehienek lotura estua 
dutela ibaiekin, batez ere bisoi europa-
rrak eta igarabak (larriki mehatxaturik 
dauden espezie erdiurtarrak dira biak); 
bestetik, gure ibai batzuk oso hondatuta 
daudela eta dagoneko ez dutela sistema 
biologiko osasuntsu gisa funtzionatzen. 
Honako hauek dira kasurik larrienak: 
Ibaizabal ibaia Durango eta Bilbo artean, 
Nerbioi ibaia ia ubide nagusi osoan, Asua 
eta Castaños ibaiak eta Bilbo Handiaren 
inguruko erreka txiki guztiak. Ibai zati ho-
riek dagoeneko ez dute igarobide biolo-
giko gisa funtzionatzen eta, gai-
nera, hilobi bihurtu dira bi 
espezie horientzat eta beste ba-
tzuentzat. Hara iristen diren animalie-
tako asko ibaia mozten duten hesi uga-
rietakoren batean hiltzen dira, ibilgailuek 
harrapatuta.

Orain dela gutxi Bizkaiko Foru 
Aldundiko Ingurumen Sailaren eskariz 
egindako azterlan batean gure lurraldeko 
ibaiak mozten dituzten 468 hesi zenbatu 
dira. Hiru multzotan sailkatu dira, bisoi eu-
roparrak hesia zeharkatzeko dituen auke-
ren arabera (bisoi europarra Bizkaiko fau-
na espezierik mehatxatuena da):

•   Arinak: hormigoizko hormak, harri-lu-
betak, presak, drainatze lanak, galeriak 
eta bestelako egitura artifizialak. Bisoiak 

eragozpenik gabe mugitu ahal dira 
ibaian gora eta behera, igeri egi-

ten, baina ezin dira uretatik irten 
eta ez daukate atseden hartze-

ko lekurik edo harraparien erasoetatik 
babesteko ezkutalekurik.

•   Tartekoak: hormigoizko zorrotenak, 
drainatze lanak, lurpeko zati luzeak edo 
barruan ur jauziak dituzten galeriak eta, 
oro har, ibaien konektagarritasunari era-
giten dioten egitura artifizial guztiak, 
batez ere ubide txikien eta ubide nagu-
siaren arteko lotura eteten dutenak. 
Bisoiak egituraren barruan sartu behar-
ko lirateke ibaian mugitu ahal izateko, 
baina, hori egin beharrean, ibaitik irte-
ten dira eta errepideak nahiz eremu ur-
banizatuak zeharkatzen dituzte, hiltze-
ko arrisku handiarekin.

Katajineta bat erreka gainetik jauzi egiten.

Ibilgailu batek harrapatutako ipurtatsa europarra.
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BIZKAIKO IBAIEN SAILKAPENA FRAGMENTAZIOAREN ARABERA

Bizkaiko ibaiak onenetik txarrenera sailkatu ahal dira fragmentazio elementuen ara-
bera. Butroe eta Oka (Urdaibai) ibaien arroak aberastasun ekologikorik handiena dute-
netako bi dira. Butroe ibaiak 99 hesi ditu (erreka eta ubideetan gehienak), eta Oka ibaiak 
52. Gernikako ingurabidea egin zenean, Berrekondo eta Golako erreken eta Oka ibaiaren 
arteko lotura eten zen, eta inguru hori tranpa hilgarri bihurtu zen bisoi europarrarentzat 
nahiz beste ornodun batzuentzat. Artibai eta Lea ibaiak laburrak dira, eta fragmentazio 
handia eragiten dieten 30 eta 25 hesi dituzte hurrenez hurren. Barbadun edo Mayor ibaia 
nahiko ondo kontserbatuta dago; 38 hesi ditu, baina haietako 11 erabatekoak dira. Muskiz 
eta Arenao arteko eta Mercadillo eta Traslaviña arteko zatiak hilobi bihurtu dira ornodu-
nentzat, errepidea zeharkatu behar dutelako.

Cadagua ibaiaren zati batzuk ezin hobeto kontserbaturik daude, eta beste batzuk 
egoera penagarrian. 48 hesi ditu. Cadaguako autobideak erabat moztu zituen eskuinal-
deko ibaiadar gehienak, eta Bizkaian ibilgailuek ugaztun gehien harrapatzen dituzten 
errepide zatietako bat da. Agüera ibaiak ibilbide laburra du Bizkaiko lurraldean, eta bi 
hesi katalogatu zaizkio. Azkenik, Ibaizabal eta Nerbioi ibaiak hesi ekologiko gisa sailkatu 
ahal ditugu: 74 eta 47 hesi dituzte hurrenez hurren eta oso kontserbazio egoera txarrean 
daude. Bilbo Handiko biztanlegune handiak zeharkatzen dituzten ibai guztien egoera 
are txarragoa da: haietako asko zementuzko ubide bihurtu dira eta batzuk hiriaren azpian 
lurperaturik geratu dira.

•   Erabatekoak: hormigoizko zorroten 
mailakatuak, barruan ur jauzi handiak 
dituzten galeriak nahiz drainatze lanak, 
eremu urbanizatuak zeharkatzen dituz-
ten hodiak eta horma bertikalez ingura-
tutako presa handiak. Bisoiei erabat ezi-
nezkoa zaie hesi artif izial horiek 
gainditzea.

Identifikatu diren hesietatik, 98 eraba-
tekoak dira, eta 56 tartekoak. Horrek argi 
erakusten du Bizkaiko ibaien egoera oso 
larria dela. Gainera, kontuan hartu behar 
da horiek guztiak lehorreko organismoen-
tzat erabateko fragmentazioa eragiten 
duten hesiak direla.

Gure ibaiak eta haien inguruko habita-
tak hondatze ekologiko larria pairatzen ari 
dira, ibaien konektagarritasuna biodiber-
tsitatearen euskarria baita. Hala ere, pro-
zesu hori geldiarazi eta irauli ahal da. 
Horretarako, ezinbestekoa da funtsezko 
neurri batzuk hartzea azpiegiturak eta 
bestelako lanak (hodiak, esaterako) disei-
natzeko orduan, hala nola: 1) ibilguaren 
eta ezponden baldintza naturalak man-
tentzea; 2) ezponden arteko lotura ber-
matzea, egituretan ezpondak edo fauna-
rentzako pasabide lehorrak eginez; 3) 
ibaiertzeko landaredia kontserbatzea eta 
argi edukitzea birsorkuntzek –oso onak 
izan arren- ezin dituztela ibaien inguruko 
baso helduak ordezkatu, hamarkada asko 
behar baitituzte haiek eskaintzen duten 
oreka erdiesteko. Gainera, aipatu ditugun 
hesi horietako asko leheneratu egin 
beharko lirateke, batez ere kontserbazio 
bereziko eremuetan daudenak. 

Hormigoizko zola eta hormak eta  
jauzi bertikalak dauzkan zorrotena.

Errekaren eta ubide nagusiaren arteko 
hesi ezinezko bat gainditzen saiatzean 

harrapatutako bisoi europarra.

Ezinezkoena! Erreka honek hodi batetik zeharkatu 

behar du horma bertikal baten erdian egindako 

drainatze lana.
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GARRAIOA
Frederic Cuvillier Frantziako Garraio ministroak bizikleta garraiobide 
gisa sustatzeko 25 neurri aurkeztu ditu. Neurri horietako bat mugikor-
tasun iraunkorrari eta enpresen gizarte erantzukizunari dagokie eta 
sei hilabete iraungo duen programa pilotu bat jasotzen du. Guztien 
artean 10.000 langile dituzten 20 enpresak hartuko dute parte progra-
ma horretan. Bakoitzak soldata plus bat ordainduko die lantokira bi-
zikletaz joaten diren langileei: 0,25 euro kilometro bakoitzeko.

BERDINTASUNA
Ekainaren 8an, 800 pertsona baino gehiago elkartu ziren San 
Frantzisko auzoko Mariaren Bihotza plazan, emakumeei babesa 
erakusteko eta genero berdintasunaren aldeko borroka ikusarazte-
ko. Babes hori laranja kolorez jantzita iritsi zen Bilbora. Korrikalari 
uholde erraldoi batek laranjaz tindatu zituen Bilbo Zaharreko ka-
leak, Alboan GKEk antolatzen duen Emakume Ausarten aldeko 
Elkartasun Lasterketaren bigarren edizioan (lehen lasterketa Vitoria-
Gasteizen egin zen). 

KONTSUMO  ARDURATSUA
Elikagai zaporetsuak, naturalak eta bidezko prezioan. Horiexek dira ‘Slow 
Food’ mugimenduaren hiru zutabeak. Tokian tokiko produktuak kon-
tsumitzera animatzen duen mugimendu horrek mende laurdena bete 
berri du. Orain, Euskadik nazioarteko filosofia horren lekukoa hartu du, 
bere dibertsitate gastronomiko handia iraunarazteko asmoz. 2005eko 
uztailaren 5ean, Slow Food Bilbao-Bizkaia sortu zen Mungian. Taldeak 
300 bazkide ditu, askotarikoak: etxekoandreak, nekazariak, abeltzainak, 
okinak, sendagileak, politikariak eta sukaldariak, besteak beste.

INGURUNEA
Urtero, Lur planetak Portugalen tamainako baso masa galtzen du. 
Basoek planetako masa kontinentalaren heren bat estaltzen dute, eta 
azken 15 urteotan 205 milioi hektarea galdu dira.

ELKARTASUNA  ETA  GARAPENA
Bilboko Udalak «Zurrumurruen kontrako Agenteen Sarea» sortzen 
lagunduko duten boluntarioak bilatzeko deialdia egin die Deustuko 
bizilagunei. Sare horren helburua atzerriko etorkinen kontrako «gezu-
rrezko zurrumurru, estereotipo eta iritziei aurre egitea» da. Ekimena 
zurrumurruen aurkako europar estrategiaren barruan sartzen da eta 
2010etik aurrera Bartzelonan garatu den proiektu aitzindari bat du 
oinarri. Europako Kontseiluak sustatzen du estrategia hori, eta 
Europako Batzordeak finantzatzen du.

HONDAKINAK
Urtero, herrialde garatuek 50 milioi tona hondakin elektroniko ingu-
ru sortzen dituzte: ordenagailuak, telebistak, telefono mugikorrak, 
etxetresna elektrikoak… Nora joaten dira hondakin horiek? Espainian 
estreinatu berria den «Tragedia elektronikoa» dokumentalaren ara-
bera, %75 legezko birziklapen zirkuituetatik desagertzen dira eta 
kopuru handi bat ilegalki esportatzen da Indiara, Txinara edo Afrikara. 
Herrialde horietan, osasun baldintzak inola ere bete gabe kudeatzen 
dira, ingurumena kutsatuz eta hondakin horien alboan bizi behar 
duten pertsonen bizitzari kalte handia eginez.

ENERGIA
The Verge webguneko artikulu batek zabaldutako informazioaren 
arabera, orain dela aste batzuk lanean hasi zen planetako eguzki 
energiako plantarik handiena, Mojaveko basamortuan (Kalifornia). 
Instalazioaren finantzatzaileak NRG Energy, BrightSource Energy eta 
Google izan dira. The Wall Street Journal egunkariak jakinarazi due-
nez, Kalifornia estatuko 140.000 etxe inguru energia garbiz hornitze-
ko diseinatuta dago. Kopuru hori Estatu Batuetan ekoizten den eguz-
ki energia guztiaren %30 da.

BIODIBERTSITATEA
Alcalako Unibertsitateko Ekologia eta Basoberritze Taldeko ikertzai-
leek egin duten azterlan baten arabera, biodibertsitate biologikoak 
Espainiako basoen produktibitatea eta karbonoa biltzeko ahalmena 
handitzen ditu. Global Ecology & Biogeography aldizkarian argitaratu 
den azterlan horrek frogatu duenez, monolaboreak askotariko ba-
soak baino produktiboagoak direlako ideia konbentzionala okerra da, 
dibertsitateak eragin erabakigarria baitu karbonoa harrapatzeko 
ahalmenean eta produktibitatean. Izan ere, funtzionalki mistoak di-
ren basoetan karbono bilketa eta zuhaitz produktibitatea espezie 
bakarreko basoetan baino %32 eta %21 handiagoak dira hurrenez 
hurren.

