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100 urteotan munduko hezeguneen %64 galdu dira

HEZEGUNEAK GURE ETORKIZUNERAKO
Ibon Hormaeche (iturria: EFE Agentzia)

Hezeguneak ezinbestekoak dira gizakien biziraupenerako. Munduko ingururik emankorrenetako bat dira,
aniztasun biologikoaren sorlekua eta uraren eta lehen produktibitatearen iturriak. Haien menpe daude
landare eta animalia espezie ugari bizirik irauteko. Hala ere, azken 100 urteotan, planetak ekosistema horien
hiru bostenak galdu ditu.

«A

zken 100 urteotan, planetak hezeguneen %64 galdu ditu». Titular kezkagarri
horrekin zabaldu zituen Christopher
Briggs idazkari nagusiak Hezeguneei buruzko Ramsar Konbentzioko Alderdien
Konferentziaren XII Bilerako jardunaldiak
(COP12), eta egoera global larria eragotzi
eta konpontzeko beharraz ohartarazi
zuen.
Ramsar Konbentzioko bilera 2015eko
uztailean egin zen Uruguaiko Punta del
Este hirian. Bilera gobernuen arteko ingurumen alorreko hitzarmen baten parte
da, eta hezeguneak babestea eta haien
erabilera iraunkorra sustatzea ditu helburu.
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Ramsar-i buruz
Hezeguneei buruzko Konbentzioa,
Ramsar Konbentzioa izenekoa, gobernuen arteko ituna da, eta ekintza nazionalerako eta nazioarteko lankidetzarako
balio du hezeguneak eta haien baliabideak babestu eta zentzuz erabiltzeko helburuarekin.
Hezeguneak ezinbestekoak dira gizateriari ematen dizkion onurengatik edo
«zerbitzu ekosistemikoengatik», besteak
beste, ur gezaz hornitu, janariak eta
eraikuntzako materialak, bioaniztasuna,
ur-goraldien kontrola, lurrazpiko urak
berriz kargatu eta klima-aldaketa murriztu.

Konbentzioak hezeguneen definizio
zabala ezartzen du. Laku eta ibai guztiak
hartzen ditu, lurpeko akuiferoak, zingirak
eta padurak, larre hezeak, zohikaztegiak,
oasiak, estuarioak, deltak eta itsas beherak, mangladiak eta kostaldeko beste
gune batzuk, koralezko arrezifeak, baita
leku artifizialak ere, esaterako, arrainhazkuntzarako urmaelak, arroz-soroak,
urtegiak eta gatzagak.
Hezeguneen erabilera munduko
erronka da. Gaur egun, Konbentzioak 168
herrialde ditu, eta Ramsar izendatutako
lekuak 2.193 dira, guztira 208 milioi hektarea baino gehiagoko azalerarekin, nazioarteko interesekoak eta «Ramsar
Zerrendan» sartuta. Zalantzarik gabe, ho-

rrek erakusten du zer garrantzitsua den
ekosistema bakar bati zuzendutako nazioarteko ituna edukitzea.

Arriskuan dagoen balioa
babesteko
«Hezeguneak ur edangarriko iturria
dira, baita soroak ureztatzeko ere, naturahondamendiak arintzen dituzte, esa
terako, tsunamiak, edo itsas mailaren
igoera murrizteko (…) eta 660 milioi lagun inguru arrantzatik edo akuikulturatik
bizi dira», adierazi zuen Christopher
Briggesek COP12ko bilerako irekitzehitzaldian, eta hezegune horiek babesteko dauden arriskuez ohartarazi zuen.
«Uholdeen eragina murrizteko balio
dute, oihanek baino 12 aldiz CO₂ gehiago
hartzen dute eta oporrak igarotzeko gizakiak aukeratutako leku nagusiak dira»,
gehitu zuen.

pdf

Hezeguneei buruzko Ramsar Kon
bentzioko Alderdi Kontratatzaileen
Konferentziako 12. Bilerako (COP12) lan
nagusietako bat izan da 2016-2021 eperako plan estrategikoa gauzatzea, hezeguneen suntsipena eteteko eta haien erabilera jasangarria sustatzeko har tu
beharreko gidalerroekin. «Gizateriaren
etorkizuna nola ziurtatu eztabaidatzen ari
gara», adierazi zuen Briggsek.
«Azken 40 urteotan hezeguneen %40
galdu ditugu, eta azken 100 urteotan guztien %64 galdu ditugu. Beste arazo bat da
hezeguneetako espezieen populazioa
%66 baino gehiago murriztu dela», azpimarratu zuen adituak.
Briggsek beste datu larri bat gehitu
zuen: «urtero leku hauen %1,5 galtzen da,
besteak beste, nekazaritza-jarduerak zabaltzen ari direlako, hiriak handitzen ari
direlako, klima-aldaketaren eraginagatik
eta haien degradazioagatik uretako agente kimikoak direla eta». Ekologia eta ingurumeneko galera horiek ekonomian ere
eragina dute, Briggsen arabera 1997tik
«2,7 bilioi dolarrekoa».
2016-2021 estrategia egitearekin batera, Konferentzian zehaztutako beste gai
bat da «mundu mailako kanpaina bat»
ezartzeko beharra, biztanleei hezeguneen balioa jakinarazteko. Bizkaia Maiteak
bat egiten du kanpaina horrekin.

JPG
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GURE RAMSAR HEZEGUNEAK
Ramsar Zerrendan sartutako lekuek hezegune-tipologia ugari ordezkatzen dituzte.
hezeguneak, sedimentazio-eremuetako lautadak, ibarrei lotutako hezeguneak, hezegune artifizialak, padurak, estuarioak, deltak, istingak, itsasbazterreko urmaelak, etab.; gure
inguru hurbileko uretako inguru natural eta erdi-naturaletako ekoaniztasun handiaren
erakusgarri dira. Hortaz, 6 Ramsar hezegune daude Euskal Autonomia Erkidegoan:
Mundaka-Gernika Itsasadarra; Txingudi; Guardiako urmaelak; Caicedo-Yusoko urmaelak
eta Añana Gesaltza; Salburua eta, azkenik, Ulibarriko Urtegiko Hegoak).
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Egun Areatzan bertan aurki daitezke

AREATZAKO GUARDIA ZIBILAK, TRADIZO
HANDIKO BIZKOTXOAK
Testua eta argazkiak: Jon Urutxurtu

web

Guardia zibil bat jateko gogoa duenak Areatzara hurbiltzea baino ez du labetik igaro den bizkotxo zuri
bat dastatzera. Izen bitxi horren arrazoia, duten triangelu itxuran aurkitzen da. Areatzako guardia zibilak
deitzen dira.

D

uela hogeita bost urte jadanik
erabat galduta zegoen gozoki
honen berreskurapena Bitor
Sierrasesumagari (+) esker gertatu zen;
bera izan zen 1990era arte Areatzan guardia zibilak egiteari eutsi ziona, eta,
Zeanuriko Ipizki Taldearen deiari erantzunez, 1996 berreskuratu zituena. Ondoren,
Zamacona Okindegiak hartu zuen lekukoa
eta gaur egun denda horrek saltzen ditu
bizkotxo zuri horiek.
Guardia zibilen jatorria arakatzeko, XIX.
mendearen amaierara jo behar da. Sasoi
hartan Areatza Arratiako hiriburua izateaz
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gain udatiar ugari erakartzen zuen herria
zen, ospe handiko bainuetxea baitzegoen
eta Gorbeia ere hurbil. Igandero azoka
egoten zen eta hileko bigarren larunbatean ganadu-feria; hainbat denda eta zerbitzu aurkitzen zituzten bertan arratiarrek: abokatuak, notarioa, jostunak,
abarketagileak, zapatagileak, piroteknia,
Guardia Zibilaren kuartela eta, nola ez,
gozotegiak. 1899an bost konfiteria zeuden herrian: Eladio Izagirrerena, Lukas
Zamakonaren, Bixente Ingunzarena,
Segundo Galindezena eta Isidro Sierra
sesumagarena, azken hau Bitor Sierrase
sumagaren aitona.

Gozotegi horietan guztietan egiten
ziren hain ospe handia hartu zuten eta
Areatzako identitate zeinu bihurtu ziren
guardia zibilak. Jende askok jotzen zuen
Areatzara bizkotxo ospetsuen bila, horrela Athletic-ek etxetik kanpo jokatzen zuenean, itzulerako bidaian, Bilbora bidean,
sarritan geratzen zen Areatzan guardia
zibilak erosteko; berdin gertatzen zen asteburuetan Gorbeiara etortzen ziren
mendizaleekin.
Ondo gogoratzen zituen sasoi haiek
Bitor Sierrasesumagak: «nire aitita Isidro
Areatzako konfiteroa zen, eta malbabis-

koa, txokolatea eta beste hainbat gozoki
egiteaz gain, kandelak ere egiten zituen.
Eta noski, guardia zibilak. Lehenengo paperezko plantxetan bizkotxoa egiten
zuen, hauek triangelu eran zatitu eta ondoren arrautzaren zuringoaz eta azukreaz
egindako glasean bainatzen zituen. Baina
ez edozein eratara, baizik eta gozogilea
eskuina bazen, oilo baten ezkerreko hegoaren luma batekin; gozogilea, ezkerra
bazen, ordea, luma eskumako hegokoa
izan behar zen. Azkenik, labean sartzen
ziren berriro».
Isidro aitonaren lanbideari semeak
–Bitorren aitak– eman zion jarraipena,
baina gerra ostean konfiteriaren negozioak beherakada handia jasan zuen, eta
aita hil ostean, gehienbat arrazoi sentimentalengatik, tradizioari eusteagatik eta
beti izandako bezeroei erantzuteagatik
Bitorrek asteburuetan enkarguko pastelak
eta guardia zibilak egiten jarraitu zuen
1990era arte.
Sei urtean desagertuta egon ondoren,
1996an Areatzako guardia zibilak berbiztu
egin ziren eta gaur egun nahi duenak
Areatzan bertan aurki ditzake salgai.
Areatzako guardia zibilak, Markinako
kokoteak, Tolosako teilak, Mendaroko bizkotxoak, Santiaguitoren malbabiskoak,
Gernikako oribeltzak, Gasteizko baskitoak
eta neskitak, Azpetiako inazioak... eta antzerako beste hainbat gozoki Euskal
Herriko konfiteria tradizionalaren eta autoktonoaren adierazle dira.
ERREZETA
18 unitate egiteko osagaiak:
12 arrautza, 250 gramo azukre, 250 gramo irin, koipea.
Elaborazioa:
Bizkotxoa: Arrautzen gorringo eta zuringoak banatu egiten dira. Gorringoak 125
gramo azukrez batera irabiatzen dira. Zuringoak montatu eta «euri erako» 125 gramo
azukre gehitu eta irabiatu egiten da. Irabiaki biak –gorringoarena eta zuringoarena–
prest daudenean, nahastu egiten dira, eta 250 gramo irin gehitzen zaizkio. Zatarki papera erabiliz, plantxa errektangeluarrak egiten dira, bertara bizkotxoaren masa bota eta
labera sartzen dira. Egosita daudenean triangeluetan ebakitzen dira, hortik guardia zibilak izena, trikornioa gogoratzen baitute.
Bainua: Litro-laurden zuringori, 600 gramo azukre gehitu eta irabiatu egiten da, dena
zuri-zuri agertu arte. Bainu honekin bizkotxoak estaliko dira.Triangeluen alde batetik
bainua eman ondoren, labera sartzen dira, bainua siku egon arte. Gauza bera egin behar
da beste aldetik.
Aurkezpena: guardia zibilak 6 unitateko paketeetan aurkezten dira.

| udazkena 2015 | Bizkaia Maitea | 7

LURRA
IZENEKO
PLANETAN

Basa-bizitzaren bila (VI)

KALAOA: ADAR BIKO HEGAZTIA
Testua eta argazkiak: Andoni Canela

Andoni Canelak planetako sei kontinenteetan zehar hasitako bidaia honen (Basa-bizitzaren bila – Looking for
the wild) seigarren etapan, Tailandia ekialdera zuzenduko gara. Bertan, adar biko kalaoa bizi da, bizirauteko
aukera gero eta mehatxatuago duen hegazti bitxi eta ikusgarria.