ESKURAGARRITASUN UNIBERTSALA
Ikusteko ezgaitasuna edo manipulazio zailtasunak dituzten pertso-
nek eta adinekoek sendagaiei buruzko informazioa kontsulatu ahal-
ko dute telefono mugikorretarako ‘Medicamento Accesible Plus’ 
aplikazioan. Aplikazio berri horrek medikamentu bakoitzaren ku-
txan dagoen barra kodea erabiltzen du sendagaia identifikatzeko. 
Erabiltzaileak, mugikorrean instalatuta daukan aplikazioa ireki, eta 
kodea kapturatzen du. Handik gutxira, sendagaiari buruzko infor-
mazioa jasotzen du bere mugikorrean, formatu eskuragarri batean. 
Bilaketa errazte aldera, aplikazioak botikaren izena tekleatzeko au-
kera ere ematen du. Barra kodea ez badaukagu, oso lagungarria da 
hori. 

INTEGRAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundiak Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Bizkaiko 
Federazio Koordinatzailea (Fekoor) elkartearen jarduerak finantza-
tzea onartu du. Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak 250.000 euroko 
inbertsioa egingo du hirugarren sektore sozialeko elkarte horren 
programan jasotako jarduerak bultzatzeko. Sail horrek diru-laguntzak 
ematen dizkie hurrengo ekitaldian Bizkaian bizi diren pertsona ezgai-
tuak gizarteratzeko ekintzak egingo dituzten irabazi asmorik gabeko 
elkarteei.

BA AL 
ZENEKIEN…?
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Diatomeak eta flagelatuak itsas fitoplanktonean aurki ditzakegun forma nagusiak 
dira. Diatomea izeneko alga mikroskopikoek silizezko eskeletoa daukate, kutxa baten 
antzeko egitura bat eratuz bata bestearen barruan ahokatzen diren bi kuskuz osatua. 
Itsas hondoko sedimentuaren parte handi bat silizezko eskeleto horien hondarrez 
osatuta dago. Silizezko kuskuak gardenak direnez, zelularen barnealdea ikus daiteke 
diatomeak mikroskopio optikoan aztertzen direnean. Kloroplastoak oso argi ikusten 
dira, horixkak direlako.

Kuskuek poro asko dauzkate, kanpoaldearekin gasak eta mantenugaiak trukatzeko, 
eta flotagarritasuna areagotzen duten silizezko luzakinak. Espezie bakoitzak bere 
ornamentazio berezia du, eta ondo ikusi ahal izateko mikroskopio elektronikoa era-
bili behar da, mikroskopio elektroniko eskaneatzailea bereziki. Diatomea batzuen 
tamaina 3 mikrometrotik beherakoa da eta, beraz, bakterio batzuk bezain txikiak 
dira.

Mantenugai ugariko eskualdeetan (Antartikaren inguruan, esaterako) diatomeak 
animalien elikagai nagusietako bat dira. Balea bizardunak eta beste animalia handi 
batzuk ere diatomeaz elikatzen dira nagusiki. 

Diatomeak ez bezala, flagelatuak era aktiboan mugitu ahal dira ur zutabean. Ez dau-
kate silizezko eskeletorik eta zelula-paretaren osaera askotarikoa da. Hala, esaterako, 
dinoflagelatuek (talderik ezagunena) zelulosazko pareta dute, poroak eta luzakinak 
dituzten plakaz osatua. Plaken antolaeraren arabera identifikatu ahal dugu espezie 
bakoitza. Zelulosazko egitura horri teka esaten zaio, eta mikroskopio elektroniko 
eskaneatzailea erabili behar da haren zehaztasun guztiak ikusi ahal izateko.

Flagelatuak mantenugai gutxiko lekuetan bizi daitezke. Izan ere, flageloen bidez 
mugitzeko gai direnez, egunez uraren azalean egoten dira, argia hartzeko, eta gauez 
jatera jaisten dira ur sakonetara, itsas hondoan mantenugai gehiago daudelako. 
Eguneroko migrazio horiek egin ahal izateko itsasoak bare egon behar du.

Alga toxiko gehienak flagelatuak dira, baina badago diatomea toxiko bat ere: Pseudo-
nitzschia, oso ugaria kostaldeko uretan. Akuikultura eta molusku bilketa lantzen diren 
lekuetan espezie toxikoak egoteak diru galera handiak eragiten ditu.

Dentsitate handiak hartzen dituztenean, diatomea biribilkara hauek uretako oxigeno kontzentrazioaren 
jaitsiera eragin dezakete.

ASKOTARIKO FORMAK 
FITOPLANKTONEAN

Testua eta argazkiak: Emma Orive.

ARGAZKIEN IRUZKINA
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Mikroskopio elektronikoarekin egindako argazkiak 
Euskal Herriko Unibertsitateko SGiker Ikerkuntza Zerbitzu 
Orokorretan lortu dira.

Flagelatua (ME)

Flagelatua (ME)

Flagelatua (ME)
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Diatomea (ME) Diatomea (ME)

Diatomea (ME)

Diatomea (MO)

Diatomeak (MO)

Pseudo-nitzschia  (MO)

Flagelatua (ME)

Diatomea (ME)
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Bizkaia Maitea: Nolako garrantzia 
du fitoplanktonak itsas ekosistema-
rentzat?

Emma Orive: Itsasoaren produktibitate 
gehienaren jatorria planktoneko alga mi-
kroskopikoak dira, hau da, fitoplanktona 
edo landare-planktona. Alga zelulabakar 
txikiak dira, eta uraren azalean hazten 
dira, hor aurkitzen dutelako fotosintesia 
egiteko behar duten argia. Lehorreko lan-
darediaren parekoak dira, baina mikrosko-
pikoak. Oso txikiak dira (mikrometro bat 

eta 60 mikrometro bitartekoak gutxi go-
rabehera), baina ura koloreztatzeko gai 
dira (marea gorriak), fotosintesia egiteko 
erabiltzen dituzten pigmentuak dituzte-
lako.

Alga txiki horiek (diatomeak eta flage-
latuak nagusiki) itsasoko elikadura sa-
reen oinarria dira. Sare horien buruan 
harrapari handiak daude (itsas hegaztiak, 
arrainak eta ugaztunak batez ere), eta 
tarteko kontsumitzaileak zooplanktona 
eta ornogabe txikiak dira (muxilak, mus-

kuiluak, ostrak eta lanpernak, besteak 
beste).

Haien hazkunde tasak oso handiak 
dira, egunean behin baino gehiagotan 
bikoizteko gai baitira. Inguruneko bal-
dintzak aldekoak direnean, litroko hain-
bat milioi zelulatako dentsitateak har 
ditzakete egun gutxiko epean. Hazkunde 
masibo horiei loraketa fitoplanktonikoa 
esaten zaie (Bloom ingelesez), eta fun-
tsezkoak dira itsas animalien biomasa 
iraunarazteko.

Fitoplanktona edo landare-planktona itsasoan sortzen  
den biomasa gehienaren jatorria da

Fitoplanktona eta
itsasoaren produktibitatea

Emma Orive Aguirre UPV/EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko Ekologia katedraduna da, eta itsas 
planktoneko alga mikroskopikoak (fitoplanktona) aztertzen dituen ikertzaile talde baten koordinatzailea. 
Talde horrek Euskal Herriko kostaldeko uretan hazten diren algak ikertzen ditu, baina emaitzak baliagarriak 
dira antzeko ezaugarriak dituzten beste eremu batzuetarako ere. Hainbat doktorego tesi zuzendu ditu eta 
itsas fitoplanktonari buruzko zenbait ikerketa proiektutako ikertzaile nagusia da. 

pdf

Emma Orive Aguirre

ELKARRIZKETA
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BM: Eta onuragarriak dira hazkun-
de horiek?

E.O.: Printzipioz bai, animalien biomasak 
zuzeneko edo zeharkako lotura baitu fito-
planktonarekin. Produktibitateari dago-
kionez, itsasoan eremu pribilegiatuak 
daude. Haizeak eragindako itsaslasterrek 
mantenugai ugariko ur sakona azalera-
tzen dute leku horietan. Loraketa ere-
muak esaten zaie, ezin egokiagoak dira 
fitoplanktonarentzat eta biomasa han-
diak sortzen dira bertan. Azaleratze 
emankorrenak Ozeano Bareko mendebal-
deko kostaldean (Kalifornia eta Peru), 
Atlantikoan (Kanariak eta Benguela) eta 
Arabia eta Somalia artean daude. 
Mantenugai ugariko ur sakonen azalera-
tze mekanismo hori da Galiziako itsasada-
rretan dagoen itsaski ugaritasunaren arra-
zoia. 

Hala ere, itsas eremu gehienetan oso 
fitoplankton gutxi dago eta, beraz, ani-
malien biomasa urria da. Bi latitudeetako 
eskualde tropikal eta subtropikaletan 
gertatzen da hori. Eskualde horietan ez 
dago mantenugairik uraren azalean, eta 
fitoplanktonak hor egon behar du argia 
hartu ahal izateko. Oro har, mantenu-
gaiak itsas hondoan daude, 3.000 metro-
tik beherako sakoneran leku gehienetan. 
Arrantzaleek oso ondo dakite hori; horre-
gatik joaten dira arrantza egitera azale-
ratze eremuetara, uraren azalean fito-
plankton ugari dagoen lekuetan arrain 
asko daudelako.

BM: Baina toxikotasun arriskuak 
edo alga kaltegarriak ere badaude, 
ezta?

E.O.: Bai, kasu batzuetan alga toxikoak 
hazten dira, eta toxikotasun hori elikadura 
sare osora transferitzen da. Merkatuan 
saltzen diren espezieetara iristen da (mo-
luskuak, esaterako), eta gero, kontsumoa-
ren bitartez, gizakiraino. Alga horiek oso 
kaltegarriak dira osasunarentzat eta diru 
galera handiak eragiten dituzte. Hala ere, 
alga toxikoak dentsitate handiak hartzen 
dituztenean soilik dira kaltegarriak. 
Espezie dibertsitate handiko loraketak 
gertatzen direnean ez dago toxikotasun 
arazorik, espezie horietako batzuk toxi-
koak izan arren. Alga toxikoak proportzio 
txikietan egoten dira uretan edo itsas 

hondoko sedimentuan gelditzen dira, 
erresistentzia kiste gisa. 

Fitoplankton toxikoaren presentzia ez 
da arazo larria Euskal Herriko estuarioe-
tan, moluskuen hazkuntza eremu gutxi 
batzuetara mugatuta baitago. Hala ere, 
toxikoa izan gabe ere, fitoplanktona kal-
tegarria izan daiteke uraren kalitaterako, 
gehiegi hazten denean uraren oxigenoa 
desagerrarazten duelako. Udan, eragin 
kaltegarri hori ohikoa da gure estuarioe-
tan, urteko sasoi horretan ibaien emaria 
urriagoa delako eta ura gutxiago berri-
tzen delako. Horregatik, fitoplankton lo-
raketak gertatzen direnean, oxigeno gutxi 
egon ohi da estuarioetan.

BM: Alga horiek badute zerikusirik 
berotegi efektuarekin eta klima al-
daketarekin?

E.O.: Bai, moteldu ahal dituzte, lehorreko 
landarediak egiten duen bezala. 
Fitoplanktonak karbono dioxidoa behar 
du fotosintesia egiteko, eta uretan disol-
batuta dagoenetik hartzen du. Galera hori 
konpentsatzeko, urak atmosferatik har-
tzen du karbono dioxidoa. Fitoplanktonak 
sintetizatutako materia organikoaren eta 
alga batzuek dauzkaten kaltzio karbona-
tozko egituren parte bat itsas hondoko 

sedimentuetan metatzen da. Karbo-
noaren bahitze prozesu natural horri kar-
bono-bonba biologikoa esaten zaio, eta 
atmosferara igortzen dugun gehiegizko 
karbono dioxidoaren eragina apaltzen la-
gun dezake. Metaketa horiek erregai gisa 
erabiltzen baditugu, gaur egun egiten du-
gun bezala, milioika urtetan zehar itsas 
hondoan jalki den karbono dioxido guztia 
atmosferara itzuliko dugu denbora labu-
rrean.

BM: Ikerketa gehienak estuarioetan 
egiten dituzu. Zergatik?

E.O.: Kostaldeak, eta estuarioak hor dau-
de, itsas azaleraren portzentaje txiki bat 
soilik hartzen du, baina oso produktiboa 
da, f itoplank ton asko daukalako. 
Kontsumitzen ditugun arrain, molusku 
eta krustazeoetako asko kostaldean haz-
ten dira.

Bestetik, estuarioak unibertsitatetik 
hurbil daude, eta horrek aukera ematen 
digu plankton laginak erraz hartzeko eta 
bertan aztertzeko. EHUn fitoplanktona 
ikertzen duen taldeak mikroalgen banku 
handi bat dauka. Gehienak gure estua-
rioetakoak dira, baina beste eremu geo-
grafiko batzuetatik ekarritakoak ere ba-
daude.

Diatomea biribilkara hauen hazkunde handiak uretako oxigeno  
kopurua gutxitzen du.
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BM: Nolanahi ere, kosta eremuak 
jendea bizi den lekuetatik hurbil 
daude, eta horrek eragin handia 
izan dezake fitoplanktonaren pro-
duktibitatean. Hala da?

E.O.: Bai, oso eremu gizatiartuak direlako, 
batez ere estuarioak. Munduko biztanle 
gehienak kostaldetik hurbil bizi dira, eta 
historian zehar estuarioak morfologikoki 
eta hidrologikoki eraldatu dira hiriak eta 
industriak bertan kokatzeko. Eraldaketa 
morfologiko nagusia marearteko zonen 
lehorketa da, horrek estuarioko floraren 

eta faunaren osaera aldatzen duelako. 
Aldaketa hidrologikoek ere eragina dute 
fitoplanktonean, gazitasun jakin bat eta 
uraren egonaldi nahikoa behar baititu 
hazteko. 

BM: Nola konpon daiteke arazo 
hori?

E.O.: Garapen sozioekonomikoa iraunkorra 
izan dadin, uraren kalitatea zaindu eta kos-
taldeko habitatak egoera naturalean kon-
tserbatu behar dira, batez ere marearteko 
hareatzak, padurak eta lokaztiak, horiek 

baitira aldaketarik handienak pairatu dituz-
tenak. Estuarioetako baliabideak habitat 
horien menpe daude neurri handi batean. 
Izan ere, drainatze arro guztiko ur ekarpe-
nen iragazki naturalak eta ornogabe, larba 
eta arrainkumeen gordelekua dira.

Ongarrien bidezko kutsadurak alga 
kaltegarrien hazkundea errazten du. 
Horregatik, arroak saneatzea funtsezkoa 
da kutsadura mota hori kontrolatzeko. 
Horri dagokionez, oso garrantzitsua da ur 
araztegietako efluenteen inpaktua mini-
mizatzea, estuarioetako edo kostaldeko 
eremu sentikorretara isurtzea eragotziz.

BM: Bizkaian horrelako ikerketak 
egiteko bereziki egokia den lekuren 
bat nabarmenduko zenuke?

E.O.: Zalantzarik gabe, Urdaibaiko estua-
rioa interes zientifiko handiko lekua da, 
inguruko beste estuario batzuek baino 
aldaketa morfologiko gutxiago jasan di-
tuelako. Padura eta hareatza zabalak ditu 
oraindik eta, beraz, leku pribilegiatua da 
ingurumenaren ikuspegitik. Bilboko es-
tuarioa ere ikerketarako oso leku egokia 
da. Izan ere, kanpoko aldean, hau da, 
Bilboko Abran, fitoplankton espezie ugari 
daude, haietako batzuk loraketa-eratzai-
leak. Azken aldi honetan, ikerketa gehie-
nak estuario horretan egiten ari gara. 
Plentziako estuarioa ere oso interesgarria 
da. Gainera, unibertsitateak ikerketa insti-
tutu bat dauka bertan, Plentziako Itsas 
Estazioa (PIE).

BM: Nolako aurrerapena egin du 
mikroalgez dugun ezagutzak? 
Horrek badu loturarik planetaren 
iraunkortasunarekin?

E.O.: Komunitate zientifikoak beti izan du 
argi mikroalgak oso garrantzitsuak direla 
itsasoko baliabideak iraunarazteko. Hala 
ere, haien dibertsitatearen inguruko eza-
gutzak aurrerapen handia egin du azken 
urteotan, ADNaren sekuentziazioan oina-
rritutako metodo molekularrak erabiltzen 
hasi baitira espezieak identifikatzeko. Oso 
lagungarria da hori, mikroskopikoarekin 
bakarrik ezinezkoa baita espezie guztiak 
identifikatzea.

Alga toxiko baten loraketa aurreikuste-
ko eta horrek akuikulturari egingo liokeen 

Diatomea loraketa.
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kaltea eragozteko, ingurumen faktoreei 
nola erantzuten dien jakin behar da, eta 
horretarako espeziea ondo identifikatu 
behar da lehenago. Era berean, alga espe-
zie bat biodiesela lortzeko edo biotekno-
logiaren arloko beste edozein aplikaziota-
rako erabili nahi badugu, zein espezie den 
jakin behar dugu.

Bestetik, Europako hainbat zuzenta-
rauek agintzen dutenez, fitoplanktona 
uraren kalitatearen eta kostaldeko ekosis-
temen egoeraren bioadierazle gisa erabi-
li behar da, eta hori ere lagungarria izaten 
ari da fitoplanktona hobeto ezagutzeko.

Nabaria da planetaren iraunkortasuna, 
neurri handi batean, itsasoan gertatzen 
diren prozesuen menpe dagoela. Prozesu 
horietako bat fitoplanktonaren fotosinte-
sia da, karbonoaren eta interes biologiko-
ko beste elementu batzuen zikloan joka-
tzen duen paperagatik.

BM: Eta nola aplikatzen ari gara 
ezagutza hori?

E.O.: Fitoplanktonaren ikerketak aplikazio 
zuzena du akuikultura eta molusku bilke-
ta lantzen diren lekuetan. Kontuan izan 
behar dugu urtean zenbait hilabetez leku 
horiek itxi egiten direla fitoplankton toxi-
koaren hazkunde masiboak gertatzen di-
relako. Lehentasunezko ikerketa ildo bat 
hazkunde horiek eragiten dituzten fakto-
reak ezagutzea da, aurreikusteko eta neu-
rri egokiak hartzeko. Neurri horietako bat 
itsaskiak ur toxikoa iragazi baino lehen 
biltzea da.

Fitoplanktonaren aplikazioetako bat 
bioerregaia ekoiztea da. Horretarako, ar-
gia, mantenugaiak (nitratoak, fosfatoak 
eta burdina nagusiki) eta karbono dioxi-
doa eduki behar ditu fitoplanktonak, bio-
findegien antzeko edukiontzi egokietan, 
aldiro biomasa atera ahal izateko. Gaur 
egun, atmosferarako gas emisioak des-
kontaminatzeko saiakerak egiten ari dira 
prozedura horren bidez. 

BM: Aurkikuntza garrantzitsuak 
espero dituzu datozen urteetan? 
Nolakoak?

E.O.: Oro har, itsasoa ezagutzea errazagoa 
da gaur egun, sakonera desberdinetan 
ura arakatu ahal duten urpeko ibilgailuak 

PSEUDO-NITZSCHIA,  
DIATOMEA TOXIKOA

Pseudo-nitzschia pertsonei amne-
sia eta itsasoko hegazti nahiz ugaztu-
nei arazo neurologiko larriak eragiten 
dizkien toxina bat daukan diatomea 
bat da. Kaioak, esaterako, planktona 
iragazten duten arrainak jateagatik ku-
tsatzen dira. Horren ondorioak oso 
argi ikusten dira Hitchcoken Txoriak 
filmean. Dosi handietan hilgarria da 
pertsonentzat. Moluskuak biltzeko de-
bekua eragiten duen espezie nagusie-
tako bat da.

daudelako, tripulatuak nahiz autono-
moak. Oso metodo aurreratuak dituzte 
laginak hartzeko, uraren propietateak in 
situ neurtzeko eta argazkiak nahiz bi-
deoak egiteko.

Gainera, kostaldeko leku estrategikoe-
tan kokatutako itsaspeko laborategi bikai-
nak daude. Horri esker, uraren kalitatea 
eta fitoplanktonaren presentzia eta uga-
ritasuna etengabe monitorizatu ahal dira.

Itsasoko baldintzak (aldagai fisiko eta 
kimikoak eta fitoplanktona batez ere) sa-
teliteetatik aztertzeko tekniken hobekun-
tza ere garrantzi handikoa izango da. 
Fitoplanktonaren ugaritasuna, esaterako, 
sateliteetan instalatutako sentsoreetatik 
detektatzen da. Sentsore horiek itsasoak 
igortzen duen erradiazioa neurtzeko gai 
dira eta, hain zuzen ere, fitoplankton ko-
purua da erradiazio horren eragile nagu-
sietako bat. Satelite horiek egunean hain-
bat aldiz orbitatu ahal dute lurra, eta 
bidaltzen duten informazioa baliatuz itsas 
produktibitatearen mapak egiten dira 
etengabe, oso baliagarriak arrantzaleen-
tzat eta komunitate zientifikoarentzat.

Aurrerapen handiak egingo dira itsas 
biodibertsitatearen ezagutzan, bai oroko-
rrean eta bai fitoplanktonari dagokionez. 
Espezieak identifikatzeko markatzaile 

molekularren ezagutzan egingo dien au-
rrerapenak lagungarriak izango dira ho-
rretarako. 

Diatomea bat mikroskopio elektronikoan ikusita. 
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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). 

«ASTE BERDEA»  
ARRATIAN

Kaixo, Bizkaia Maitea aldizkariko la-
gunok:

Maiatzean Aste Berdea izan genuen 
Arratian, eta egun haietako bizipen 
ederrak partekatu nahi ditut zuekin. 
Eskualdeko ikastetxe guztietako ikas-
leek konpostajeari, birziklapenari, kon-
tsumo iraunkorrari eta eskola-baratzei 
buruz egindako lanak erakutsi zituz-
ten. Neuk egindako argazki batzuk bidaltzen dizkizuet. Orain dela 9 
urte, abian jarri zen Eskolako Agenda 21 proiektua Arratian, eskualde-
ko ikasleen artean ohitura iraunkorragoak sustatzeko asmoz, eta era-
kusketan ikusi genituen lanak proiektu horren barruan eginak dira.

Hain zuzen ere, ikastetxeek urte hauetan egin duten lan bikaina 
ezagutaraztea zen Aste Berdearen helburua. Ikasleek askotariko gaiak 
landu dituzte: ura, hondakinak, aztarna ekologikoa, mugikortasun 
iraunkorra, biodibertsitatea eta kontsumo arduratsua, besteak beste. 
Konpostajearen Eguna oso arrakastatsua izan zen eta jende askok 
parte hartu zuen. Konposta banatu zen eta edukiontzi marroirako 
nahiz etxeko konpostajerako inskripzioak egin ziren.

Bestetik, azpimarratu nahi dut Bizkaiko Foru Aldundiak sustatuta-
ko Aktibatu+ ekimena aurkeztu zela aste horretan. Ekimen horrek 
ikasleen eta familien parte-hartze aktiboa sustatzen du, ikastetxean 
eta etxean, honako arlo hauetan aurrezpena eta jokabide egokiak 
bultzatzeko asmoz: erosketak/hondakinak, ura, energia eta mugikor-
tasuna.

Horrelako ekimenak bultzatzeko eskaera egin nahi dut orrialde 
hauetatik.