E

uri-garaia hasi da eta eguneko
lehendabiziko ordutik Khao Yai basoa soinu naturalen kontzertu gisa
azaltzen da. Parke Nazional honetan,
Bangkok-etik (Tailandia) ordu gutxira,
3.000 landare espezie, 300 txori espezie,
70 ugaztun espezie eta 70etik gora narrasti eta anfibio espezie biltzen dira.
Intsektuak zenbatzerik ez dago ia.
Basa-inguru tailandiar honetan adar
biko kalaoa bizi da (Buceros bicornis), orrialde hauetako protagonista. Buru gaineko
kaskoan, moko laranja eta zuri handiaren
gainean justu, adar antzeko bat du eta horri zor dio izena. Metro bat baino gehiago
da garai eta hego zabal eta sendoak dauzka. Lumadia koloretsuan beltza, zuria eta
horia tartekatzen dira. Adar biko kalaoa
Asia hego-ekialdean bizi da, baita India,
Nepal eta Indonesiako zenbait tokitan ere.
Egurra eskuratzeko edo laborantzarako lurretan entresaka egiteko baso tropi-
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kalen deforestazio eta ebaketa dira animalia honentzat mehatxu nagusiak.
Kalaoak oihan birjinak behar ditu urte
osoan zehar elikatzeko, bertan bilatu eta
eskuratzen baititu askotariko fruituak.
Zuhaitza handiak ere behar ditu, bere habia egin eta txitak hazteko. Bere lumen
legez kanpoko trafikoa arazo larria da
oraindik zenbait lekutan. Txinako legez
kanpoko merkatuan elefantearen marfila
baino hamar bider garestiago ordaintzen
da bere adarra.
Hegazti hauen mokoak sendabide gisa
eta figurak egiteko erabili izan dira (eta
oraindik ere hala erabiltzen dira tribu batzuetan). Lumak zeremoniarako soinekoak eta buruko apaingarriak egiteko
erabili izan dira tribu ezberdinetan,
Nepaletik Malasiaraino.
Kalaoen bila joateko goiz altxatu
beharra dago. Izan ere, goizaldean,
oraindik ilun dagoenean egiten baitituz-

te kalaoek eguneko lehendabiziko irteerak janari bila. Hegazti hauek metodikoak dira, errutina finkokoak, eta ibilbide
bera egiten dute beti ordu berean, edo
antzekoan.
Adar biko kalao bat oihanaren errezelean hegaz ikusten den lehendabiziko aldia zirraragarria da, benetan. Kalaoak hegoak astindu egiten ditu bere gorputz
astuna airean mantentzeko, pausatzeko
fruituz beteriko zuhaitz bat topatzen
duen arte. Orduan, adarrez adar ibiltzen
da, jauzi txikiak eginez, piku helduenen
bila. Nahikoa gustuko duen bat topatzen
duenean, irentsi egiten du. Hegazti fruitujalea da, baina batzuetan narrastiak, karraskariak eta beste hegazti txikiago batzuk ere jaten ditu.
Behatutako alea arra da; begien gorri
koloreak argi uzten du hori. Emeenak ezberdinak dira, zuri-urdinxkak. Bekain handi-handi eta borobilduek begiak nabar-

mentzen dizkiote. Kalao hau prismatikoen
laguntzaz xehetasunez jarraituz gero,
munduko hegaztirik ederrenetariko bat
deskubritu dugu: lumadi ikusgarria, moko
izugarria eta kasko bitxia dauzka; azken
honek ematen dizkio izena eta historiaurreko itxura berezi hori.

kilometro batera edo gehiagora ere entzun daitekeena. Dei horien bitartez, kalaoak elkarren artean komunikatzen dira.
Hego handi horien astintzeak ere beste
soinu tipiko bat sortzen du, tren baten
lokomotorak sortzen duenaren antzekoa.

Hegazti hauen beste ezaugarri adierazgarri bat da egiten duten dei-soinua,
nahastezina da. Coc-coc-coc ozena da,

Zuhaitzetan dauden kalaoa fruituak
janez entretenitzen den bitartean, zalaparta entzun da oihanean. Elefante bat
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da, zuhaitz artean oinez. Letagin handiko
pakidermo zaharra ere fruituak jaten ari
da zuhaitz batean. 80 bat metrora dago.
Animalia astiro doa aurrera eta oihanean
barrena desagertu da segundo gutxira.
Gauza bera gertatu da minutu batzuk beranduago, taldeko gainerako elefanteak
igaro direnean. Harrigarria da zeinen
erraz eta azkar ezkutatzen diren begetazio artean; nahiz eta handi-handiak izan,
mamuak balira bezala ibiltzen dira. Izan
ere, oso zaila da elefante asiarra askatasunean ikustea. Oso gutxi daude eta mehatxupean bizi dira, zenbait herrialdetan
desagertzeko zorian. Tailandian eta
Laosen elefante basatiak bizi diren enklabe gutxi batzuk baino ez daude (Khao Yai
da horietako bat). Kalaoak bezalaxe, basoan gertatzen ari den deforestazioaren
ondorioz, marfil-trafikoaren eta legez
kanpo etxerako harrapatzearen ondorioz,
gero eta elefante gutxiago bizi da askatasunean.
Adar biko kalaoa hegazti berezia da,
ugalketari dagokionez duen portaera harrigarri eta paregabea dela eta. Emea zulo
batean sartzen da arrautzak erruteko. Bi
hilabetez baino gehiagoz egoten da habian; lehenengo arrautzak txitatzen eta,
ondoren, lehendabiziko bizi-asteetan txitak zaintzen. Habiaren barruan horma bat
eraikitzen du bere gorotzekin eta kanpoaldearekin lotzen duen zulo txiki bat
baino ez du uzten. Bertan, ama eta kumeak harrapariengandik salbu daude.
Orduan, egunean zenbait aldiz emeari
elikagaiak ekartzeaz arduratzen da arra,
txitak hazten diren arte.
Ekaitz gogorraren ondoren, oihana
erabat heze geratu da eta lanbro geruza
fin batek maitagarri ipuinen itxura ematen dio arratsaldeari. Kalao emea orain
dela egun batzuk irten zen habiatik, eta
txitak barruan geratu dira. Hemendik aurrera, txitak handitzen diren arte, ama eta
aitak elikatuko dituzte txandaka zulo txikiaren bitartez.
Kalao bikotea denbora luzez izaten da
elkarrekin eta, berez, hegazti hauek 50
urte ere bizi daitezke. Baso tropikalek onik
jarraitzea lortzen badute eta babes zein
elikagai iturri dituzten zuhaitzak suntsitzen ez badira, kalao gazte gehiago izango dira hamarkada askoan zehar.
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ORDU GORIA TAILANDIAKO OIHANEAN
Egunsentian, Khao Yai baso euritsua soinu naturalen kontzertu bilakatu da. Esku zuriko giboien negar altuak eta hegazti ezberdinen kantua entzuten dira urrunean; trostariak, loroak, faisaiak eta kalaoak. Gaur goizean lehoinabar baten soinua ere entzuten da.
Motza eta sakona. Oihan osoan egiten du burrunba. Txerri-isatseko makakoak aktibo
daude lehen ordutik, urtaro berriak (udaberriak) dakartzan piku helduen bila. Urtxintxek,
saguzarrek eta beste hegazti batzuek makakoekin bat egin dute. Ordu goria da
Tailandiako oihanaren bazter honetan. Makako ama batek adi entzuten dio kumeetako
batek azaltzen dionari (hori dirudi behintzat), kumeetan txikienak begiak itxita edoskitzen duen bitartean. Laztanen ondoren, makakoak lianaz liana joan dira, azkar eta trebe,
oihaneko beste gune batera. Inguru honetan adar biko kalaoa bizi da, presentzia handiko hegaztia, eta makakoek bisitatuko zuhaitz berdinetara hurbildu da fruitu bila, horiek
baitira bere elikaduraren oinarri.
www.lookingforthewild.com

LURRA
IZENEKO
PLANETAN

© IJG/Fernando Turmo

Jane Goodall Institutuaren lana Kongon eta Senegalen

AFRIKAN TXINPANTZEAK SALBATZEN LAGUNDUZ

pdf

Federico Bogdanowicz – Primatologoa eta Espainiako Jane Goodall Institutuko zuzendaria.

Jane Goodall doktoreak sortutako Institutua Afrikako 6 herrialdetan dago, eta IJG Espainiak laguntza ematen
dio Tchimpoungako Txinpantzeak Zaintzeko Zentroari, Kongon, eta Senegal hegoaldeko txinpantze basatiak
ikertu eta babesteko proiektuan lan egiten du.
Kongon 160 txinpantze umezurtz
zaintzen

K

ongora egindako bisita batean,
duela 2 hamarkada baino gehiago,
Jane Goodall doktoreak txinpantze kume txikia aurkitu zuen, hilzorian,
merkatuko saltoki batean lotuta. Ama hil
zuten bere haragiagatik, eta kumeak maskota gisa zerbait balio zezakeen. Hurbildu
zen, eta Gombeko oihanean ikasitako bokalizazio batzuk egin ostean, kumeak begi-distirarekin erantzun zion. Janek bazekien ezin zuela txinpantze umezurtz txiki
hori bertan utzi, eta horixe izan da haren
bizitzaren ardatza. Agintariak esku hartzera eta kumea konfiskatzera behartu zituen, eta ondoren aterpea eman eta albaitariek zaindu zuten. «Little Jay» izeneko
kume hori Kongon IJGk askatutako lehen
txinpantzea izan zen.

Harrezkeroztik, Jane Goodall Institutua
(IJG) nekaezin aritu da konfiskatutako
txinpantzeen ongizatea ziurtatzeko, maskoten eta «oihaneko haragiaren» (babestutako espezieen ezkutuko ehiza) legez
kontrako salerosketa eteteko. Kume horiek bizitza osoan zaintzen dituzte
Tchimpoungan Txinpantzeak Zaintzeko
Zentroan (CRCT), Afrikako txinpantzeen
babeslekurik handienean, Rebeca Atencia
G aliziako alb ait ariak zuzendut a .
Profesional nekaezin horrek (eta bikien
ama) 70 langile ditu bere kargu, eta zaintzen ari diren 160 txinpantzeren arduraduna da. Halaber, haietako asko oihanean
berriro sartzeko prozesu zailaren ardura
dauka, gure espezieak kendu dien askatasuna itzultzeko.
© IJG/Fernando Turmo

Oihanean berriro sartzeko prozesu horretan, hain zuzen ere, Wounda ospetsu

Tchimpoungara heldu berri den kumea,
Rebeca Atenciak zainduta.
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Wounda eta Jane Goodallen arteko besarkada
hunkigarria.
Birgaitutako 150 indibiduo baino gehiago, bakoitzak bere pertsonalitate eta historia bereziarekin.
vídeo

len erosketa, eta ingurune eta bioaniztasunaren babesa.
bihurtu zen. Izan ere, IJGk askatutako txinpantze hori bideo biral batean agertu zen,
non Jane Goodall doktoreari bat-batean
besarkada bat ematen zion oihanera joaterakoan, eskertzeko edo agur esateko
agian.
Anzac askatutako beste umezurtz bat
da, bi kiloko txinpantze kumea, eta besoa
galdu zuen bera eta bere ama ehizatu zituztenean. Jane Goodall Institutuko taldeak laguntzen dio maitasunez, behar
bezalako elikagaiekin eta albaitariek zainduta, beste kumeekin batera. Anzac hemendik babestu daitezkeen txinpantzeetako bat da, Chimpamig@s del Instituto
Jane Goodall izeneko programarekin hain
zuzen. Halaber, Espainiak mugikorrak birziklatzeko «Movilízate por la selva» kanpainarekin laguntzen du, IJGko boluntario-taldeak sustatuta.
IJG Kongok, gainera, herritarren heziketa eta sentsibilizazio lanak egiten ditu,
eta legea betearazteko ekoguardiak eta
ofizialak prestatzen ditu. Jane Goodall
Institutuko bazkide eta emaileen fondoek
zuzenean eta zeharka eragiten dute tokiko biztanlerian hurrengoak sortuta: enplegu duinak, prestakuntza eta hezkuntza
programak, zerbitzu, elikagai eta materia12 | Bizkaia Maitea | udazkena 2015 |

Senegalgo azken txinpantze
basatiak babestuz
Aldi berean, Espainiako Jane Goodall
Institutua txinpantze basatiak ikertu eta
zaintzeko proiektua bultzatzen ari da
2009tik Senegalen, herrialde horretan geratzen diren azken Pan troglodytes verus
izenekoak hain zuzen. Ferran Guallar eta
Liliana Pacheco buru dituen taldea
Kedougou eremuko 5 lekutan ari da, eta

© IJG/Fernando Turmo

ikerketa eta prestakuntza zentroa du
Dindefelon: Fouta Jallon Biologia Estazioa.
Bertako komunitatearekin elkarlanean,
erreserba komunala sortu, ekoguardiak
eta kudeaketa taldeak eratu, haztegiak,
garbitokiak eta ur-putzuak sortu eta eskola berreraiki dute. Gainera, hainbat proiektu bultzatzen dituzte: basoberritzea, nekazaritza eta basozaintzako jarduerak
arautzea eta ingurumen hezkuntza.
Komunitatean diru-sarrerak sortzeko,
ekoturismo programa sustatzen da, ornitologia, mendi-ibiliak eta, epe luzera, txinpantzeen behaketa balioztaturik.