Koldo Goikoetxea (Igorre)

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.net
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Familia eta lan bizitza bateratzerantz eta genero arloko 
ekitaterantz abiatzeko bidea zabaldu dute Bilbok eta Bizkaiak
Bilbao-Bizkaia Sarearen xede 
nagusia gizartearen antola-
menduan aldaketak susta-
tzea da. Horretarako, egune-
roko bizitzan denboraren 
kudeaketari lotutako beharri-
zanei erantzun, ekoizpen ere-
duak berritu, herritarren bizi-kalitatea hobetzen duten proposamenak 
egin eta, gizartearen ikuspuntutik, Bilbao nahiz Bizkaia agertoki berritzai-
le batean kokatuko dituzte. Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko 
lankidetza gunea da, eta bertatik gizarte eta lan harremanen kultura berria 
bultzatzen da bateratzearen, erantzunkidetasunaren, denboraren erabi-
leraren eta genero ekitatearen arloetan, guztiak ere gure inguruneko 
enpresek bilatzen duten berrikuntza eta lehiakortasuna bezalako baloree-
kin bateragarriak direnak. DenBBora Sarea izendatu dute ekimen hori, eta 
Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen dute.

Hirigintza-plangintzak egiteko diru-laguntzak
Bizkaiko Foru Aldundiak 7.000 biztanle baino gutxiago dituzten lurralde 
historikoko udalek 2014ko ekitaldian zehar hirigintza-plangintzako tres-
nak egiteko diru-laguntzen deialdia onartu du. 

Guztira 200.000 euro erabiliko dira laguntza ekonomiko hauetarako, eta 
gehienez 15.000 euro emango zaizkio udal bakoitzari. Diru-laguntzon 
helburua da Bizkaiko udalen hirigintza-plangintza orokorra laguntzea eta 
sustatzea, udal txikiena bereziki. Besteak beste, honakoa finantzatuko da: 
egitura-antolamenduko planak egiteko lanak eta azterlan osagarriak (in-
gurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio-azterlana, adibidez).

LABURRAK

700.000 EURO ORDUNTEREN 
KONTSERBAZIORAKO
2014-2018 epealdian LIFE «Ordunte Iraunkorra» deritzon proiektua burutze aldera 700.850 euroko 
ekarpen ekonomikoa egin du Bizkaiko Foru Aldundiak. 2014. urteari dagokion ekitaldi honetan, 
Aldundiak 200.000 euro inguru xedatuko ditu proiektu honetarako. Proiektu horren xedea ondoko 
hau da: Ordunteko mendilerroan diren habitatak lehengoratzeko ekintzak abiaraztea eta bertako 
baliabide iraunkorrak aprobetxatzen laguntzea. Guztirako aurrekontua 2 milioi eta erdi eurokoa da, 
eta kopuru horren erdia Europako Erkidegoaren LIFE+ egitarauak finantzatzen du. «Ordunte 
Iraunkorra» deritzon proiektua Erkidegoaren Intereseko Toki (EIT) honetan diren habitaten eta espe-
zieen kontserbazio egokia epe luzean bermatzea xede duen ekimena da, aldi berean alde horretako 
beharrizan sozio-ekonomikoei jaramon eginez, haren baliabide naturalen aprobetxamendu iraun-
korraren bitartez. Zati handi batean, lur-eremu horren bitxitasuna Zalamako zohikaztegia gune 
horren mugen barruan egotean datza; izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan estalki motakoa den 
zohikaztegi bakarra da hangoa.

Europako Hiri Iraunkorren 
Plataformak Udalsarea 21ek egindako 
lana goretsi du

Udalsarea 21, iraunkortasu-
nerako udalerrien euskal 
sarea, goretsi du Europako 
Hiri Iraunkorren Plata-
formak, tokiko garapen 
iraunkorraren esparruan 

eta Tokiko Agenda 21 garatzen egindako lana 
Europako ekimen azpimarragarrien artean auke-
ratu baitu.

Europako Hiri Iraunkorren Plataformak Dani-
markan du egoitza eta bere helburu nagusia toki-
ko garapen iraunkorrerako ekimenak laguntzea 
eta sustatzea da. Gainera, tokiko ekimenak gores-
teko, sortzeko eta abian jartzeko ekitaldiak anto-
latzen ditu. 

Euskadi eta Tokiko Udalsarea 21ekin batera, plata-
formak Dublin, Oslo eta Tallinn hiriak ere goretsi 
ditu, biodibertsitatearen zein ekosistemen, mugi-
kortasun iraunkorraren eta energiaren arloetan 
abian jarritako ekimenengatik. 

Aldundia: gazteentzako eta luzaroko langabeentzako  
diru-laguntzak

Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailak oinarriak eta deialdiak 
ezarri ditu Bizkaiko gazte eta denbora luzeko langabeentzako enplegua 
sustatzeko diru-laguntzak arautzeko. Horretarako, bi foru dekretu eman 
ditu, diru-laguntzak eskatzeko zortzi hilabeteko epea ematen dutenak 
(martxoaren 17tik urriaren 31ra arte). Gazteentzako enplegua sustatzearen 
arloan, lehenengo enplegua lortzea sustatu nahi dute, praktikaldiko kon-
tratuen bidez, eta, horrez gainera, kontratazio mugagabea sustatu nahi 
dute langabezian dauden 30 urtetik beherako gazteen artean. Denbora 
luzeko langabeentzako enplegua sustatzearen arloan, kolektibo horretako 
pertsonak kontratatzeko eta lanpostura egokitzeko laguntzak emango 
zaizkie enpresei.
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Familia nekazaritzak laborantza, 
abelazkuntza, basogintza, arrantza 
eta akuikultura biltzen ditu. Oso he-

terogeneoa da, desberdintasun handiak 
daude herrialdeen artean nahiz herrialde 
bakoitzean, baina honako ezaugarri oro-
kor hauek ditu:

•   Lurra eta kapitala era mugatuan balia-
tzen dira.

•   Nagusiki familiaren lan indarra erabil-
tzen da, familiako kideek zuzenean har-
tzen dute parte ekoizpen prozesuan; 
hau da, lanaren nolabaiteko banaketa 
egon daitekeen arren, kudeaketa lana 
ez dago pertsona bakar baten esku, ze-
reginak familiako kide guztien artean 
banatzen dira.

•   Familiaren ditu iturri nagusia nekazari-
tza, abeltzaintza, basogintza, arrantza 
eta akuikultura dira. Horrez gain, osaga-
rri gisa, nekazaritzakoak ez diren beste 
jarduera batzuk ere egiten dira, familia 
unitatearen barruan nahiz kanpoan (es-

kulangintza, nekazaritza industria txi-
kiak, noizbehinkako enpleguak…).

Hala garapen bidean dauden herrial-
deetan nola herrialde garatuetan elikagai 
gehienak familia nekazaritzaren bidez 
ekoizten dira. Familia eta ustiapena elkar-
loturik daude, batera eboluzionatzen 
dute eta ekonomiaren, ingurumenaren, 
ugalketaren, gizartearen nahiz kulturaren 
arloko funtzioak betetzen dituzte. Familia 
nekazaritzaren barruan artisau arrantza-
leak, artzainak, biltzaileak, lurrik gabeko 
jornalariak eta komunitate indigenak ere 
sartzen dira.

Garrantzi handiko jarduera da. Hala, 
esaterako, abeltzaintza estentsiboak pla-
netako lur azaleraren % 25 inguru hartzen 
du, giza kontsumorako okelaren % 10 ingu-
ru ekoizten du eta 20 milioi artzain familia 
ingururen bizibidea da. Eskala txikiko 
arrantza, berriz, 357 milioi pertsonaren bi-
zibide nagusia da, eta mundu osoko arran-
tzaleen % 90etik gora horretan aritzen dira.

IRAUNKORTASUNA Mundua elikatu eta planeta zaindu

2014, FAMILIA NEKAZARITZAREN 
NAZIOARTEKO URTEA

Testua eta argazkiak: Jaione Pagazaurtundua Arbide

2014, Familia Nekazaritzaren 
Nazioarteko Urtea (FNNU)

2011ko abenduan, Nazio Batuen Batzar 
Nagusiak aho batez erabaki zuen 2014a 
Familia Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea 
izatea, Nazioarteko Nekazaritza Foroak 
koordinatutako bost kontinenteetako 360 
erakundek baino gehiagok egindako es-
kaera kontuan hartuz. 

FNNUren helburua familia nekazaritza 
eta eskala txikiko laborantza ikusgarria-
goak egitea da, haien garrantzia mundu 
osoaren aurrean nabarmenduz. Izan ere, 
familia nekazaritza oso garrantzitsua da 
gosea eta pobrezia desagerrarazteko, eli-
kadura segurtasuna eta nutrizioa areago-
tzeko, bizibideak hobetzeko, baliabide 
naturalak hobeto kudeatzeko, ingurume-
na babesteko eta garapen iraunkorra lor-
tzeko, landa eremuetan batez ere.

FNNUk herrialde guztietako inguru-
men, nekazaritza eta gizarte politiken erdi-

vídeo

Familia nekazaritzaren bidez laborantza, basogintza, arrantza, artzaintza eta akuikultura antolatzen dira. 
Familiak kudeatu eta zuzentzen du ekoizpen guztia; langile gehienak familiako kideak dira, gizonak nahiz 
emakumeak, eta ez dute soldatarik jasotzen. NBEk Familia Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea izendatu du 2014a.

web
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gunean kokatu nahi du familia nekazaritza, 
hutsuneak eta aukerak identifikatuz, gara-
pen bidezkoago eta orekatuago bateranz-
ko aldaketa sustatzeko. Lankidetza eta 
hausnarketa bultzatuko ditu nazio, eskual-
de nahiz mundu mailan, nekazari txikiek 
dituzten erronkei buruzko kontzientzia 
handitzeko eta familia nekazaritzaren alde-
ko laguntza-bide eraginkorrak aurkitzeko.

Gizarte Zibilak FNNU ekimen parteka-
tua, integratzailea eta benetan eraginkorra 
izaten lagunduko du, bost kontinenteeta-
ko nekazaritza erakundeen gidaritzapean. 
Nazioarteko erakundeek, Nazio Batuen 
Elikadura eta Nekazaritza Erakundea (FAO) 
buru dutela, bere helburu propioak dituen 
programa ofizial bat antolatu dute, Gizarte 
Zibilaren aholkularitzarekin.

Familia nekazaritza sustatu 

Honako hauek dira familia nekazaritza 
sustatzeko arrazoi nagusietako batzuk:

•   Elikadura bermatzen du. Munduko eli-
kagaien % 70 familia nekazaritzaren bi-
dez ekoizten dira. Horregatik, funtsezkoa 
da gosearen eta malnutrizioaren aurka 
borrokatzeko. Gainera, oro har, nekazari-
tzako ustiategi txikiak produktiboagoak 
eta iraunkorragoak dira kontsumitutako 
energia eta lur unitate bakoitzeko.

•   Pobrezia gutxitzen du. Nekazaritzan 
sortzen den BPGa beste sektore batzue-
tan sortzen dena baino bi aldiz eragin-
korragoa da pobrezia gutxitzeko. 
Nekazaritzaren eta landa eremuaren 
hazkundea onuragarria da hiri eremue-
tako pobreentzat ere, elikagaien ugari-
tasunagatik eta hurbiltasunagatik.

•   Aintzat hartzen du emakume ekoizlea. 
Garapen bidean dauden herrialdeetan 
nekazaritzako langileen erdiak emaku-
meak dira: FAOren arabera, % 43; 
UNIFEM Emakumearen Garapenerako 
Nazio Batuen Funtsaren arabera, berriz, 
% 60 eta % 80 bitartean. Familia gehie-
netan emakumeak janaria prestatzen 
du, landetxeko produktuak merkatura-
tzen ditu eta familiaren osasunaz ardu-
ratzen da. Gainera, bera da seme-ala-
ben lehen hezitzailea.