Anzac txikia.

IJGko taldea eta Jane Goodall
Fouta Jallon Biologia Estazioan.

Tokiko batzuek eta Espainia osotik etorritako ikertzaile eta boluntarioek osatzen
dute IJG taldea. Ikerketa ekologiko eta
etologikoko programa garatzen du azken
landa-teknologiekin, ahalik eta informaziorik onena lortzeko, txinpantzeen habitata eta kontserbazioa babesteari begira.
Bereziki galzorian dagoen azpiespezie
horrek jokabide harrigarriak ditu, esaterako, lantzak erabili edo uretan sartu.
IJGk prestakuntza-ikastaroak eta
praktikak eskaintzen ditu Senegalen
Europako ikasle eta doktoregaientzat,
eta boluntariotzako plazak eskaintzen
ditu hainbat arlotarako. Boluntarioak tokiko familiekin bizi dira eta haien kultura
ikasten dute, baita frantsesa eta tokiko
hizkuntza den pularra ere. Kulturarteko
esperientziak oso positiboak izan dira
alderdi guztietatik.
Diba Diallo senegaldarra ikerketa-laguntzaile gisa prestatu zuen IJGk, eta kontinenteko eremu honetan landa-ikerketa
egiten duen emakume afrikar bakarra da.
Dibak dioenez: «Nire belaunaldiak ez zekien ezer txinpantzeei buruz, ezer ez naturari buruz. Orain bestelako ikuspegia dugu,
badakigu hemen Dindefelon dugun altxorraz. Erreserba sortzeak aukera berriak ekarri dizkigu. Eta dagoeneko ez ditugu zuhaitzak mozten, lehen ez bezala, natura
hobeto ezagutzen dugu. Hasieran, batzuek
aurka egin zuten, baina azkenean ulertu
zuten. Eta neuri munduko esperientziarik
zoragarriena iruditzen zait txinpantze bati
begira egotea bost minutuz eserita».

© IJGE
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Lemba (la mayor) cuidando de
sus «hermanitos» adoptivos.

BABESTU TXINPANTZE BAT CHIMPAMIG@S PROGRAMAREKIN!
Hemendik lagundu nahi baduzu, IJGk Chimpamig@s programako bazkidea izateko
aukera ematen dizu. Horrela, Kongon askatutako txinpantzeak babestu eta Senegalgo
txinpantze basatiak zaintzen lagundu ahal duzu.
ChimpAmig@s programak aukera ematen du Tchimpoungan bizi diren 150 indibiduo
baino gehiagori laguntzeko. Bertan, esperientzia handiko zaintzaile eta albaitariek zaintzen dituzte, eta taldeka bizi dira inguru naturalizatuan, eta egunero joaten dira
Erreserbako basoetara.
Txinpantze batzuk programaren «enbaxadoreak» dira. Adibidez, Kudia oihanean bizi
da dagoeneko, eta Lembak hankak paralizatuta zituen polioagatik eta orain Zentrora
heltzen diren kume zurtzak zaintzen ditu.

© IJGE
Diba eta Dauda Diallo, ikerketa-laguntzaileak,
Senegalgo IJG zuzendari Liliana Pachecoren ondoan.

Chimpamig@s programako bazkideek beren txinpantze kutunena eta ordaindu nahi
duten hileko edo urteko kuota aukeratzen dute (denek %50eko zerga-arintzea dute).
Gero, ziurtagiri pertsonalizatua eta ongi etorri gutuna jasotzen dituzte, baita 4 txosten
urtean Kongo eta Senegalgo txinpantzeekin gertatzen den guztiarekin ere. Zaintzan
lagundu nahi al duzu? (informazio gehiago hemen: www.janegoodall.es).
* Bizkaia maiteak urtebetez 10 txinpantze doan babesean hartzeko zozketa aurkezten du ale honetan (ikusi
aldizkariari erantsitako gutuna).
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INGURUMEN
OSASUNA

Gozatu jaiak modu osasuntsuan

GABON IRAUNKORRAK
Ibon Hormaetxe

Gabonetako jaietan oso ohikoa izaten da mahai baten inguruan ospatzea, etxe barruan eta kanpoan. Horrek
ez luke eragozpenik izan behar ohitura dietetiko osasungarriak zaintzeko, baita ingurumen arloan jokabide
osasungarriak eta gizarte osoarekin solidarioak praktikan jartzeko ere.

G

abonak bezalako garai berezi batean, hobeto gozatzeko irizpide
eta jarraibide batzuk aipatuko
ditugu, gure osasuna eta ingurumena
zainduta, eta modu solidarioagoan, hau
da, jasangarriagoan egiteko.

Gabon osasuntsuak
Garai hau poztasun, ilusio eta jaiarekin
lotzen da. Eta, bertan, gastronomiagozamenek (Gabonetako errezeta ugarirekin) oinarrizko eginkizuna dute. Baina
batzuetan, elikagaien eta alkoholaren
«gehiegikeriek» aurreikusi daitezkeen kalteak sor litzakete metabolismoan, eta horiek gozatzea eragozten digute.
Hori konpontzeko, Endokrinologia eta
Nutrizioaren (SEEN) eta Obesitatearen
Azterketaren (SEEDO) Sozietate Espai
niarrek adierazitako aholku eta jarraibide
osasuntsuei buruzko dekalogo profesio-

pdf
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nala hartuko dugu, urteko gainerako egunetarako ere baliagarria:

• Janaria prestatzen duzun bitartean, ez
jan mokadurik.

• Ez aldatu zure ohiko elikadura- eta
ariketa-ohiturak. Ez galdu otordurik eta
gorde horietan ordutegiaren erregulartasuna. Gorde «gehiegikeriak» datarik
adierazgarrienetarako.

• Ordeztu saltsa industrialak (oso koipetsuak) etxeko saltsekin ortuariz, belar
aromatikoz, limoi-zukuz, jogurt gaingabetuz eta ozpin-olioz eginda.

• Mugi zaitez! Egunero ariketa fisikoko
hogeita hamar minutu gehiagorekin
Gabonetako otorduen aparteko kaloriak berdindu ahal ditugu.
• Kontrolatu hartzen duzun alkohola, kaloria hutsak dakartzalako.
• Planifikatu menua. Plater nagusia oso
koipetsua bada (adib. bildotsa), hasierako arinak prestatu behar ditugu (adib.
begetalak).
• Planifikatu erosketa soberakinak saihesteko.
• Betiere fruta hartu. Postre edota bazkalondo gisa erretiluak prestatu ahal
dituzu fruta tropikalekin edo, lehen
plater gisa, entsaladak edo frutabroxetak.

• Etxeko postreak egin azukre-kopurua
(edulkoratzaileekin ordeztu daiteke) eta
koipea murriztuta.
• «Denetik, baina gutxi». Mahaian denetik jan nahi baduzu, plater txiki batean
aukeratutako guztitik piska bat atera
eta ez errepikatu.
Gomendio erabilgarri horiek beste batzuekin osatu daitezke unean-uneko arazo
batzuk konpondu edo aurreikusteko.
Esaterako, alkohola edan ostean, ur asko
hartu lotara joan aurretik. Horri esker, odolean dagoen alkohola garbitzen da eta,
batez ere, haren metabolito neurotoxiko
nagusia (azetaldehidoa) kentzea azkartzen
du, «ajearen» ondorio gehienen arduraduna baita. Hurrengo goizean digestio-aparaturako bizigarria da belar aromatikoen infusioa hartzea, esne-dieta arinaren ostean.

«Gabonetako» Kaloriak
Janaria

Kaloriak

Janaria

Kaloriak

10 ganba plantxan

200

2 kopa ardo

130

3 ahate-kanape

150

1 kopa patxaran

240

Otarrainxkak (100g) mahonesarekin (15g)

200

1 kubata whiskirekin

150

Indioilar betea (250 g)

516

1 kopa ardo zuri (80 g)

50

1 atzamar turroi

200

1 kopa ardo beltz (80 g)

56

1 Mazapan (15g)

80

1 kopa cava (100g)

70

1 Polboroi

120

2 anana xerra

50

Errege-opil zatia

250

Anana almibarretan (200g)

5 intxaur

160

tenak aitortu eta errespetatzea. Ez da komeni egun horietara ekartzea urtean
zehar landu ez ditugun gaiak (batik bat
polemikoenak), alkoholaren eta tabakoaren gehiegikeriek eskainitako «erraztasunak» aprobetxatuta.

web

150

Iturria: SEEN

Halaber, ohiko akatsa da bazkari edo
afarira heltzea ordu askoko barauarekin,
aurreikusitako elikadura-gehiegikeria
«orekatzeko» esperantza funtsik gabearekin. Bada, gehiegikeria saihestearen ordez, erraztu egiten du. Horregatik, oparoa
izan daitekeen otorduaren aurretik, onena da egoki gosaltzea eta, are gehiago,
mokadu arina hartzea otordua baino
lehen (ahal dela frutarekin) gosea eta antsietatea murrizteko.
Izan ere, jaiak gozatu eta ospatzeaz
gain, mahaikideekin eta otordu ederrarekin ondo pasatu eta atsegin har dezakegu. Bizkaia21 atarian (www.bizkaia21.eus
–Iraunkortasun pertsonala– Jardunbide
Egokien Dekalogoak), ideia eta jarraibide
berriak aurki ditzakezue nutrizio osasuntsua jarraitzeko.

Dena ez da jan-edana
Jateko gogoa eta horren ondorioak
kontrolatzea komeni izateaz gain, oso garrantzitsua da gai psikologikoetan arreta
jartzea, batez ere ospakizun horiek pertsona askorengan sortzen duten estresa,
hainbat ikuspuntutatik: Senideen edo
bertan ez dauden edo desagertutako lagunen hutsunea sentitu, familia-agapeak
antolatu, erosketak, horren ondoriozko
ekonomia-arazoak, etab.
Estres egoera horrek sistema immunologikoaren erantzuteko gaitasuna murriztu dezake, hainbat patologia ager
tzeko minberago bihurtuta, esaterako,
infekzio-prozesuak (gripea eta beste koadro biral batzuk), migrainak, etab. Horre
gatik, jarrera pertsonala (positiboan) oso
garrantzitsua da elkartzeko eta topaketak
antolatzeko esfortzu gehiena egiten du-

EGUBERRI OTORDU IRAUNKORRETARAKO AHOLKUAK
Gorputzerako gehiegikeriak saihesteaz
gain, eta Gabonetako ospakizunak jasangarriagoak izan daitezen, hona hemen
errezeta egokia osagai bikainekin:

«arrantza selektiboko» produktuak aukeratzeko, horren kaltegarria ez delako.
Galdetu zure arrandegian eta horren
berri eman diezazuten.

• Elikagaiak zenbat eta hurbilagoak hobeak: Garraio eta CO₂ isurketa gutxiago,
tokiko ekonomia bultzatzeaz gain.
• Denboraldiko produktu fresko eta naturalaren alde egin; eta, ahal baduzu, ekologikoa (Euskadiko Kontseiluak etiketatua -www.eneek.org-).

• Arropa erosi nahi baduzu, «eko-kotoia»
probatu. Garestiagoa bada ere, hori landatzeak ohikoak baino askoz eragin txikiagoa dauka ingurumenean (azken
horrek landatutako lurren %3 hartzen
baditu ere, intsektiziden munduko
ekoizpenaren %25 kontsumitzen ditu).

• Aurrez egindako eta ontziratutako produktuak saihestu eta ahal duzun guztia
soltean erosi.

• Oihalezko poltsa edo orgatxoa eraman
dezakezu erosketetarako. Horrela ez
duzu plastikozko poltsarik erabili behar.