•   Ongizatea sortzen du. Familia nekaza-
ritzak landa eremuko populazioa egon-
kortzen, balio kultural historikoak zain-
tzen eta errenta nahiz kontsumoa 

FAMILIA NEKAZARITZA: DATU INTERESGARRIAK

•   Munduko elikagaien % 70 familia nekazaritzaren bidez ekoizten dira:
–  elikagaien % 50 familia nekazariek ekoizten dituzte,
–  elikagaien % 12,5en jatorria ehiza eta bilketa dira,
–  elikagaien % 7,5 hirietako nekazari txikiek ekoizten dituzte.

•   Munduko biztanleen laurden bat emakume nekazariak dira, haietako asko familiabu-
ruak (1.600 milioi pertsona inguru).

•   Asiako nekazarien % 90 nekazari txikiak dira.
–  Kontinente horretako elikagaien % 80 ekoizten dituzte.

•   Afrikan, elikagaien % 70 familia nekazaritzan aritzen diren gizon-emakumeek ekoizten 
dituzte.
–  Saharaz hegoaldeko Afrikako lur azaleraren % 80 nekazari txikiek kudeatzen dute.

sortzen laguntzen du (munduko fami-
lien % 40k nekazaritza dute bizibide na-
gusi, eta garapen bidean dauden he-
rrialdeetan landa eremuan bizi diren 
3.000 milioi pertsonetatik 2.500 milioi 

nekazaritzan aritzen diren familietako 
kideak dira).

•   Biodibertsitatea babesten du, tokian 
tokiko barietateak kontserbatzeko ahal-
men handia daukalako. Historian zehar 
7.000 landare espezie inguru erabili dira 
gizakien oinarrizko beharrak betetzeko. 
Gaur egun, ordea, 150 espezie soilik 
hazten dira era komertzialean, haietako 
30ek kalorien % 90ez hornitzen dute gi-
zakien dieta, eta kaloria ekarpen horren 
erdia lau landarek egiten dute (arroza, 
garia, artoa eta patata).

Familia nekazaritza, nekazaritzako bio-
dibertsitate iturria izateaz gain, haren 
iraupena bermatu ahal du, ingurune ba-
koitzera ondo moldatutako hazi eta abere 
arraza autoktonoak erabiliz. 
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1. Edukiontzi horian uzten diren 
lata guztiak aprobetxatu egiten dira

Latorr iaren bir z ik lap enerako 
Ecoacero elkarteko zuzendari 
Javier Alvarazek oso ondo azaltzen 

duen bezala, kontserba lata gehienak al-
tzairuzkoak dira, baina aluminiozkoak ere 
badaude. Aluminioaren birziklapenerako 
Arpal elkarteko komunikazio zuzendari 
Olga Rogerrek zehaztasun bat gehitzen 
dio azalpen horri: aluminiozko kontserba 
latak gero eta ugariagoak dira (arrautzes-
nea, aurrez prestatutako jakiak edo igur-
tzeko gaztak kontserbatzeko erabiltzen 
dira, besteak beste). Bi aditu horiek nabar-
mentzen dutenez, altzairua eta aluminioa 
ehuneko ehun birziklagarriak dira, eta 
edukiontzi horian uzten diren lata guztiak 
berreskuratu eta altzairutegietan nahiz 
galdategietan birziklatzen dira.

2. Latak birziklatzea onuragarria 
da ingurumenarentzat

Latak birziklatzen badira, lehengaien 
eta energiaren erabilera murrizten da. 
Europako Metalezko Ontzien elkarteak 
(European Metal Packaging - Empac) me-
tal zurruneko ontzien ekoizleak eta haien 
elkarte nazionalak biltzen ditu, haien inte-
resak defendatzeko eta metalezko ontzien 
abantailak Europa osoan sustatzeko. 
Elkarte horrek emandako datuen arabera, 
%100 latorriz egindako altzairuak lehengai 
birjinez ekoiztutakoak baino %75 energia 
gutxiago behar du. Aluminioaren kasuan 
portzentaje hori %95era igotzen da.

BRIKOLAJE 
EKOLOGIKOA

Ingurumenarentzat, ekonomiarentzat eta gizartearentzat askotariko onurak  
dituen ekintza xumea

KONTSERBA LATAK BIRZIKLATZEKO SEI ARRAZOI
Alex Fernández Muerza. Eroski Consumer

Oso erraza da kontserba latak birziklatzea: edukiontzi horian utzi behar dira, besterik ez. Hortik aurrera, 
materialak (altzairua eta aluminioa) etengabe eta haien propietateak galdu gabe aprobetxatzen dituen 
sistema konplexu bat abiatzen da. Latak birziklatzeak askotariko onurak ditu ingurumenarentzat, 
ekonomiarentzat eta gizartearentzat. Kontserba latak birziklatzeko sei arrazoi jaso ditugu artikulu honetan, 
kontsumitzaileak horren garrantziaz kontzientziatzeko asmoz.
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ESPAINIA ALTZAIRUZKO 
ONTZIRIK GEHIEN 

BIRZIKLATZEN DUEN 
HERRIALDEETAKO BAT DA

Latorriaren birzik lapenerako 
Ecoacero elkarteak bildutako datuen 
arabera, 2013an birziklatu ziren altzai-
ruzko etxeko laten portzentajea 
%90,5 izan zen (241.543 tona guztira). 
Horrek esan nahi du merkaturatutako 
hamar latatik bederatzi berreskuratu 
eta birziklatu egin zirela. Elkarte ho-
rren arabera, ontziak egiteko erabil-
tzen diren materialen artean altzairua 
da gehien birziklatzen dena, eta 
«Espainia altzairuzko ontzirik gehien 
birziklatzen duen herrialdeetako bat 
da. Estatistikak daudenetik, balio ho-
rrek gora egiten du urtero, eta orain-
dik gehiago hazteko tartea du».

Gainera, latak birziklatzen baditugu, 
klima aldaketa eragiten duten berotegi 
efektuko gasen emisioak ere gutxitzen 
dira. Ecoacerok emandako datuen arabe-
ra, birziklatzen den lata bakoitzeko airera 
igortzen ez den CO

2
 kopurua lataren pisua 

baino 1,5 aldiz handiagoa da. Javier 
Alvarezen esanetan, altzairua birziklatze-
ko ziklo etengabeak «baliabide naturalek 
etorkizuneko belaunaldientzat iraungo 
dutela bermatzen du».

3. Latak txarto botatzea ez da 
solidarioa

Hondakinak berreskuratzeko eta birzi-
klatzeko sistema konplexuak kostu han-
diak dakarzkio gizarteari. Horregatik, edu-
kiontzi horira bota beharrean ingurunean 
edo hondakindegietan uzten den lata 
bakoitzak «gizartearekiko konpromisorik 
ez dagoela adierazten du», Ecoaceroko 
arduradunaren iritziz.

Janari edo likidoen hondarrak dituzten 
latek ez dute arazo teknikorik sortzen, bai-
na eragina dute kudeaketaren kalitatean 
nahiz instalazioen eta langileen segurta-
sunean eta osasunean. Horregatik, kon-
tsumitzaileek kontserba latak hutsik bota-
tzen badituzte, birziklapena hobetzen 
laguntzen dute.

Gainerako zaborrarekin nahasirik bo-
tatzen diren latak ere birziklatu egin ahal 
dira. Olga Rogerrek azaltzen duen bezala, 
lata horiek Hiri Hondakin Solidoak trata-
tzeko plantetara edo konpostegietara 
eramaten dira, eta horrelako instalazio 
gehienek latak berreskuratzeko sistema-
ren bat daukate, hala nola elektroimanak 
(altzairua magnetikoa da). Latorrizko kon-
tserbaren bat harrapatzen badute, balite-
ke birziklapenaren zirkuituan sartzea. 
Hala ere, ezinbestekoa da kontsumitzai-
leek latak gainerako hondakinetatik be-
reizteko eta edukiontzi horian uzteko 
ahalegina egitea. Aluminiozko ontziei da-
gokienez, oso kopuru txikian berreskura-
tzen dira instalazio horietan, eta gehienak 
beste hondakinekin batera joaten dira 
hondakindegietara edo erraustegietara.

4. Altzairuak eta aluminioak 
bizitza amaigabea dute

Altzairuak eta aluminioak inoiz ez di-
tuzte beren propietateak galtzen, eta nahi 

beste aldiz birziklatu ahal dira. Gogoan 
izan behar dugu altzairuzko ontziak aspal-
ditik birziklatzen direla, 1998an ontziak 
edukiontzi horiaren bidez bereizita jaso-
tzeko eredua ezarri baino askoz lehena-
gotik. «Ekoizteko, berreskuratzeko eta 
birziklatzeko zikloa behin eta berriro erre-
pikatzen da. Lehen aldiz orain dela 150 
urte fabrikatu zen eta orduz geroztik as-
kotariko aplikazioak izan dituen altzairua 
erabiltzen dugu gaur egun», azaltzen du 
Ecoaceroko arduradunak.

5. Latak: gero eta arinagoak eta 
birziklatzen errazagoak

Edukiontzi horia eta urdina kudeatzen 
dituen Ecoembes elkarteko komunikazio 
arduradun Nieves Reyk nabarmentzen 
duenez, industria lan handia egiten ari da 
kontserba lata gero eta arinagoak eta bir-
ziklatzen errazagoak fabrikatzeko. Empac 
elkarteak emandako datuen arabera, az-
ken 20 urteotan aluminiozko latak %28 
arinagoak dira, eta altzairuzko janari on-
tziak %33 arinagoak.

6. Kontserba latak berrehun 
urteko «kutxa gotorrak» dira

Janaria kontserbatzeko latak orain 
dela 200 urte baino gehiago asmatu ziren. 
Kanpoko erasoen aurrean (gasak, argia, 
mikroorganismoak) erresistentzia eta se-
gurtasun handikoak direnez, edukia 
egoera ezin hobean kontserbatzen dute 
hainbat urtez. «Lata bakoitza kutxa gotor 
bat da», Javier Alvarezen esanetan.

Asmatu zirenetik oso denbora luzea 
igaro den arren, gero eta gehiago erabil-
tzen dira mota askotako elikagaiak kon-
tserbatzeko: frutak, barazkiak, lekaleak, 

arraina, okela eta aurrez prestatutako ja-
kiak, besteak beste. Kontserba latetan 
gordetzen diren elikagaietako batzuk oso 
ezagunak dira, hala nola artoa, zainzuriak 
eta atuna; baina bestelako produktuak 
kontserbatzeko ere erabil daitezke: gaz-
tainak, itsas datilak, pikuak, trikuak, olioak, 
ozpinetakoak eta maskotentzako janaria.

Javier Alvarezek dioenez, Espainia mun-
du mailako erreferentea kontserben ar-
loan, lehengaien eta prozesuen kalitatea-
gatik. Hala ere, aitortzen du oso zaila dela 
zenbat lata fabrikatzen diren jakitea. Datu 
orientagarri gisa, Ecoacero elkarteak egin-
dako kalkuluen arabera 200.000 tona al-
tzairu erabiltzen dira latak fabrikatzeko. 
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Ikastetxe asko abian jartzen ari diren Eskola 
Bideak oso lagungarriak dira eskolara oinez 
joateko, autoa gutxiago erabiltzeko, energiaren 
arloko gastua gutxitzeko eta kutsadura akusti-
koa nahiz atmosferikoa murrizteko. Hori guztia, 
gainera, gure autonomia eta jokabide ardura-
tsua sustatzen dituen era seguru batean.

BM Txiki HAURRENTZAKO  
KOADERNOA

Bizkaia Maitea
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2014, Familia Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea.

Zer da  
familia nekazaritza?

Azken hamarkadetan, familia nekazaritza apurka-apurka 
desagertuz doa, eta nekazaritza industrial handia nagusitzen 
ari da haren ordez. Tamalez, munduko bazter guztietan ikus 
dezakegu hori.

Nekazaritza industriala laborantzaren eta abeltzaintzaren 
arloko ekoizpen mota bat da, errendimendu handikoa, trakto-
reen eta produktibitate handiko makinen erabilera intentsi-
boan oinarritua eta ahalmen handiko haziak, ongarriak eta 
pestizida sintetikoak erabiltzen dituena.

Nekazaritza industrialaren hedapen neurrigabea oso kalte-
garria izan da biodibertsitatearentzat. Gaur egun, munduko 
eskualde askotan landare batzuen barietate bat edo bi soilik 
landatzen dira. Lehen, ordea, hamarnaka edo ehunka hazten 
ziren. Txinan, esaterako, 70eko hamarkadan 10.000 gari barie-
tate hazten ziren, eta gaur egun kopuru horren hamarren bat 
soilik. Mexikon, artoaren jatorrizko dibertsitatearen % 20 soilik 
gelditzen da. Filipinetan, 80ko hamarkadaren erdialdean lu-
rralde osoko azalearen %98 errendimendu handiko arroz ba-
rietate bi hazteko erabiltzen zen.

Familia nekazaritza, ordea, familia unitatean oinarritzen da, 
garapen iraunkorra sustatzen du eta etengabe hazten ari den 
munduko biztanleria osoa elikatu ahalko luke planetan hon-
damenik eragin gabe. Gainera, nekazaritza mota horrek ain-
tzat hartzen du emakume ekoizlea. Egindako kalkuluen arabe-
ra, garapen bidean dauden herrialdetako nekazarien erdiak 
emakumeak dira, eta, gainera, beraiek arduratzen dira etxeko 
lanak egiteaz eta familiaren osasuna zaintzeaz.

FAMILIA NEKAZARITZAREN ABANTAILAK

•  Elikagai osasungarriak ekoizten ditu. 
•  Lurra ongarritu eta desertifikazioa gelditzen du. 
•  Lurrari ura gordetzen laguntzen dio eta ez ditu akuiferoak ku-

tsatzen.
•  Biodibertsitatea sustatzen du. 
•  Basa animalien habitatak mantentzen ditu. 
•  Ez du energia xahutzen. 
•  Landa eremuko bizitza eta nekazarien kultura babesten ditu. 
•  Sozialki ekonomikoagoa da. 
•  Abeltzaintza eta nekazaritza uztartzea ahalbidetzen du.
•  Elikagaien segurtasun handiagoa ematen du. 
•  Teknika tradizionalei eusten die. 
•  Beren lurren kudeaketa itzultzen die nekazariei, inolako men-

pekotasunik gabe.
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CDz egindako berotegia
Zer behar dugu?

•   Birziklatutako CD kutxa gardenak 
(berotegiaren tamaina kutxa ko-
puruaren araberakoa izango da).

•   Lekeda unibertsala

•   Zinta itsasgarri gardena eta zabala

•   Artaziak

Nola egin?

1.  Berotegiaren beheko aldea egite-
ko laukizuzen bat osatuko dugu, 8 
edo 10 kutxa erabiliz (irekita egon 
behar dira). Lekedaz eta zintaz 
itsatsiko ditugu (hala gontz lana 

egiten duen barrualdea nola ku-
txen er tzak elkarren ar tean). 
Kolorezko kutxa gardenak erabil-
tzen badituzu, berotegia askoz 
politagoa izango da.

2.  Berotegiaren alboak edo paretak 
ere horrela egingo ditugu, eta az-
pialdeak osatzen duen laukizuze-
naren inguru guztian itsatsiko di-
tugu. Ez ahaztu hutsune bat uztea 
(atea izango da). Estalkia daukan 
kutxa bat erabil dezakezu horre-
tarako. Horrela, gainera, aurreko 
eta atzeko ateak egiteko aprobe-
txatuko dituzu gontzak.

 
 
 
 

3.  Goiko aldea edo estalkia egiteko, 
bi isurkiko teilatu baten antzera 
itsatsiko ditugu kutxak. Liburuak 
forratzeko plastikoa erabil deza-
kezu egitura osoa indartzeko.

4.  Berotegia leku eguzkitsu batean 
jarri eta plastikozko estalki txikiak 
edo arrautzontziak sartu, haziekin. 
Azkenik, emaitzen zain gelditu.

Hodei baten bidaia Disko-liburua

Hodei baten bidaia disko-liburua aniztasunari buruzko gogoeta bat 
da, familia osoari zuzendua eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 
argitaratua: liburua batez ere 7 eta 11 urte bitarteko neska-mutilentzat 
da, eta diskoa adin guztietako pertsonentzat.

Argumentua:
Liburuak Naroa izeneko neskatoa du protagonista. Naroak bere 

bizitzaren protagonista izan nahi du eta abentura bila abiatzen da. 
Bidaia horretan gure herriaren aniztasuna islatzen duten hainbat 
pertsonaiarekin egingo du topo; pertsonaia horien istorioetan 
oinarritzen dira, hain zuzen ere, diskoko abestiak.

Disko-liburuaren sortze lana kolektiboa izan da eta Hala  
Dzipo Kultur Elkarteak koordinatu du. 50 pertsona inguruk  
hartu dute parte eta Gipuzkoako ikastetxeetan eta liburutegietan 
doanik banatu da.
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Anas platyrhynchos

NOLAKOA DA?

Ziur asko ahaterik ezagunena da. Arrak buru berde 
urdinxka du, moko horixka, bular arrea eta sabel zuria, 
lepoko zuria eta luma kizkur bi isatsean. Emearen kolo-
reak motelagoak dira, arre ilunak nagusiki; mokoa laran-
ja iluna da. Arrek nahiz emeek ispilu urdin-moreak dituz-
te. Ahatekumeak horiak eta marroiak dira, eta orbanak 
dituzte. Ia lehen egunetik independenteak dira, beren 
kabuz elikatzen dira. Bi edo hiru hilabete igarota, hegan 
egiteko gai dira.

NON BIZI DA?

Espezie hau mota guztietako hezeguneetan, parkee-
tako urmaeletan, ibaietan eta aintzira txikietan bizi da.

BASAHATEA

ZER JATEN DU?

Nagusiki haziz elikatzen da, baina udan ale landa-
tuak eta uretako animalia txikiak ere jaten ditu.

NOLA UGALTZEN DA?

Otsailean eztei-dantza egiten dute. Arrak emeak gor-
teiatzea hasten dira, haien atzetik ibiliz. Bikoteak urte 
guztietan osatzen dira eta denboraldi osoa irauten dute. 
Ugaltzeko garaian emeak 3-12 arrautza jartzen ditu, eta 
berak bakarrik  zaintzen ditu. Arrautzak  15-27 eguneko 
epean irekitzen dira.

Habiak ondo ezkutatuta egoten dira, 
lurrean batez ere. Hostoz, belarrez 

eta lumatxaz egiten dituzte.
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Energia-kontsumoa 
neurtzeko 8 monitore

Neguko aldizkarian iragarri genuen bezala, energia-kontsumoa 
neurtzeko 8 monitore zozkatu ditugu. Hona hemen saridunen zerrenda:

UDALTALDE 21 NERBIOI IBAIZABAL – ARRANKUDIAGA
JOSE GOMEZ AGIRREBURUALDE – BILBAO
FAMILIA GOÑI DIAZ – GETXO
FAMILIA GARCIA ORTEGA – PORTUGALETE
JON KEPA CABRERA GURIDI – BILBAO
AINHOA URIARTE YURREBASO – AMOREBIETA ETXANO
FAMILIA LARRAÑAGA ARRIETA – GORLIZ
ASOC. DE COLOMBIANOS SOLIDARIOS EN EUSKADI ACOLSOLE – SESTAO

Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar 
dira uztailaren 31 baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 
(9:00etatik 13:00etara).

Non dago nire ibaia?

Igaraba hauek galduta 
dabiltza: ibaitik irten 
behar izan dute eta ez 
dute itzultzeko bidea 
aurkitzen. Lagunduko 
diezu?
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BILDUMA EGITEKO FITXAK

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Atlantikoko zanga
Morus bassanus

100 km/h-ko abiadan murgiltzen da itsasoan

Hegazti pelagiko honen berezitasun nagusia arrantza egiteko era da. 
Oso modu ikusgarrian murgiltzen da itsasoan: abiada bizian jaisten 
da, itsasoaren azala ukitu aurretik atzerantz biltzen ditu hegoak eta 
gezi baten antzera zeharkatzen du ura, arrainak mokoarekin harrapa-
tuz. Gorputzaren egitura osoa horretarako prestatuta dago. 45 metro-
tik jaits daiteke hegan itsasora, baina hamar eta hogei metro bitarte-
ko altuerak bilatu ohi ditu. Umatzeko soilik pausatzen da lurrean. Ipar 
Atlantikoko kostaldean egiten du habia, kolonia zaratatsuak eratuz. 
Kolonia batzuk oso handiak dira, 35.000 bikote ingurukoak. Gazteek 
lumaje gris arrea dute, eta lau urte bete arte ez dute helduen lumajea 
hartzen (zuria hego-mutur beltzekin).
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Mitxoleta
Papaver rhoeas

Gaur egun espezie bakana da leku askotan, herbiziden 
eraginez

Mitxoleta urteko landarea da. 50 zentimetrotik gorako garaiera 
har dezake. Landare honen berezitasun nagusia lau petalo de-
likatuen kolore gorrimina da. Batzuetan eremu zabalak koloni-
zatzen ditu, oso paisaia ederrak eratuz. Nekazaritza estentsi-
boan belar txartzat jotzen da, haren ziklo biologikoa landatzen 
diren zereal gehienetara moldatzen delako eta uzta garaia iritsi 
baino lehen loratu eta aletzen delako. Haziak ongailu gisa era-
biltzen dira, eta petaloak ziropeak eta alkoholik gabeko edariak 
egiteko. Landarearen atal batzuek rhoeadina daukate, eragin 
lasaigarri samarra duen alkaloide bat. Mitxoleta hau oso heda-
tuta dago Europan, Asia mendebaldean eta Afrika iparraldean, 
baina haren jatorria ezezaguna da. 

#
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BILDUMA EGITEKO FITXAK

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Arctotheca calendula 

Gure dunei oso kalte handia egiten dien espezie 
inbaditzailea

Asterazeoen familiako landare belarkara, jatorriz Hegoafrikakoa. 
Gure kostaldeko hareatzak kolonizatu ditu, batez ere bigarren 
duna-lerroa, eta itsasertzean landatutako pinudietan ere za-
baldu da. Landare edergarri gisa hazten da, landare estalki 
erakargarria eratzen duelako, baina oso inbaditzailea da. Izan 
ere, ia mundu osoan hedatuta dago, eta oso arriskutsua da 
dunetako espezie askorentzat. Landare herrestaria da, multzo-
ka hazten da eta oso bizkor heda daiteke lurrean. Loreak horiak 
dira, eta hostoak iletxo zuriz estalita daude, batez ere azpial-
dean.

Burruntzi lauorbana
Libellula quadrimaculata

Sarritan milaka indibiduoz osatutako taldeetan 
migratzen du

Libelulidoen familia zabaleko intsektua. Ipar hemisferioko es-
kualde askotan bizi da eta nagusiki apiriletik irailera bitarteko 
hilabeteetan aurkitu ahal dugu. Hegoen gainaldean dituen lau 
orban ilunetatik hartzen du izena (quadrimaculata hitzak «lau 
orbanekoa» esan nahi du). Arrak eta emeak oso antzekoak dira. 
Ur geldietan bizi da, batez ere urmael lohitsuetan eta lupetze-
tan. Familia horretako intsektu gehienak ez bezala, mendi ga-
raietan bizi daiteke, mila metroko altitudean gehienez ere. 
Egun beroetan, hegoak beherantz apur bat makurtuta pausa-
tzen da, toraxari itzala emateko.
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Arkeologia esperimentala 
Gallartan

Iragan maiatzean Museoen Nazio-
arteko Eguna ospatu zen eta, horren ha-
rira, Euskal Herriko Meatzaritzaren 
Museoak burdinoletako labe bat eraiki 
zuen, III. mendean burdina nola lantzen 
zen erakusteko eta hidraulikaren aurreko 
siderurgiaren historia hobeto ezagutzen 
laguntzeko, Euskal Herriko teknologiaren 
historiaren atal garrantzitsu hori oso eze-
zaguna baita oraindik. Egindako ikerke-
ten arabera, burdina urtzeko labeak erro-
matarren garaian erabiltzen hasi ziren 

Euskal Herrian, edo lehenago agian.