• Haragi eta arrainaren kontsumoa murriztu eta barazkiz, ortuariz eta frutaz
aberatsak diren menuen alde egin.

• Ah, mahatsak! Ez ahaztu urtea ondo hasi
behar dela. Baina soltean izan daitezen,
ontziratu gabe, eta ahalik eta hurbilen
landatutakoak.

• Zure otorduan haragia sartu nahi baduzu, bertoko arrazak aukeratu. Eta arraina
erosi nahi baduzu, etiketa begiratu

web
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TXANGOAK

Ibilbideak bizikletaz

BARAKALDO –
PORTUGALETE – MUSKIZ

pdf

Alberto Hurtado

Gure bizikleta ibilbidean denboran atzera
egiteko aukera izango dugu, burdin mea
erauzi eta garraiatzen zen garairaino.

I

bilbide honen hasierara heltzeko modurik egokiena
Renferen aldiriko trena erabiltzea da, Barakaldo geltokiraino. Metroz ere joan gaitezke, Bagatzako geltokiraino.
Beste aukera bat itsasadarraren eskuinaldean Erandioko txalupa hartzea da (gure abiapuntutik oso hurbil utziko gaitu,
Zamalekuen pasealekuan).
0 km: Mineral kargalekua – Barakaldo. Gure ibilbidea
konpainia franko-belgikarraren mineral kargaleku historikoaren ondoan hasten da. 2002an zaharberritu egin zuten eta
Arrontegiko zubiaren azpian dago. Informazio-panel batzuek
Bizkaiko industria-garaiaren erreferentzia den 1886ko monumentu horren jatorria eta eginkizunak azaltzen dituzte. Ikur
hau itsasadarraren ikuspegi ederra eskaintzen digun begiratoki paregabea da gaur egun.
2,7 km: Urban – Galindoko araztegia. Portuko dartsena
zaharberrituan ekingo diogu bideari, kargalekua eta
Arrontegiko zubia atzean utzita.Pasealeku horretatik hurbil,
garai batean AHVko bulego nagusiak egon ziren eraikina aurkituko dugu, El Carmen kalean, eta apur bat aurrerago Ilgner
eraikina (Bizkaiko Labe Garaietako Transformazio Elektrikoko
Zentrala izan zen garai batean).
Bidegorritik joango gara Galindo ibaiaren eskuinaldeko
ertzetik, Ballonti errekarekin bat egiten duen lekuraino.
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6 km: Galindo – Ugaldebieta. Bidegorriak Barakaldotik
Sestaora jauzi egiten du oinezkoentzako zubi berritik. Handik
Portugaleterantz jarraitzen du, Ballontiko autobiaren albotik
beti. Ugaldebieta gurutzagunera iristean, biribilgune handi
baten erdian Ibarrolaren «La casa de hierro» eskultura nabarmentzen da (1989). Nahi izanez gero, Portugalete herriaren
barrualdera joan gaitezke. Portugalete bisitatu ondoren, lehengo bidera itzuli eta Abanto-Zierbenarantz jarraituko dugu,
antzinako La Galdames trenbidearen trazatuaren zati batetik.
18 km: Ugaldebieta – Arena hondartza. 12 kilometroko
bidegorri zoragarritik joango gara, askotariko paisaia ederrez
inguratua. Urteko sasoiaren arabera, pitxartxarren, txantxangorrien, zozoen, birigarroen, txioen edo beste txori batzuen
kantua entzungo dugu. Lore ugari ere ikusiko ditugu gure
inguruan, hala nola ezpondak kolore hori biziz janzten dituzten udaberri-loreak. Bidegorriaren ibilbidearen erdia aldapa
gora da. Igoera leuna eta apurkakoa da Gallartaraino. Ortuella
udalerria zeharkatuko eta atsedengune bat aurkituko dugu.
Bertan gelditu ahal gara atseden hartzeko, edo hurrengoraino
jarraitu, Abantoraino. Bizikletari egindako monumentua ikusiko dugu atsedengune horretan. Luze gabe, ibilbideko lekurik
garaienera helduko gara. Santa Luzia auzoaren ondoan dago.
Hortik sei kilometro inguru egin behar ditugu Arena hondartzaraino, maldan behera. Bidea sigi-saga doa Cardeo haranean
barrena, Ekialdean Serantes mendia eta Mendebaldean
Montaño mendia dauzkala.

Beherantz goazela, bi tunel zeharkatuko ditugu, lehena
autobiaren azpian (kontuz ibili sarrerako bihurgunean!).
Geroxeago, beste atsedengune baten albotik igaroko gara, bidegorria bitan banatzen den lekura iritsi baino lehen.
Eskuinetik jarraituko dugu, Arenako estuariora heltzean itsasotik datorren haizetxoak ongi etorria egiten digun arte.
18 km: Arena hondartza. Bizikleta hondartzako sarreran
bertan aurkituko ditugun bizikleta-aparkalekuetakoren batean utzi –ez ahaztu giltzarrapoa!-, eta ibilalditxo lasaia egin
edo bainu ederra har dezakegu.
Hondartzaren muturrik mendebaldekoenean Barbadun
edo Mayor ibaiaren bokalea dago. Urdinez margotutako zubi
batek Pobeñara darama. Dena dela, oraindik ez dugu zeharkatuko. Lehenago, merezi du Barbadun ibaiaren bokaleko dunak
eta padurak bisitatzea.Natura-gune ahulak dira, baina berebiziko garrantzia dute kostaldeak bizirik iraun dezan eta bertan
bizi diren landare- eta animalia-espezie ugariak gal ez daitezen. Horregatik, bizikletatik jaitsi eta kontu handiz ibiliko gara
bidexka ñimiñoetatik, dunetako harea ez zapaltzeko. Apur
batean geldirik eta erne egonez gero, hegazti batzuk ikusiko
ditugu lezken artean eta, segur aski, errekatxindor iheskor eta
beti ikusten zailaren kantu metaliko bizia entzungo dugu.

inguru egin ondoren, Punta Lucerora daraman errepide berriaren azpitik igaro bezain laster, eskuinetara doan bidegorria
hartuko dugu, Muskizko herrigunerantz. Bidegorri horrek
Petronorren findegira daraman errepidearen ondotik doan
bizikleta-errei babestura eramango gaitu. Cotorrio erreka
zeharkatu bezain laster, San Juan Muskiz herriaren sarreran,
ezkerretara joko dugu, El Malecón futbol-zelaietarantz, eta
gure eskuinaldean utziko ditugu.. Laster, gelditu eta El Crucero
kalea zeharkatzeko semaforoa berde jarri arte itxaron beharko
dugu. Kale hori N-634 errepidea da. Errepidea zeharkatu, eta
gorantz doan kale estu batetik jarraituko dugu. Oinezkoek eta
bizikletek bakarrik erabil dezakete kale hori. Renferen geltokira helduko gara eta hortik etxera itzuliko gara.

23 km: Arena hondartza – Muskiz. Gure jomuga Muskiz
da. Han, etxerako trena hartuko dugu. Horretarako, hondartzaraino ekarri gaituen bidegorritik itzuliko gara. 300 metro

Barakaldo-Portugalete-Arena hondartza-Muskiz
(Bizikleta Plan Nagusiko Ezkerraldea-Meatzaldea
ardatza)
Ibilbidea: 23 km
Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: lau ordu
eta erdi
Zailtasuna: ertaina-txikia
Zirkulazioa: ez dago, herri barruko zati labur batean
izan ezik
Gomendatutako bizikleta mota: edozein
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Eraikin hiritarra eta komertziala da, sei aldeko oinplano irregularrekoa, eta estaldurak isurialde kopuru bera dauka.

EKIPAMENDUAK

Hormek aretoak mugatzen dituzte, eta
bertan, modu atsegin eta didaktikoan,
euskal itsas hondoko kontuak ezagutu
ditzakegu, arrantzaleen ohiturak, bazterrean sortutako industriak, ontziak eta
dena ahalbidetzen duten teknikak, sare
motak edota arte desberdinak ere bai.
Beraz, arrantzaren inguruko guztia soilik
erakusten duen museo urrietako bat da
mundu osoan.

Kresalaz bustitako dorrea

ARRANTZALEEN MUSEOA

pdf

Aingeru Astui. Arrantzaleen Museoko zuzendaria.

Arrantzaren bizimodua, lana eta teknika erakusteko museoa
Ekipamendu horretan euskal kostaldeari eta arrantza-portuei
loturiko alderdiak ikus daitezke: Bizimodua eta horren lotura
itsasoarekin, ontziak eta arrantza eta nabigazioko teknikak.
Erakusketa iraunkorrak eta aldi baterakoak eskaintzen ditu, baita
bisita gidatuak ere.

B

ermeoko armarriaren aurrean gelditzen garenean, balea eta hura
ehizatzen saiatzen ari diren bost
arrantzale ikusten ditugu. Zetazeoak, desafiatzaile, hortz zorrotzak erakusten ditu
eta arrantzaleak, bitartean, beren betebeharra gauzatzen ari dira, arpoiaren eta
arraun-ontziaren laguntzarekin bakarrik.
Ezin da Bermeoko historia ulertu, ezta
Bizkai eta Euskadikoa ere, Kantaurira begiratu gabe, Portu Zaharreko kaietatik
ibili gabe edo oraindik arrantzan jarduten
duten ontziak zenbatu gabe.
Badirudi Bermeoko Hiria olatuek zizelkatu eta itsas haizeek moldatu dutela.
Horregatik, duela ia hirurogeita hamar
urte sortu zen irudi hori gordetzeko beharra erakusketa iraunkor batekin. Horrela,
1948an jaio zen Arrantzaleen Museoa,
udalerrian zutik irauten zuen azken dorretxean bertan: Ertzilla Dorrean. Hiriko ekialdeko Dorre hori Monumentu Nazional
izendatu zuten 1944an, eta horri esker,
hain zuzen, ez zen eraitsi orduan oso
egoera txarrean zegoen higiezina, ohiko
etxe batekin ordezteko. Hiru urte geroago, Bizkaiko Aldundiak erosi zuen, eta
zaharberritu egin zuen Luis Mª de Gana
jaunaren zuzendaritzapean. Orduan, ez18 | Bizkaia Maitea | udazkena 2015 |

kutuko arkuak topatu zituzten fatxadan,
baita lau zutabe oktogonal isabeldar ere
beheko solairuan.
Eraikinaren jatorria ezezaguna da, baina haren ezaugarrietan oinarrituta, XV.
mendeko azken aldikoa dela uste da.

Dorrearen eta bertako biztanleen historia areto batean islatuta dago. Gainera,
Euzkadiko Gudaontzidiaren historia ere
ezagutu dezakegu, haren nukleo nagusia
euskal arrantzaleek osatzen baitzuten.
Duela gutxi, eraikinaren azken zaharberritzearen ostean, jatorrizko itxura berreskuratu eta egonkortasuna sendotzeko, hainbat garbiketa-lan egiteaz gain,
erakusketa-aretoak modernizatu egin
dira, baita museoko zerbitzuetara zuzendutakoak ere. Obra horiek, gainera, erakusketa iraunkorra berritzeko baliatu da,
teknika expografikorik modernoenak erabilita, erakusketa egungo gizartearen eskarietara egokitzeko helburuarekin.

web

ARRANTZALEEN MUSEOA
Ertzilla Dorrea. Torronteroko enparantza.
48370 Bermeo (Bizkaia)
Tel.: 94 688 11 71
Emaila: arrantzaleenmuseoa@bizkaia.eus
Ordutegia:
• Astelehena: Itxita.
• Asteartetik Larunbatera: 10:00 – 14:00 h
/ 16:00 - 19:00 h
• Igandeak eta Jaiegunak: 10:00 – 14:00 h
• Bisita gidatuak: Asteartetik Ostiralera
aldez aurreko hitzorduarekin.
Prezioa:
• Orokorra: 3 €/unit.
• Tarifa murriztua: 1,5 €/unit. (60 urtetik
gorakoak, 26 urte arteko gazteak,
urritasuna dutenak, langabeak, familia

ugaria eta 10 lagun baino gehiagoko
taldeak).
• Ikastetxeak: 1 €/unit.
• Bisita gidaturako taldeak (10 lagun
baino gehiago): taldeko prezio
murriztua (1,5 €/unit.), gehi 10 € talde
bakoitzeko.
• Sarrera doan: 12 urte artekoak eta
Museoaren Egunean (larunbatero) eta
zehaztutako oroitzapen-egunetan.
Nola heldu:
• Euskotren: 94 688 03 57
• Bizkaibus: 902 22 22 65
Bisitak inguruetan:
• Gaztelugatxeko Doniene
• Urdaibaiko Biosfera Erreserba

GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

ZIBERINGURUNE@
GURE MUNDUAK
URA BEHAR DU
BIZIRAUTEKO

ARKEOLOGI MUSEOA
2015-2016 IKASTETXEETARAKO
PROGRAMA DIDAKTIKOA

| udazkena 2015 | Bizkaia Maitea | 19

GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

BUSTURIA
Mikel Lertxundi artista berritxuarrak parte hartu du Busturiko Paresi auzoa onera
ekartzen, bere eskulturen bitartez artea eta natura bateratuz. Begiratoki paregabe
honetan, naturaren erdian, hiru eskultura jarri dira, iturri, mahai eta barbakoa gisa
erabil daitezke, eta Urdaibaiko paisaiarekin aisialdi eta harmonia eremua osatzen
dute. Eusko Jaurlaritzak diruz lagundu du Erein programaren bitartez, baita
Busturiko Udalak ere.