Burdinola esperimentala Abanto 
Zierbenako museoaren inguruan eraiki 
zuten, Burdinaren Arkeologia Esperimen-
talari eta Paleosiderurgiari buruzko lehen 
Solasaldiarekin batera. Hidraulikaren au-
rreko burdinaren arkeometalurgiako es-
pezialistarik onenetako batzuk bildu ziren 
solasaldian, Euskadikoak nahiz beste he-
rrialde batzuetakoak. Era esperimenta-
lean arlo hori landu duten estatuko nahiz 
atzerriko beste aditu batzuek ere parte 
hartu zuten.

Luis Padura burdingile maisua eta 

Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoan 
Javier Franco arkeologoak zuzentzen 
duen arkeologia taldea aritu ziren zeregin 
horretan. Burdin mearen erredukzioa lor-
tu zuten mendiko burdinola bat eraikiz 
eta erabiliz, Callejaverden (Muskiz) 
Arbaltzagan (Ortuella) aztertutako ere-
duaren arabera. 140 kg erregai inguru eta 
inguruko mendietan bildutako 70 kg bur-
din mea erabili zituzten burdinaren erre-
dukzioa lortzeko, 1.300 gradu zentigrado 
inguruko tenperaturan. Museoen Nazio-
arteko Egunean Gallartako Meatzaritza 
Museora hurbildu ziren bisitari ugariak 
jarduera horren lekuko izan ziren. 

Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa

BURDINAREN GALDAKETA ERDI AROAN
vídeo

ZER DA BIA?
BIA (Bilbao Bizkaia Architecture) Euskal 

Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialaren 
(EHAEO) Bizkaiko Ordezkaritzak sustatu-
tako ekimen bat da. Haren helburua gure 
lurralde historikoan arkitektura eta hiri-
gintza dinamizatzea da. Sustatzaileak na-
zioartekotzean interesatuta daude, lanbi-
dearen garapen globalizatuan parte 
hartzen dute eta trukearen aldeko apus-
tuari eusten diote

Gogoetarako gunea izateaz gain, BIAk 
hainbat ekimen sustatuko ditu. Guztietan 
lehena datorren irai lean «Urban 
Regeneration Forum» foroaren barnean 
egingo den izen bereko biltzarra izango 
da. Astebetez, nazioarteko 300 aditu in-

guru elkartuko dira eta, ekimen osagarri 
gisa, azoka profesionala ere egongo da. Bi 
urtez behingo biltzarra izango da, eta 
Bilbok hartuko du lehen edizioa. Horrela, 
gure hiria abangoardiako arkitekturari eta 
hirigintzari buruzko eztabaidarako errefe-
rentzia izango da zenbait egunez.

Lehen edizio honetan, «Urban 
Regeneration Forum» biltzarrak sakonki az-
tertuko du zer egin beharko litzatekeen 
hiri biziak, erakargarriak, osasuntsuak, bi-
zitzeko egokiak eta oparoak lortzeko, hiri-
gintza, arkitektura eta iraunkortasuna uz-
tartuz. Hiriak biziberritzearen arloan 
aritzen diren mundu osoko adituek hiri 
hobeak egiteko moduari buruzko gogoeta 

egingo dute: hiri adimendunak, oinez-
koentzat pentsatuak eta energetikoki era-
ginkorrak, giza hiriak azken batean. 

pdf
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Gozatzeko uda berezia 


Uda atseden hartzeko eta arazoak ahazteko sasoi egokia izaten da, are 
gehiago gaur egun bizi dugun garai latz honetan. Eta hondartzak leku pa-
regabeak dira familiarekin edota lagunekin batera gozatzeko eta indarrak 
berritzeko. Oraindik gainditu gabe ditugun erronkei aurre egiteko kemena 
ematen digu horrek. Zalantzarik gabe, hondartzek oso balio handia dute 
Bizkaian eraiki nahi dugun gizarte iraunkor eta kalitate oneko horretan; 
gainera, pertsona guztien eskura daude.  
 


Urtero, Bizkaiak lan handia eta inbertsio oparoak (6,3 milioi euro urtean) 
egin behar izaten ditu gure 28 hondartzak egoera onean edukitzeko. Aur-
ten askoz ere ahalegin handiagoa egin behar izan dugu, otsaileko denbo-
raleak eragindako kalteen ondorioz, eta gastua ere handiagoa izan da 
(100.000 euro hondartzetan bakarrik, hormigoizko dutxa-oinarriak kentze-
ko eta ur hodiak berritzeko batez ere).  


Harro egon gaitezke iraunkortasunari edo gobernantza onari dagokio-
nez ere emaitza onak lortu ditugulako. Izan ere, hondartza eta kostaldeen 
gaineko eskumenak dituzten erakunde guztiak (Espainiako Gobernua, 
Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta udalak) elkarlanean eta era 
koordinatuan aritu dira denboraleak eragindako kalteak konpondu ahal 
izateko. Ahalegin bateratu horri esker, normaltasun ia osoa lortu da den-
boraldiaren hasierarako.


Azpiegitura eta ekipamendu guztiak egoera onean eta erabilgarri ego-
tea lortu dugu: garbiketa, mantentze-lanak, salbamendua, sorospena eta 
zaintza. Haien funtzionamendu egokia bermaturik, orain herritar guztion 
ardura da hondartzak era egokian erabiltzea, gozatzeko eta eguneroko 
zereginetarako indarrak biltzeko.


Horretarako, ezinbestekoa da informazioa edukitzea eta erraztasunez 
jaso ahal izatea. Helburu horrekin, aurten Bizkaiko Foru Aldundiko Inguru-
men Sailak bere web orrian hondartzei buruzko informazioa ematen duen 
atala berritu du, itxura atseginagoa emanez. Atal berria hemen kontsultatu 
ahal da: www.bizkaia.net/hondartzak. Informazio hori telefono mugikorra-
ren bidez ere eskuratu ahal da, «iHondartza» aplikazioa erabiliz. Horri esker, 
denbora errealean jaso ahal da klimari, hondartzen egoerari eta zerbitzuei 
buruzko informazio guztia.


Guztion ardura da gure hondartzez era arduratsu eta osasuntsuan go-
zatzea. Denon laguntza behar da horretarako!


Un verano especial para 
disfrutar


Los veranos son un buen período para disponer de esos necesarios 
momentos donde poder evadirnos y descansar, máxime en un tiempo tan 
duro como el que estamos atravesando. Y las playas, y el disfrute que ha-
cemos de ellas en compañía de la familia y/o de las amistades, un recurso 
inigualable para hacer acopio de fuerzas renovadas con las que poder 
enfrentarnos a los retos que aún nos quedan por superar. Sin duda, un 
valor extraordinario y al alcance de todas las personas, en el marco de una 
sociedad sostenible y de calidad como la que tratamos de construir en 
Biz kaia.


Y si bien todos los años Bizkaia requiere un esfuerzo importante de 
trabajo e inversión para mantener en condiciones nuestros 28 arenales 
(valorado en 6,3 millones de euros anuales), en esta ocasión, hemos tenido 
que redoblar esfuerzos como consecuencia de los efectos dañinos provo-
cados por el temporal del mes de febrero, con el consiguiente gasto aña-
dido (100.000 euros sólo en playas, destinados básicamente a la demolición 
de bases de duchas de hormigón y reposición de conducciones de agua).


Pese a todo ello, debemos sentirnos también orgullosos de los buenos 
resultados obtenidos, en clave de sostenibilidad (buena gobernanza), al 
haber sido posible aunar en dicho objetivo reparador el esfuerzo y la coor-
dinación de las instituciones con competencias en playas y costas como 
son el Gobierno estatal, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia y 
Ayuntamientos, haciendo posible que para el comienzo de temporada se 
alcanzara la práctica normalidad en nuestra costa y playas.


Garantizados el correcto funcionamiento de las infraestructuras y equi-
pamientos, así como los servicios de limpieza y mantenimiento, y los de 
salvamento, socorrismo y vigilancia, nos corresponde al conjunto de la 
población hacer un uso adecuado de nuestras playas, disfrutarlas y recar-
garnos de energías para el día a día. 


A tal fin, la información y la facilidad para acceder a la misma resultan 
vitales. El Departamento Foral de Medio Ambiente ha rediseñado este año, 
de una manera más amigable, la sección de la página web de la institución 
que ofrece información sobre las playas. El nuevo sitio se puede consultar 
en «www.bizkaia.net/playas». Información que también se puede consultar 
vía móviles por medio de la aplicación «iHondartza», accediendo en tiem-
po real a los datos del clima, la situación y los servicios disponibles en los 
arenales.


¡Por un disfrute corresponsable y sano de nuestras playas, colabora!


IOSU MADARIAGA GARAMENDI
Ingurumen foru diputatua


Diputado foral de Medio Ambiente


#
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ANDONI CANELAren LIBURUAREN  
5 ALEREN ZOZKETA!


“DURMIENDO CON LOBOS”
¡SORTEO DE 5 LIBROS DE ANDONI CANELA!


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


1.  Nola du izena Andoni Canela argazkilariaren 
proiektu berriak?
¿Cómo se llama el nuevo proyecto de Andoni 
Canela?


A) Looking for de wild
B) Durmiendo con lobos
C) El águila imperial


2.  Zenbat ikaslek hartu dute parte Eskola Bidea 
proiektuko mugikortasun diagnostikoak egiteko 
inkestetan?
¿Cuántos alumnos/alumnas han participado en 
las encuestas para diagnósticos de movilidad del 
Proyecto Camino Escolar?


A) 184
B) 21.780
C) 1.386


3.  Zein ekitaldi erabili da «ERRONKA GARBIA!» 
proiektuaren esperientzia pilotu gisa?
¿Qué evento ha servido como experiencia piloto 
del proyecto «ERRONKA GARBIA!»?


A) Eskola Bidea
B) Ibilaldia 2014
C) Green Week


4.  Zein urtetan hasi zen lanean Larrabetzuko 
ikastetxe publikoko jantokia?
¿En qué año comenzó su andadura el comedor del 
CEIP de Larrabetzu?


A) 1978
B) 2000
C) 2007


5.  Noiz eraiki zen Bilbo inguratzen zuen  
Burdin Hesia?
¿En qué fecha se construyó el Cinturón de Hierro en 
los alrededores de Bilbao?


A) 1998-1999
B) 1810-1811
C) 1936-1937


6.  Bizkaiko zenbat hondartzatan daude bizikletak 
aparkatzeko tokiak?
¿Cuántas de las playas de Bizkaia disponen de 
aparcabicicletas?


A) 14
B) 11
C) 16


Orri honetako 6 galderei zuzen erantzuten 
badiezu, Andoni Canelaren  
«Durmiendo con lobos. En busca del lobo ibérico» 
liburuaren 5 aleren zozketan parte hartuko duzu. 


Erantzun guztiak aldizkari honetako orrialdeetan 
aurkituko dituzu.


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


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


#


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


sorteo de 5 ejemplares del libro  
«Durmiendo con lobos. En busca del lobo ibérico» 


de Andoni Canela.


Encontrarás todas las respuestas en las páginas de 
esta revista.  


¡Anímate y 
participa!


Recorta y envía el cupón-respuesta antes del 31 
de julio al apartado de Correos 3108 – 48080 


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


¡Suerte!
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bia_0
El debate sobre la ciudad, organismo crecientemente 
complejo, viene de atrás y sigue abierto.  En el BIA_0 
hablamos de ciudad sana y nos referimos, más allá de 
los parámetros salubres, a los componentes saludables 
que hacen de la ciudad un ámbito equilibrado, una 
estructura abierta donde la igualdad es el objetivo y la 
diversidad contribuye a construir la identidad colectiva.


El modelo de urbanismo heredado de la era postin-
dustrial parece agotado. Hoy, en un contexto de crisis 
económica global, el urbanismo especulativo de cre-
cimiento imparable que ha convertido la ciudad euro-
pea en negocio financiero, se ha demostrado insoste-
nible a medio plazo. Como alternativa el BIA_0 pre-
senta propuestas que adecúan su escala a los recur-
sos disponibles, que fomentan la flexibilidad y dan el 
máximo protagonismo al espacio público, propuestas  
que  surgen de relaciones bottom-up encaminadas a 
generar conexiones que enriquecen las relaciones 
sociales y contribuyen a dinamizar el pulso vital, la 
creatividad y, en definitiva, la economía.
 
Retomamos el concepto de ciudad igualitaria y analiza-
mos de qué manera la movilidad urbana sostenible, el 
equilibrio entre lo público y lo privado contribuyen a la 
regeneración de la ciudad.  El BIA_0 aspira a encontrar 


The discussion about the city as increasingly complex 
organism is a long-term debate that is still going on. 
In the BIA_0 we talk about healthy city referring to all 
those positive components, above strictest healthy 
parameters, that transform the city into an equilibra-
ted scope, an open structure with the goal of equality 
and a common identity based on diversity.


The planning development inherited from the 
post-industrial era seems exhausted. Now a day, in 
a context of global economic crisis, the speculative 
development of unstoppable growth that has 
turned out the European city into financial busi-
ness has proven unsustainable. Alternatively the 
BIA_0 presents proposals that suit their scale to 
available resources, promote flexibility and give 
the highest prominence to public spaces; propo-
sals arising from bottom-up processes aimed to ge-
nerate connections that enrich social relations and 
help to boost the vital pulse, creativity and, as a 
result, the economy.


We resume the concept of equal city and analyse how 
the sustainable urban mobility and the balance be-
tween public and private sectors contribute to the 
regeneration of the city. The BIA_0 aspires to find 
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las claves actuales de regeneración que aporten la 
ecuanimidad necesaria a la planificación urbana para 
que, sin negar la visión a largo plazo, pongan en valor la 
ciudad con propuestas de escala adecuada y estrategias 
flexibles para regenerar el tejido urbano.


La construcción de ciudad tiene lugar de manera 
superpuesta a muchas escalas, en escenarios difusos 
y de forma continua en el tiempo. Son muchos los 
estratos que contribuyen al avance de la ciudad, 
desde el planeamiento al diseño arquitectónico, 
desde proyectos de recuperación a intervenciones 
efímeras. El BIA_0 quiere poner el foco en cómo la 
arquitectura, en su sentido más amplio, genera un 
valor añadido, económico y cultural, que contribuye 
al desarrollo sostenible y enriquece a la comunidad.
Es indiscutible que para mejorar nuestras ciudades 
necesitamos un espacio de consenso entre adminis-
traciones, inversores, empresas, profesionales y ciu-
dadanía. El BIA_0 querría debatir en torno a cómo de-
sarrollar un planeamiento urbano sensible a las de-
mandas reales de sus ciudadanos, cómo fomentar el 
liderazgo inclusivo, cómo llevar a cabo diagnósticos 
críticos certeros, cómo incentivar la participación. 


the keys that provide feedback for the necessary 
equilibrium in urban planning without denying the 
long-term vision.


The city development takes place in an overlapping 
manner at fuzzy sets with many scales and over long 
time. There are many layers that contribute to the 
improvement of the city, from planning to 
architectural design from renewal projects to 
ephemeral interventions. The BIA_0 would like to put 
the focus on how architecture on its broad sense 
creates economic and cultural added value, 
contributes to sustainable development and enriches 
the community. 
There is no doubt about the fact that our cities need 
to bring together   consensus amongst government, 
investors, companies, professionals and citizens. The 
BIA_0 would like to discuss about how to develop a 
new urban planning sensitive to the real demands of 
the citizens, how to promote inclusive leadership, 
how to perform accurate diagnoses, how to 
encourage participation.
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La capacidad de innovación permanente y continuo 
progreso han caracterizado a la ciudad desde su 
origen. El buen uso de los recursos y  la acertada valo-
ración de las prioridades sociales siguen siendo las 
claves de progreso. Nos preguntamos de qué manera 
hoy la innovación aportada por la tecnología, cada vez 
más accesible, contribuye a mejorar  nuestras ciuda-
des, a preservar los recursos, a generar nuevos modos 
de compartir el espacio público. La revolución de las 
telecomunicaciones y el avance tecnológico han dado 
como resultado una asombrosa capacidad de genera-
ción de datos, con el consiguiente reto de cómo gestio-
narlos. De esa gestión, de su innovador tratamiento, se 
extrae un abanico de grandes posibilidades para un 
amplio espectro relacionado con la gestión y la rege-
neración de ciudad. Vías de eficiencia, ahorro en 
recursos y reducción de la huella ecológica en cons-
trucción, gestión y mantenimiento de lo urbano. El 
BIA_0 presenta algunas de estas vías abiertas de 
investigación y conocimiento industrial aplicado para 
una indudable mejora ambiental.
En paralelo al progreso tecnológico, y hasta cierto 
punto gracias a él, la renaturalización de lo urbano es 
cada vez más una prioridad. Nos preguntamos qué 
peso tiene el acercamiento a lo natural en el concep-
to de ciudad sana de futuro.


The ability of on going innovation and the continuous 
improvement have characterized the city since its 
inception. The appropriate use of resources and the 
accurate assessment of social priorities remain to be 
the objective. Today we wonder how the innovation 
provided by technology, which is increasingly accessi-
ble, is helping to improve our cities, to conserve 
resources, to generate new ways of sharing the public 
space. The revolution on telecommunications and the 
technological advances have resulted in an amazing 
capacity to generate data and consequential challen-
ge of how to manage this massive scale data.  An inno-
vative treatment of Big Data offers a large range of 
possibilities for a broad spectrum related to the mana-
gement and regeneration of our cities. There are ave-
nues of investigation applied to efficiency, resource 
saving and reduction of the ecological footprint in 
construction, management and maintenance of the 
urban scope. The BIA_0 presents some of these open 
avenues of research and applied industry knowledge 
to an undeniable environmental improvement.
In parallel to technological progress, and somehow 
due to it, the renaturalization of urban areas is beco-
ming a priority. We wonder in what way it matters this 
longing for the approach to the natural issue in the 
concept of healthy city for future.
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Cada ciudad tiene sus propias particularidades, pero 
su condición común de concentración demográfica 
en un área urbanizada, hace que, entre las ciudades, 
las similitudes en retos y problemáticas sean 
muchas. Por tanto el BIA_0 apuesta por recoger con-
clusiones sobre experiencias exportables, compartir 
conocimiento y adelantarse con soluciones inspira-
doras encaminadas al logro común de ciudades más 
cercanas a nuestros ideales.
Bilbao, tras la reconversión industrial, inició en los 90 
un proceso de transformación hacia ciudad cultural y 
de servicios que se  ha extendido hasta nuestros días. 
En paralelo, Bizkaia ha consolidado su red de infraes-
tructuras y preservado el carácter rural del territorio 
como garante de recursos naturales, estableciendo 
una relación de equilibrio clave en la mejora de la 
sostenibilidad del territorio. Este binomio ciudad 
transformada – territorio preservado se ofrece como 
escenario para este debate hacia una ciudad sana.


Each city has its own peculiarities, but all of them 
share the common condition of demographic concen-
tration in an urbanized area. This fact multiplies the 
similarities between the cities and brings echoes of 
the same challenges and problems. The BIA_0 makes 
a commitment to gather expertise from exportable 
experiences, to share urban knowledge and look 
forward for inspiring solutions to reach our share 
objective to raise our cities closer to our ideals.
After the industrial reconversion, Bilbao began in the 
90’s a process of deep transformation towards a cultu-
ral and service city. This process has extended to the 
present day. In parallel, Biscay administration has con-
solidated its infrastructures and, at the same time, has 
preserved the rural character of the territory as a gua-
rantor of natural resources, establishing a balanced 
relation which is the main key in improving the sustaina-
bility of the territory.
This transformed city-preserved territory combination is 
offered to hold this debate towards a living healthy city. 
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EMMA ORIVE AGUIRRE 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Universtsitatea 
Catedrático de Universidad (Ecología) 
PhD (1978) 5 sexenios (2011)  
 


Proyecto de investigación 
 
Diversidad taxonómica y pigmentaria de las algas verdes en el fitoplancton de un 
área estuárico- costera. MEC. Entidades participantes: UPV/EHU. Inicio: 01/01/2007 
Fin: 31/12/2009. Referencia: CTM2006-04570/MAR. Tipo de Convocatoria: Nacional. 
Responsabilidad: Coordinador Dedicación: Completa. Número de Investigadores: 5 
 
Publicaciones 
 
Phytoplankton assemblages and their dominant pigments in the Nervion River 
estuary. SEOANE, S., LAZA, A., URRUTXURTU, I.& ORIVE, E. Hydrobiologia 549: 
1-13. SPRINGER. Países Bajos. 2005. ISSN: 0018-8158. Área: MARINE & 
FRESHWATER BIOLOGY 41/79. Indice de impacto: 1.040. Número de citas: 10. 
Immediacy Index: 0.555. Cited Half-life: 9.2.  
 
Partitioning by size classes of the main phytoplankton marker pigments at the 
seaward end of a temperate estuary in spring and summer. SEOANE, S., LAZA, A. & 
ORIVE, E. Estuarine, Coastal and Shelf Science 67: 343-354. ACADEMIC PRESS 
LTD ELSEVIER SC. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 2006. ISSN: 
0272-7714. Área: MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 22/74. Indice de impacto: 
1.730. Número de citas: 2. Immediacy Index: 0.224. Cited Half-life: 7.6.  
TOP 20% (CTA). 
 
Phytoplankton pigment patterns in a temperate estuary: from unialgal cultures to 
natural assemblages. LAZA-MARTINEZ, A., SEOANE, S., ZAPATA, M. & ORIVE, E. 
Journal of Plankton Research 29: 913-929. OXFORD UNIV PRESS. Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 2007. ISSN: 0142-7873. Área: MARINE & 
FRESHWATER BIOLOGY 53/79. Indice de impacto: 1.610. Número de citas: 3. 
Immediacy Index: 0.273. Cited Half-life: 8.6. Citing Half-life: >10.0.  
 
El litoral marino de Bizkaia/ Bizkaiko itsasaldea. RALLO, A. & ORIVE, E. Libro 1-331. 
Diputación Foral de Bizkaia.  España. 2004 ISBN: 84-7752-329-0. SCIENCE 
DISSEMINATION, ENCYCLOPEDIC BOOK. 
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Saldarian


ZEBERIO


ARRANKUDIAGA


ARRIGORRIAGA


Miraballes


Centro de Interpretacion Historica


�? Centro de Interpretación Histórica


�i Aparcamiento. Punto de acogida


7 Propuesta de paneles informativos


O Propuesta de señales de madera


O Propuesta de señales metálicas


�(Ä Cinturón de Hierro


PR-BI 16


Bidegorri


Marcha "OCHO MONTES"


Conexión Saldarian


Conexión Untzueta por Udiarraga 


Conexión Pagasarri por Zollo


.


1:7.000ERAGILEA / PROMOTOR: AHOLKULARIA / CONSULTORA: PROIEKTUA / PROYECTO: PLANOAREN IZENA / DENOMINACIÓN DE PLANO: ZKIA/Nº: ORRIA / HOJA:


ESKALA / ESCALA:


1 de 1


ENERO 2013


DATA / FECHA:


          CONFIGURACIÓN DE LA MALLA VERDE -
ITINERARIOS ECOLÓGICOS DE UGAO-MIRABALLES


ACTUACIONES 02
1:7.000


AYUNTAMIENTO DE
UGAO - MIRABALLES


O


O


ARRIGORRIAGA


ARRIGORRIAGA


ARRANKUDIAGA


      
  Puesta en valor del patrimonio. 


    
    Señalización peatonal en       
    casco urbano


     
     Instalación de paneles      
     informativos


    
    Señalización direccional      


    
    Mejora de firme y drenajes     


1:18.000
Detalle de los barrios  
Dimutio y Markio


Dimutio


Markio ²