GALDAKAO
Galdakaok animaliak jasotzeko zerbitzua jarri du, ‘zero sakrifizio’ bermatzeko.
Zerbitzu horrek animaliak errespetatu, babestu eta zaintzeko irizpideak sustatu
eta bermatzen ditu, betiere haien duintasuna ziurtaturik. Galdakaoko Udalak
irizpide batzuk ezarri ditu zerbitzu integrala emateko, animalia horiek beren egonaldian eskatzen dituzten tratamenduekin, animaliak laga edo hirugarren pertsonek adoptatu arte: etxe-abereak jasotzeko zerbitzua, lekualdatzea, ostatu ematea
eta zaintzea.

GETXO
Getxoko Udalak ahalduntze eskola ireki du berriz, eta udalerrian bizi diren emakume migratzaileen Topaketan eta Prestakuntzan jarriko du arreta. Helburua da
parte-hartzaileei laguntza eta elkartasunerako leku bat eskaintzea, eta dauden
eskubide eta baliabideen berri ematea. Aldi berean, prestakuntza emango du
osasun fisiko eta emozionala hobetzeko eta norbere zaintzarako. Doako programa
hori urritik abendura bitartean egingo da Emakumeentzako Ahalduntze Eskolan.
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GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

LEIOA
Leioako Udalak eta Herrigune heziketa-proiektuak Oinezkoen pausora izeneko
hamaikagarren ibilaldia antolatu zuten irailean. Horren helburua da ea udalerriko
kaleak oinezkoaren segurtasun eta lehentasunetik diseinatuta dauden. Urtero
bezala, herriko auzokoak, udalbatzako kideekin batera, auzoetara joan ziren irisgarritasunaren beharrak eta gabeziak aztertzera. Ibilaldia Sakoneta kiroldegitik
hasi, Aldekoena, Artatzagane eta San Bartolome auzoak zeharkatu, eta gero
Elexalden amaitu zen.

PORTUGALETE
Zubi Esekiak abenduaren erdialdera arte hartuko du «Itsaspeko Mundua» erakusketa, mundu osoko itsas hondoei buruz. Helburua da ozeanoen bioaniztasuna erakustea eta biztanleak kontzientziatzea haien babeserako modu aktiboan
lan egiteko beharraz. Erakusketak 60 irudi harrigarri biltzen ditu, estatuko eta
nazioarteko argazkilari ospetsuek eginda. Argazkiak Portugalete eta Getxoko
kaietan ikusi ahal izango dira, baita Bizkaia Zubiko terrazetan eta pasabide panoramikoan ere.

BARAKALDO
Barakaldoko Udalak berriro ere diruz lagunduko die herrialde azpigaratuen alde
lan egiten duten elkarteei, baita egoera ahulean dauden emakumeei lagundu edo
genero arloan sentsibilizatzen dutenei ere. Bi laguntza horietarako urteko deialdiek 32.310 euro bideratuko dituzte garapen lankidetzako jardueretarako, eta
4.259 euro aukera-berdintasunarekin lotutako ekintzetarako. Laguntza emango
da lankidetza eta garapen proiektuetarako, arlo horretako sentsibilizazio eta heziketa ekimenetarako, eta herritarren konpromiso solidarioaren jarreretarako.
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Aldizkariko atal honetara ko
interesgarria izan
daitekeen Interneteko helbideren
bat ezagutzen ba duzu,
bidal iezaguzu,
m esedez.

ZIBERINGURUNE@

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

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus
http://www.bizkaia.eus
Zalamako
zohikaztegia
Bizkaiko Foru
Aldundiaren webgunea.
Bertan Zalamako
zohikaztegiaren
berreskuratzeproiektuari buruzko informazio osoa aurki
daiteke. Proiektu hori 2009an abiatu zen «Life+
Ordunte Jasangarria» izeneko Europa mailako
proiektu handiaren barruan dago.

http://www.comparteyrecicla.com/
Partekatu eta birziklatu
Webgune honen bidez
ekintza solidarioak
burutzen dira. Horien
helburua jostailuak bildu
eta Nazioarteko Planari
edo Espainiako bestelako
ongintza-erakundeei
dohaintzan ematea da. Dohaintzan emandako jostailuak
berriz erabiltzeko moduan ez badaude, birziklatu egiten
dira.

http://www.ramsar.org/
Hezeguneak eta
bizirautea
Ramsar-eko
Konbentzioko
informazio, ebazpen eta
deliberazioak.
Hezeguneei buruzko
Konbentzioa, Ramsar
Konbentzioa izenekoa,
gobernuen arteko ituna da, eta ekintza nazionalerako eta
nazioarteko lankidetzarako balio du, hezeguneak eta haien
baliabideak babestu eta zentzuz erabiltzeko helburuarekin.
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http://www.fao.org/soils-2015/es/
Lurzoru osasuntsuak
Sar zaitez FAOren
(Nekazaritza eta
Elikadurarako Nazio
Batuen Erakundea) orrian
eta ospatu Lurzoruen
Nazioarteko Urtea.
Galdetegi txiki bat
erantzun dezakezu
lurzoruen inguruan
duzun ezagutza neurtzeko.

http://www.janegoodall.es/
Jane Goodall Institutua
Jane Goodall Institutua
irabazi asmorik gabeko
erakunde global bat da.
Jane Goodall andreak
sortu zuen 1977an, basabizitza ikertu eta
mantentzeko eta
ingurumen arloko heziketa lantzeko. 2007tik dago
Espainian. 29 bulego nazional ditu eta Roots&Shoots
izeneko heziketa programa 130 herrialdetan lantzen da.

http://bimep.com/
Itsas energiak
BIMEP da Eusko
Jaurlaritzak itsasoko
energia berriztagarrien
alde egindako apusturik
argiena, hala nola
olatuen energia,
korronteena edo itsaso
zabaleko energia eolikoa.
Orrialde honetan
proiektu berritzaile
horren inguruko informazio osoa aurkituko duzu.

2015-2016 IKASTURTEA

JARDUERAK

GURE MUNDUAK URA BEHAR
DU BIZIRAUTEKO
Water Explorer uraren arazoei aurre egiteko asmoz GAPek (Global Action Plan)
sortu duen ikastetxeetara zuzendutako programa dibertigarri bat da, on line erronka
bat. Gaur egun hamaika herrialde parte hartzen ari dira ekimen horretan. Water
Explorer bihurtzen diren ikastetxeek garrantzi handiko eginkizun bat hartzen dute
euren gain: ur gezako masak kontserbatzea eta mundu kontzientziatuago bateranzko
bidean aitzindari izatea..
Water Explorer izan nahi baduzu, bisitatu www.waterexplorer.org/espana web orria
eta eman izena. Programak dohainik eskaintzen ditu material didaktikoa eta kanpoko
laguntza.Horrela, 8 eta 14 urte bitarteko ikasleek antolatzen dituzten ekintzez betetako
programa horretan parte hartzen ari diren ikastetxeen komunitate globalean sartuko zara.
Informazio gehiago:
Telefonoa: 94 447 92 06
Emaila: bikaia.gap@gmail.com

2015-2016 edizio berria

ESKOLA PROGRAMA

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

Ingurumenaren arloko iraunkortasunaren alde herritarren parte-hartzea sustatzeko asmoz, Bizkaiko Foru Aldundiak Aktibatu
+ edizio berria jarri du abian, Bilbao Bizkaia
Ur Partzuergoarekin, Bizkaiko Garraio
Partzuergorekin, Eroski Taldearekin, Garbiker
Sozietate Publikoarekin, Eusko Jaurlaritza
rekin eta Metro Bilbaoarekin elkarlanean.
2015-2016 kurtso honetan, Txorierri eta
Mungialde eskualdeetako eta Getxo,
Erandio eta Leioa udaleerrietako ikastetxeek parte hartuko dute.
Aktibatu + programak familiek etxean
eta ikasleek ikastetxean aktiboki parte hartzea sustatu nahi du. Behin programa osatuta, gai hauei ekingo zaie: erosketa-hondakinak, ura, energia eta mugikortasuna.
2012-2013ko lehen edizioa, AmorebietaEtxano, Durangaldea eta Debabarrena zonaldeetan garatu zen eta 2013-2014ko kurtsoan Arratia eta Nerbioi- Ibaizabal
zonaldetan isladatu zen. 2014-2015 edizioan
Busturialdea-Urdaibai, Lea-Artibai eta Uribekosta (Getxo, Erandio eta Leioa izan ezik)
eskualdeetan garatu zen. Hurrengo edizioetan, programa Bizkaiko Lurralde Historikoko
eskualde guztietara hedatuz joango da.

Arkeologi museoa

2015-2016 IKASTETXEETARAKO PROGRAMA DIDAKTIKOA
Bizkaiko Foru Aldundiak prestatu
du jarduera didaktikoen programa
bat 2015-2016ko ikasturtean egiteko
Arkeologi Museoan; programaren
jasotzaileak, berriz, haur hezkuntzako, eta lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleak dira. Hainbat jarduera
dira, dinamikoak, eta beraien helburua da eskola-umeak hurreratzea
museoaren, arkeologiaren eta gure ondarearen ezagutzara.
«Kutxa magikoa»ren bitartez, haur hezkuntzako ikasleak arkeologo bihurtuko dira, eta ikasiko dute zer diren museoak eta
eurek zertarako balio duten.
Arkeologi Museoak ere lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako ikasleei hurreratuko die Bizkaiko historia; horretarako,
erabiliko ditu aztarnategi arkeologikoetan berreskuratutako
hondar materialak.
Horik ez ezik, Arkeologi Museoak aukera eskaintzen die lehen
eta bigarren hezkuntzako irakasleei, aurretik bisitak egiteko;
modu horretara, jarduera prestatuko da, laguntza pedagogikoa
emango zaie eta ikasmaterial osagarria eskainiko zaie.
Informazio gehiago:
Telefonoa: 94 404 09 90
(asteartetik ostiralera, 10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 19:30era).
Emaila: arkeologimuseoa@bizkaia.eus
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INGURUMENAREN
GESTIOA

web

Itsas azpiegitura energia berriztagarriak aurreratzeko

BIMEP, GARAPEN IRAUNKORRERAKO
URRATS BERRIA
Eva Benito (Iturria: BIMEP)

Kantauri itsasoko ezaugarriek baldintza bikainak sortzen dituzte olatuen energia-aprobetxamendurako
Europa osoko enpresek garatzen ari diren mekanismo eta teknologia berrien eraginkortasuna probatzeko.
BIMEPek instalazio irekiak ditu itsas energia berriztagarria sortzeko sistemen fabrikatzaileek beren ekipoak
instala ditzaten, bai ustiapen-demostrazio gisa (energia elektrikoaren sorkuntza) bai probetarako.

B

IMEP (Biscay Marine Energy
Platform) itsas energia ikertzeko
euskal proiektua da, mundu mailan erreferente izateko asmoarekin, eta
indartu egin da Euskal Energia Erakun
deak (EEE) eta Dibertsifikaziorako eta
Energia Aurrezteko Institutuak (IDAE)
2011n egindako hitzarmenaren ostean.
Hitzarmenaren bitartez sozietate publiko
berria sortu da, %80 eta %20ko partaidetzarekin hurrenez hurren, eta sozietate
hori BIMEPen jabea da. Horrelako ezaugarriak dituen lehen instalazioa da
Espainian, eta aitzindarietako bat
24 | Bizkaia Maitea | udazkena 2015 |

Europan, 20 milioi euro inguruko inbertsioarekin.
BIMEPen lana hauetan oinarritzen da:
itsas energia berriztagarrien bihurgailuekin saioak eta frogak egiteko azpiegitura
garatu eta instalatzea eta ikerketa, saiakuntza, demostrazioa eta operatiboa benetako eskalan. Asmoa da, BIMEPen lortuko diren datuek eta esperientziak
lagunduta, teknologia horiek hobetu eta
garatzea, garapen maila nahikoa lortu
arte, kaptadore horiek ematen duten
elektrizitatearen prezioa beste iturri be-

rriztagarrien antzekoa izan dadin. Hala
ere, maila hori lortu arte, ikerlari eta zientzialari taldeek beren teknologiak probatu behar dituzte hobetu ahal izateko. Ildo
horretan, BIMEP proiektua eta Euskadi
erreferentzia izango dira munduan.
BIMEPen azpiegiturak itsaso zabalean
mugatutako proba-eremua du. Horrek
beharrezko elementu guztiak ditu mundu osoko hainbat enpresa garatzen ari
diren olatuen energiaren kaptadoreak
batu ahal izateko. Horrela, funtzionamendua, fidagarritasuna, errendimendua eta

eragiketa-kostuak ikertu ahal izango dituzte. BIMEPek lur-konexioko urpeko kableatua dauka, sortutako energia ebakuatzeko, baita beharrezko azpiegitura osoa
ere. Hortaz, enpresek beren teknologia
Euskadira ekarri eta BIMEPeko instalazioetan jartzea besterik ez dute egin
behar. Beraz, ikerketa aplikatuko gune
hau teknologia eta ezagutzarako traktore
izango da. Mundu osoko ikerlariek hartuko dute parte, eta horri esker, aberastasuna eta enplegua sortuko duen sektore
berria bihurtuko da itsas energia, eta
modu garbian energiaz hornitzeko gai
izango da.

Instalazioak eta kokapena
B I M EP it s as o z ab al ean da g o ,
Armintza-Lemoiz (Bizkaia) portuaren aurrean, euskal kostaldean ahalmen energetikorik handiena duten guneetako
batean. Guztira, 5,3 km2-ko azalera dauka, eta lurretik punturik hurbilena 1.700
metrora dago, eta mugatzeko lau buia
ditu. 20 MW arteko ahalmena dauka.
Gainera, urpeko lau kableko sistema dauka, bakoitza 5 MW eta 13 kV-ko potentziakoa, eta gehienez 50 eta 90 metro
bitarteko sakoneran.
BIMEPek olatuen energia-kaptadore
ugari aldi berean konektatuta izan ditzake, eta sortutako elektrizitatea berehala
eramaten da lurrera elektrizitatearen banaketa-sare orokorrera zuzenean injektatzeko. Elektrizitate horrekin batera, gailuen funtzionamendu eta etekinari
dagozkion datuak ere helduko dira
Armintzako ikerketa zentrora, ebakuazio
elektrikoko kableekin paraleloan zabaldutako zuntz optikoko sarearen bidez.
Horrekin guztiarekin, saioei esker, teknologia frogatu eta aurrerapen berriak garatuko dira, besteak beste.
BIMEPeko linea elektriko guztiak lurpekoak dira, bai lurreko tartean, begiinpaktua kenduta, bai itsas hondoan, ontzien ainguratzeek edo eskualdeko
arrantza-arteek kaltetu ez ditzaten.
Kableen sarrera itsasoan zulaketa horizontalen bitartez egiten da, horrela itsas
labarrei ez eragiteko.

pdf
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POTENTZIAL IZUGARRIA
BIMEP Euskadiko Energia Estrategiaren parte da (3E2020), eta energia berriztagarrien
aprobetxamendua %87a areagotzea lehentasunen artean dago, horrela, amaierako
kontsumoko berriztagarrien kuota %14ra iritsi ahal izateko (dena dela, EBko energiakontsumoko energia berriztagarrien kuota %20,9 heldu liteke 2020an –Europa 2020ko
Helburua-). Helburuak eta lan hori ez dira nolanahikoak. Izan ere, 2012an EB-28ko barne
kontsumo gordinaren erdia baino gehiago (%53,4) inportazioetatik etorri zen, 2014ko
maiatzeko Eurostaten datuen arabera.
EEEren kalkuluen arabera, mundu osoan itsasoko energien 80.000 TWh/urtean aprobetxatu liteke, Europako 2009. urteko energia-kontsumo gordinaren halako lau. Euskal
kostaldeari dagokionez, egungo teknologia-garapenarekin, aprobetxamenduaren 2.000
GWh/urtean lor liteke; hau da, Euskadik bere kontsumo elektrikoaren %10a hornitu lezake itsasoko olatuek sortutako energia berriztagarriaren bidez.
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INGURUMENAREN
GESTIOA

Klima, lur eta landarediaren konbinazio bereziak ahalbidetzen du

ZALAMAKO ZOHIKAZTEGIA: NATURA-KOKALEKU PAREGABEA
Jaione Pagazaurtundua

Estalki motako zohikaztegi aktibo bakarra da Euskal Autonomia Erkidegoan. 3 hektareako azalera du, eta
Europako habitat bitxien eta mehatxatuenetako bat da. Europako arautegiak lehentasunezko habitat
izendatu du. Zohikaztegiak Zalama mendiko gailurra hartzen du, Ordunteko mendietan garaiena, eta metro
erdi eta bi metro arteko sakonera dauka. Landare-tapizak zohikatz-biltegiaren azalera estaltzen du, eta txilar,
ihi, kotoi-landare eta goroldio espezie ugari ditu.

Z

ohikaztegiak hezeguneak dira,
eta etengabe urez beteta daudenez, oxigenoa falta da. Ondorioz,
zohikaztegia osatzeko mendeetan metatutako landare hilen hondakinak ezin
dira usteldu.
Zalamako zohikaztegia Europako habitat bitxien eta mehatxatuenetako baten adibide argia da: estaldurako zohikaztegiak (Batasunaren interesekoa).
Zohikaztegi mota hori klima hiperatlantikoko eremuetan bakarrik dago, oso hezeak eta udan freskoak. Zohikaztegia
garatu eta materia organiko asko duten
lurrak sortzen ditu, oso azidoak, zohikaztegiko txilardiak, belardi higrofiloak (edo
uretakoak) eta esfagno multzoak (zohi26 | Bizkaia Maitea | udazkena 2015 |

kaztegiko goroldioak) dituzten mosaikoekin. Komunitate iraunkorra da, eta
ingurumen-baldintzak aldatu ezean, ez
da garatzen egitura konplexuagoko etapetarantz.

Zalamako zohikaztegiaren
berezitasuna
Munduan dauden zohikaztegi guztietatik, %3 bakarrik estaldura-motakoak
dira. Horregatik, baliabide horrek interes
zientifiko eta balio natural handia dauka.
Hain zuzen ere, Zalamakoa, Ordunteko
KGBn (Kontserbazio Gune Berezia), Euskal
Autonomia Erkidegoko estaldurako zohikaztegi bakarra da eta, gaur egun dakigunaren arabera, Europan hegoalderago eta

Iberiar Penintsulan ekialderago dagoena.
Hurrengoek eragiten dute ezohiko izaera
hori:
• haren eraketa azaltzen duen paludifikazio prozesua: jatorrian lehorra zen
lurra lohitsu bihurtzea, klima-baldintza
bereziek -euri eta hezetasun handia
urte osoan zehar- eraldaketa errazten
baitute;
• hura elikatzen duen uraren jatorria: atmosferikoa eta ez freatiko edo edafikoa;
• kokalekuaren topografia: bertara egokituta eta kokatuta dagoen lurraren topografia leial islatuta.
Zohikaztegi onbrogenikoa da, hau
da, bakarrik euri-uraz eta etengabeko

ZOHIKAZTEGI BATEN ERAKETA-ESKEMA

zohikatza
materia organikoa

1

2
larreak

3
hezegunea

zohikaztegia

harreari eta konglomeratu silizeoak

lainoez elikatzen da, eta nutrienteetan
pobrea da. Zohikatzaren metatze progresiboak morfologia konbexua sortzen
du, lodierarik handienak 2 metro ingurukoak dira eta duela 8.000 urte hasi ziren
eratzen.
Kokaleku horretan Eriophorum vaginatum landarea nabarmentzen da.
Euskadin «galzoriko espezie» gisa dago
katalogatuta, eta Ordunte da EAEn ezagutzen den kokaleku bakarra. Zohikatza
sortzen du eta estaldura motako zohikaztegietan berezkoa da. Belar berezi
hori, Iberiar Penintsulan, bakarrik agertzen da Kantabriar Mendikatean eta
Kataluniako Pirinioetan. Bizkaian, landareak Kudeaketa Plana du, Foru Aldundiak
onartu eta garatua, eta hartzen duen
zohikaztegia berreskuratu eta zaintzean
oinarritzen da.

tiek, besteak beste, zohikaztegiko sugandilak edo suge gorbatadunak, eremu hori
erabiltzen dute beren bizi-zikloa osatzeko.
Gainera, zohikaztegiak haraneko ibai
garrantzitsuenetatik datorren ura erregulatzen du, eta hobi gisa aritzen da CO2
atmosferikoa ezartzeko, negutegi-efektuko gasak murrizten lagunduta.

Artxibategi historikoa arriskuan
Zohikatzari esker, zohikaztegiek iraganeko ingurumen eta klima gertaerak erregistratzen dituzte. Landare eta intsektuen
arrastoek, polenak eta zohikatzaren ezaugarri fisiko-kimiko batzuek zenbait garai-

tako klima eta paisaiaren berri ematen
digute.
Hala ere, erosioaren arazoak arriskuan
jartzen du kapital historiko hori. Zalamako
zohikaztegian egondako aspaldiko suteek
ezpondak irekitzea eragin zuten, eta horietatik ura eta zohikatza galtzen zen
etengabe. Ur-korronte txikiek eta gailur
horretan dagoen ohiko haize gogorrak
lagundu zuten zohikatz biltegia higatzen
eta zohikaztegiaren gainazala lehortzen.
Bizkaiko Foru Aldundiak egoera hori
lehengoratu nahi du, 2009an abiatutako
«Life+ Ordunte Jasangarria» Europako
Proiektuaren barruan gauzatzen ari den
berrezarpen programaren bitartez.

pdf

Ekosistema baliotsua
Hezeguneetako flora-espezie ugari
Zalamako zohikaztegian kokatzen dira,
esaterako, zohikaztegietako txilarra (Erica
tetralix) eta hainbat briofito (goroldioak
eta hepatikoak), eta haietatik esfagnoen
presentzia (Sphagnum spp.) nabarmendu
beharra dago. Goroldio mota hori zohikaztegiak sortzeko arduradun nagusietako bat da. Beste belar mota batzuk ere
badaude, adibidez, txilar arrunta (Calluna
vulgaris).
Halaber, anfibioek, besteak beste,
uhandre palmatuak, apo arruntak, igel
arruntak edo baso-igel gorriak, eta narras| udazkena 2015 | Bizkaia Maitea | 27

GUNE LOHITSUAK VS ZOHIKAZTEGIAK
Euskadin, klima heze batean, ohikoak dira oinarrian esfagnoek
osatutako landare-komunitateak. Goroldio horiek morfologia eta
ekologia berezia dute, eta ohikoak dira isurialdeen banalerro kantauriar-mediterraneoko mendietan. Bertan, prezipitazio ugariek eta
substratu silizeoak hura garatzen laguntzen dute.

katzaren eta uraren galera saihesteko, estalkia zohikaztegiko espezie tipikoen tokiko haziekin ereitea eta inguruan babesteko hesiak
jartzea.

Hala ere, eskualdeko erliebe malkartsua ez da egokia ingurune
zingiratsuetarako. Ingurune horien bilakaerak zohikaztegia sortzen
du, mendeetan zehar landareak edo zohikatza metatuta.
Beraz, esfagnoak ugariak izan arren, gure inguru hurbilean benetako zohikaztegiak oso urriak dira. Adibide bakarra dugu
Saldropoko (Gorbeiako mendigunean) zohikaztegi hilean, eta beste hiru Ordunteko mendietan, Burgos, Kantabria eta Bizkaia artean,
Los Tornos, Alta eta Zalama tontorren ondoan. Egoera eskasa are
gehiago larriagotzeko, zohikaztegiak galtze bidean dauden komunitate biologikoak dira. Saldropon dugu adibidea. Ia-ia galduta
dago gizakien esku-hartzeagatik eta zohikatza begirunerik gabe
ustiatzeagatik. Aldiz, eta azalera zati handian oso kaltetuta egon
arren, Bizkaiko Foru Aldundia Zalamako Zohikaztegia lehengoratzen saiatzen ari da, hainbat berreskuratze-lan eginez aspalditik,
higadura-prozesuak murriztu eta zohikaztegia zati batez berreskuratzeko helburuarekin. «LIFE+ Ordunte Jasangarria» Europako
proiektuak Ordunteko Kontserbazio Gune Bereziko Batasunaren
intereseko habitat eta espezieen kontserbazio-egoera lehengoratu
eta zaindu nahi du, inguruko behar sozio-ekonomikoak kontuan
hartuta baliabideak modu iraunkorrean baliatuz. Zalamako zohikaztegian, LIFE proiektuak hainbat ekintza garatu ditu, esaterako,
babestutako guneak ehun geotestilarekin estaltzen amaitzea, zohi-

BISITA ZALAMAKO ZOHIKAZTEGIRA (4,9 KM)
Ibilbidea Ordunteko Mendilerroaren ipar-mendebaldeko muturretik doa, Bizkaiko Lurralde Historikoan, Enkarterrietan, biztanleguneetatik nahiko urrun. Herririk hurbilena La Calera del Prado da,
Karrantzan. Karrantza (Bizkaia) eta Mena Harana (Burgos) artean
dago, eta Los Tornos mendatetik (920 m) sar gaitezke.
Ibilbidearen azalpena:
Los Tornos mendatetik, Ordunteko Mendikatearen iparraldeko
maldatik igo, gailurren lerrora iritsi arte. Igoera aldapatsua egin
ostean, 2,3 kilometro inguru, eta gailurretara helduta, ezkerrera jo
eta Zalama mendiko tontorrera (1.226 m) iritsi behar dugu.
Hemendik, 300 metro inguru egingo dugu aurrera, eta zohikaztegira helduko gara, gutxi gorabehera ordu eta erdi ibili ostean.
Gure urratsetatik atzera itzul gaitezke.
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BA AL
ZENEKIEN…?

ENERGIA
2015eko amaieran, Britainia Handiko Garraio Ministerioak errepide bat eraikitzeko proiektua abiatuko du, proba fasean, ibilgailu elektrikoak energiaz
kargatu daitezen zirkulatzen duten bitartean. Horretarako, linea elektrikoak
instalatuko dira, errepide bateko erraietako baten azpiko induktoreetara
konektatuta. Ondorioz, auto elektrikoek, sentsore batez hornituta, beren
bateriak kargatuko dituzte haririk gabe eta pultsu elektromagnetikoen bitartez (horrela ikusizko kutsadura saihestuko da).

BIODIBERTSITATEA
Bakteriak gara. Gizakiak garela uste dugu, baina mikroorganismo multzoa
gara giza bilgarri batekin. Kalkulatzen da gure organismoak 10 aldiz bakteriozelula gehiago dituela giza zelula baino. Barruan dugun mikroorganismo
multzoak giza mikrobioma izena hartzen du. Honek ekosistema gisa funtzionatzen du. Adituen arabera, giza gorputzak 2.000 bakterio-espezie ditu, eta
horietatik bakarrik 100 izan daitezke kaltegarriak Planetako ekosistemen
antzera, aniztasuna galtzen ari da. Antibiotikoen abusua da aniztasunaren
galeraren arrazoi nagusietako bat. Obesitatea, diabetesa, gaixotasun autoimmuneak eta antibiotikoen aurkako erresistentzia bakterianoa dira abusuaren
ondorioetako batzuk («Missing Microbes» –galdutako mikrobioak–, Martin
Blaser Dr.).

ESKURAGARRITASUN UNIBERTSALA
Gure ekonomian eta gure gizartean erabat parte hartzeko, urritasuna duten
pertsonek sarbide errazagoa izan behar dute eraikinetara, garraio publikora
eta zerbitzu digitaletara, Europako Batzordeko presidenteorde eta justizia,
oinarrizko eskubide eta herritartasunaren arduradunaren adierazpenen arabera. Bruselaren arabera, onurak asko dira, ez bakarrik pertsonentzat oro har,
baita ekonomiarako ere bereziki. Bruselaren ustez, urritasuna duten pertsonentzat zerbitzuak eta baliabideak bultzatzeko urteko balioa 30.000 milioi
eurokoa da.

G ENERO BERDINTASUNA
XIX. mendean, emakumeak bizikleta erabiltzen hasi ziren askoz gehiago,
garraiobide gisa. Ondorioz, beste batzuek bizikleten erabilerari buruz ezarritako aurreiritziak gainditzen hasi ziren. Kittie Knox txirrindulari afroamerikarrak borroka izan zuen Txirrindulari Amerikarren Liga ospetsuaren hasieretan.
1893an elkarteko kide izatea lortu zuen, eta bi oztopoak gainditu zituen,
emakumea eta beltza izatea. Harrezkeroztik ezin izan zioten ukatu elkartearen
ekintza ofizialetan parte hartzea. Gehien gogoratzen dena erakundeak
1895ean egindako urteko bilera da. Bertara, Knox bizikletaz eta txartelarekin
heldu zen.

GARRAIOA
2013an, Britainia Handiko agintariek plana egin zuten ibilgailu elektrikoak
erosten laguntzeko, bakoitzeko 7.137 euroko diru-laguntzarekin. Helburua
zen 2017rako 50.000 unitatera iristea. 2015eko erdialdean dagoeneko helburua gainditu egin da, eta 55.000 ibilgailu elektriko berri baino gehiago daude.
Ez dira heldu Norvegiako merkatu-kuotara, baina merkatu britainiarra erreferentziazko beste merkatu bat bilakatu da. Oraingo zalantza da ea gobernu
britainiarrak diru-laguntzei eutsiko dien proposatutako denboran, edo behin
helburua lortuta laguntza horiek aldatu edota kenduko dituen.

INTEGRAZIOA
Eurest Euskadi firmak eta Lantegi Batuak fundazioak sukaldaritza proiektu
berritzailea jarri dute martxan, gizarteratzearen alde egin eta lan-aukerak
sortzeko. Hala, urritasuna duten hogei pertsonek lanean dihardute 1.100 m²ko sukalde batean, Eurest Euskadik Derion dituen instalazioetan. Langileok
bidaltzeko jaki eta menuak prestatzen dituzte, sukaldaritza sozial eta espezializatua behar duten kolektiboetara bidaltzeko, hala, eguneko zentroetara,
egoitzetara, lanbide zentroetara, kliniketara, ospitaleetara eta etxez etxeko
arreta zerbitzuetara. Sukalde handi horren edukiera egunero 4.000 bazkari
prestatzeko adinakoa da eta, lan horretan, bertoko produktuak sustatzearen
aldeko apustua egiten du proiektuak.

INGURUNEA
Azken hiru hamarkadetako bakoitza aurrekoa baino beroagoa izan da.
Tenperaturaren igoera «probablea» 0,8ºC-koa izan da 1880tik 2012ra.
Bestalde, itsas maila 19 cm igo da 1901etik 2010era, eta 26 eta 82 cm artean
igo liteke 2100ean. «Klima aldaketaren alderdi askok eta horri lotutako kalteek
mendeetan iraungo dute, negutegi-gasen isurketa antropogenoak eteten
badira ere. Aldaketa gogor eta atzeraezinen arriskuak areagotzen dira berotzearen tamainaren arabera», adierazi du NBEko Klima Aldaketako adituen
Gobernuarteko Taldeak (IPCC).

KONTSUMO ARDURATSUA
Produktu ekologikoen ataleko barazki eta frutek ez dituzte edozein supermerkatuko ohiko produktuek baino bitamina gehiago. Hala frogatu du
Britainia Handiko Elikadura Estandarren Agentziaren mega estudio batek. Era
berean, faltsua da barazkiek duela 50 urte orain baino bitamina eta mineral
gehiago zutela. Hala ere, egia da produktu ekologikoetan, oro har, substantzia
kaltegarri gutxiago dagoela: Pestizidak 100 aldiz gutxiago agertzen dira
ohiko produktuetan baino.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
UNICEFek ohartarazi du 569 milioi adingabe muturreko pobrezian bizi direla.
Egunean euro bat baino gehixeagorekin bizirauten dute, eta gehienak Asiako
hegoaldean eta Afrikan bizi dira, bazterkeria-indizerik handienak dituztelako.
Gainera, kopuru hori munduan muturreko pobrezia-egoeretan bizi diren
pertsona guztien erdia da. Datua latza bada ere, UNICEFek Haurrentzako
Aurrerabidearen Indizeari buruzko txostenean (Milurtekoaren Garapen
Helburuen balantzearen barruan) dioenez, baldintza horiek jasaten dituztenen proportzioa erdira murriztu da 1990etik 2010era. Hala ere, txostenean
salatzen denez, premia gorria pairatzen dutenen kopurua handitu egin da
baliabide gutxiago dituzten herrialdeetan, eta gainera horietan haurren erdiek sufritzen dute eskasia hori.

HONDAKINAK
Holandako Rotterdam hiria plastikozko botilak birziklatzea aztertzen ari da
kaleetako zoladura jartzeko eta hondakin horietako zati bat birziklatzeko:
«Plastic Road» proiektua. Ekimena kontzeptuzko etapan badago ere, kaleetan
plastikoa erabiliz CO2 isurketak murriztuko direla uste dute. Asfaltoaren ohiko
fabrikazioaren erruz, kutsatzaile horren 1,6 milioi tona isurtzen dira urtero
mundu osoan. Ingurumenerako onura horrez gain, gastu ekonomikoak murriztuko lirateke. Izan ere, ikusitako lehen datuen arabera, zoru mota hori
eraikitzea azkarragoa da, tenperatura altuak hobeto jasaten ditu eta bizitza
erabilgarri handiagoa dauka. Vancouverrek antzeko ekimena bultzatu zuen
2012an, eta plastikozko botilak, jogurt ontziak eta poltsak berrerabili zituzten
asfaltoarekin nahasteko.
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ARGAZKIEN IRUZKINA

GOITIK

BEGIRATUTA,

TXORIEN
MODURA

Tunel Boca. Getxoko kostaldea
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Testua eta argazkiak: Manu Océn

N

ork ez du amestu umetan hegan egitearekin? Txori baten
ikuspegitik gure mundua ikusteak sortuko ligukeen sentsazioa irudikatzeak era guztietako tramankuluak diseinatzera eraman du gizakia. Arazoa da hegan egitea, zoritxarrez,
ez dagoela edonoren esku, eta beraz, konformatu behar aukera
horretaz gozatzen duten zortedun batzuek erakusten digutenarekin. Zalantzarik gabe mundu ezberdin horretara hurbiltzeko dugun era ezagunena argazkilaritza da.
Aireko argazkilaritza, bistan da, hegan egiteko gai den gailu
batera lotuta dago. Abioneta, globo, helikoptero, ultrarin edo
parapente batetik egin daiteke, baina baita lurretik ere horretarako propio diseinatutako kometa batzuekin adibidez, –KAP
(Kite Aerial Photography)–, edo gero eta ezagunagoak diren
dronekin, tripulatu gabeko aireontziak, era autonomoan hegan
egin dezaketenak.

Argazki mota hori eremu teknikoagoetan erabili izan da,
kartografian eta geologian kasu, gure orografia aztertzeko xedez. Baina ikerketa arkeologikoetan, zaintza sistemetan edo
aplikazio militarretan ere leku garrantzitsua du.
Ez da zaila konturatzea airetik ikusten den Lurraren paisaiaren aniztasuna liluragarria dela. Lur mailan ikusi ohi duguna
kokatzeko angelu ezberdinak bilatzeak gure begi fotografikoa
zerurantz begiratzera eraman du, eta lekutxo bat egitea lortu
du lehen adituen argazkilaritzara mugatuta zegoen eremu batean.
«Txori begirada» deritzon argazkilaritza teknika honek aukera ematen digu paisaiak harrapatzeko ikuspegi ezberdin
batetik, ohiko argazkilaritzan pentsaezinak liratekeen irudiak
eskainiz.
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Serantes mendia

Barbadun ibaiaren padurak
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Zugaztieta

Butroe Gaztelua

Gaztelugatxeko Donibane

Urduña

San Pedro Atxarre mendia

Gorlizko itsasargia
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«NIRE BIZITZAREN
AMAIERAN, GERATZEN
ZAIDAN DENBORAN GAUZA
GEHIAGO LORTU
BEHAR DITUDALA
SENTITZEN DUT»
ELKARRIZKETA

Jane Goodall, primatologoa
eta aktibista beteranoa
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o r te n B j a r n h o f

Etologian doktorea Cambridgeko Unibertsitatean eta honoris causa
doktorea munduko 45 unibertsitate baino gehiagotan. Nazioarteko 100
sari baino gehiago lortu ditu, Asturiaseko Printzea Ikerkuntza Saria,
Frantziako Errepublikako Ohorezko Legioa eta Inperio Britainiarreko
Dama titulua. Halaber, National Geographic Societyren Hubbard
Domina, Japoniako Kyoto Prize sari entzutetsua, Bizitza Zientzietako
Benjamin Franklin Domina, Indarkeriaren aurkako Gandhi/King Saria
eta UNESCOren Urrezko Domina jaso ditu. 2002ko apirilean, Kofi Annan
Nazio Batuetako Idazkari nagusiak «Bakearen Mezulari» izendatu zuen,
eta geroago, 2007an, Ban Ki-moon Idazkari Nagusiak berretsi zuen.
2009an NBEk Gorilaren Urtearen babesle ofizial izendatu zuen. 2015ean
Kataluniako Generalitateak Katalunia Nazioarteko Saria eman zion,
nazioarteko epai-mahaiaren ahobatezko botoa jaso ostean.
web

34 | Bizkaia Maitea | udazkena 2015 |

«(2014ko) apirilaren 3an konturatu nintzen 80 urteko adin
berezira iritsi nintzela! 80 urte
Lur planetan. Denbora asko da
benetan. Eta denbora igaro ahala, nire bizitzaren amaieratik
gertuago nagoenez, sentitzen
dut gauza gehiago lortu behar
ditudala geratzen zaidan denboran. Horregatik, erlaxatu eta
erritmoa jaitsi beharrean, oraindik gehiago igotzen ari naiz!»
(Jane Goodall, 2014ko abe.)

Bizkaia Maitea: Jane Goodall doktorea Bizkaia Maitea aldizkariko
orriotan azaldu da, duela mende
erdi baino gehiago hasitako bide luzean egindako etena baliatuz, 23
urterekin hasi baitzen bere ametsa
egia bilakatzen. Nolakoa izan zen
hasiera hori?
Jane Goodall: 1934ko apirilaren 3an jaio
nintzen Londresen, maila ertaineko familia batean, eta gerraostean Bourne
moutheko familia-etxean hazi nintzen,
Ingalaterrako hegoaldean. Han bizi izan
nintzen haurtzaro eta gaztaroan, animaliaz inguratuta eta Afrikako animaliei buruz idatziko nuela amets eginez. 23 urte-
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rekin Keniara joan nintzen, eta bertan
Louis Leakey antropologo ospetsuarekin
lan egin nuen. Hark, 1960an, Gombera
bidali ninduen, Tanzaniara, inguruko txinpantze basatiak lehenengoz ikertzeko
helburu konplexuarekin. Nire amaren eta
sukaldari baten laguntzarekin bakarrik,
bigarren eskuko denda jarri genuen oihanean, eta horrela hasi nuen nire ikerketaproiektua. Hasiera batean, 6 hilabete
iraun behar zuen, baina dagoeneko mende erdia baino gehiago iraun du, 55 urte
zehatz-mehatz.

B.M.: Zure bizitzan gakoak izan ziren bi pertsona aipatu dituzu, lanbidean garatzen lagundu zizutelako: zure ama eta Louis Leakey
paleoantropologoa.
J.G.: Bai, ama gabe ez nukeen Afrikako
abentura hasiko. Hark adorea eman zidan
haurtzaroko ametsak bilatzeko, Afrikara
joan eta animaliei buruz idazteko. Gainera,
Tanzaniara lagundu zidan nire lehen lau
hilabeteetan (gobernuak ez zuen baimentzen ni bakarrik egotea). Louis Leakey,

bestalde, paleoantropologo bikaina zen,
eta harekin hasi nintzen lanean; hura
gabe ez nintzateke honaino helduko. Beti
pentsatu zuen landa-ikertzaile ona izan
nintekeela. Horregatik, lehen momentutik
adorea eman eta lagundu zidan.

B.M.: Baina atalka joan gaitezen.
Zer aurkitu zenuen hasierako une
horretan abiatutako bidaia askoz
luzeagoa izango zela ulertzeko?
Agian txinpantzeek gizakienak bakarrik omen ziren eginkizunak egiten zituztela ikustea?
J.G.: Txinpantzeen jokabidearen azterketak gizakien jokabideekin antzekotasun
handiak islatzen ditu. Horrek frogatzen du
bi espezieek uste baino gehiago partekatzen dutela. Zentzu horretan, oso argigarria izan zen txinpantzeek tresnak erabiltzen dituztela aurkitzea, ordura arte
gizakiaren ezaugarri bereizgarria baitzen,
edo omniboroak direla ere bai. Ondo
rengo azterketa genetikoek jokabide mailan ikusten genuen hurbiltasun hori berretsi egin zuten.
© National Geographic/Hugo Van Lawick.

© IJG/Fernando Turmo
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B.M.: Zertarako jarraitu tximino
handiak ikertzen? Aurkikuntza
iraultzaile gehiago aurkituko dituzulakoan?
J.G.: Mende erdia baino gehiago daramagu etengabe datuak biltzen. Indibiduo
baten ibilbideari jarraitzea, jaiotzetik heldutasun edo heriotzara arte, altxor izugarria da interakzio, harreman eta erreakzioak ebaluatzeko orduan. Gure ikerketa
gai nagusietako bat da ulertzea nola eragiten dieten umezaroko bizipenek helduen jokabidean. Esperientzia bat kaltegarria bada gure ahaiderik gertukoenean,
txinpantzean, geure buruari galdetu
beharko genioke ea ondorio bera eragiten duen gizakiengan. Galdera garrantzitsua da, batez ere gaur egun gure nerabeengan ikusten dugun jokabide
disfuntzionalari lotuta. Zein neurritan da
hezteko gure moduaren ondorioa?

B.M.: Zure bizitza-proiektua garatzeko, Jane Goodall (IJG) Institutua
sortu zenuen 1977an. Zein helbururekin eta zer emaitzekin?
J.G.: Hasieran, ikerkuntza sustatzeko helburuarekin sortu genuen, eta gero kontserbazioa eta heziketa gehitu genituen.
«Komunitatean oinarritutako kontserbazioa» (CCC – Community Centered
Conservation) izeneko metodologiak to36 | Bizkaia Maitea | udazkena 2015 |

kiko populazioen beharrak hartzen ditu
kontuan, epe luzean beren ingurunea
babes ditzaketen bakarrak baitira.
IJGk gaur egun ia 30 bulego independente ditu, eta orain egitura global baten
parte dira. Herrialde bakoitzean, IJG taldea modu desberdinez osatzen da, baina
beti konpromisoa duen jendearekin.
Espainiako IJG institutuko taldea Sene
galen ere aritzen da. Diziplina askotako
profesional eta boluntarioek beren
ezagutzak ekartzen dituzte hainbat esparrutatik, enpresa munduko jendea
(ekonomistak, administrariak, marketing
aholkulariak, fundraising eta coaching)
eta hezitzaileak, ornitologoak, botanikoak, ingurumen zientzietakoak, kimikariak, kazetariak eta naturalista aditu eta
zaletuak.

B.M.: Esfortzu eta ardura handia da
giza baliabide horiek, zure bidaiak
eta munduan hedatutako 28 institutuetan gauzatzen dituzuen
proiektuak ikusita.
J.G.: Zalantzarik gabe, gure lana betetzen
ari gara izaki bizidun guztientzat mundu
hobea lortzeko helburuarekin. Aukera bagenu egiten ari garen aurrerapen guztiak
erakusteko, jendea harrituta geratuko litzateke. Horregatik, BIZKAIA MAITEAn
gonbita egiten diegu gure webguneko
leihoa zabal dezaten gu ezagutzeko eta

laguntza emateko. Lan egiten ari garen
herrialdeak bisitatzen ditut behin eta berriz. Horregatik, hain zuzen ere, argi daukat gertatzen ari dena liluragarria dela. Eta
Jane Goodall Institutuetan lan egiten ari
garenok (taldeak eta zuzendaritza batzordeak, boluntarioak, emaileak eta kideak
oro har) geure erara laguntzen dugu, eta
asko gainera, mundu hobe baterako.

B.M .: Oso interesatuta gaude
iraunkortasunaren heziketako
edozein proiektu parte-hartzailetan.
Abiatutako heziketa-programaren
bat azaldu ahal diguzu, webgunera
jo aurretik informazio gehiago
lortzeko eta nola parte hartu ikusteko?
J.G.: Proiektu asko egiten ditugu, eta gure
webgunean izan dezakezue horien berri.
Adibidez, Roots&Shoots (Erroak eta
Kimuak) heziketa-programa aipatuko dizuet. Aktibo dago 138 herrialdetan, eta
adin desberdineko 150.000 parte-hartzaile
daude, eskolaurretik unibertsitatera.
Kolektiboki, Roots&Shoots taldeak eragin
positibo handia izaten ari dira, beste pertsonei, animaliei eta ingurumenari laguntzeko lanean. Horregatik animatzen zaituztet zuen hiri, auzo edo herrian proiektu
bat hastera, eta sarera batu eta mundu
hobe baten alde lan egitera. Espainian,
Roots&Shoots programa eskuko telefo-

noak birziklatzeko Movilízate por la selva
(www.movilizateporlaselva.org) izeneko
kanpaina arrakastatsua bultzatzen ari da
boluntarioen taldearekin eta eragile mobilizatzaileekin, gure telefonoetako gatazka-mineralei buruz sentsibilizatzeko,
Afrikako bihotzean erauzketak ingurumenean eta gizartean duen eraginari buruz,
eta bertan heziketa eta kontserbazio
proiektuak finantzatzen laguntzeko.
Proiektu horietan, birziklatutako telefonoen fondoekin basoberritzeko haziak,
erreskatatutako txinpantzeentzako elikadura edo Kongon umeak hezteko materialak lortzen ditugu.

B.M.: Arriskuan al dago txinpantzeen mundua? Zein dira arrisku
nagusiak?
J.G.: Zalantzarik gabe, arrisku nagusia
habitata galdu edo zatikatzea da deforestazioaren ondorioz, gizakien demografia-hazkundeagatik (laborantzak, azpiegiturak, etab.). Gainera, isileko ehiza,
animalia basatien haragia salerostea eta
maskoten trafikoa negozio handia bilakatu dira, eta txinpantzeen eta bestelako
animalien iraupena arriskuan jartzen
dute.

B.M.: Orduan, agian ondorioztatu
dezakegu gure egoismoak eta nolabaiteko itsukeriak eragiten dituztela gure jarrera eta jokabide («irrazional»?) batzuk, eta horiexek dira
planetak eta bertako espezieek dituzten arrisku nagusiak, ezta?
J.G.: Benetan harrigarria iruditzen zait izaki guztien aldean burmuinik sofistikatuena daukagula frogatzea, hizkuntza konplexua erabiltzeko, etorkizuna sortu eta
planifikatzeko, eta aldi berean burmuin
horrek daukagun mundu bakarra suntsitzeko gai dela egiaztatzea. Neure buruari
galdetzen diot, nola gerta daiteke horrelakorik? Eta erantzuten dut: Burmuin boteretsu horren eta bihotzaren arteko deskonexioa da zentzu metaforikoan,
maitasuna eta enpatia. Gaur egun, enpresa handi bat zuzentzen duenak erabakiak
hartzen ditu ikusteko nola eragingo dion
hiru hilabete barru akziodunen bilerari,
eta aspaldian, aldiz, indigenen taldeek
planteatzen zuten nola eragingo zioten

haien erabakiek haien herriari hiru belaunaldi geroago. Gaur baieztatu dezakegu
gure ondorengoen etorkizunak kezkatzen
gaituela, baina aldi berean, gure bizimoduagatik, haiei kaltea eragiten diegu, txinpantzeei eta gainerako gizakiei. Berehala
aldatu behar dugu, premiazkoa delako.
Horregatik bidaiatzen dut etengabe munduan zehar, pertsonei ulertarazteko egunero egiten dugunak garrantzi handia
duela gure etorkizunerako eta gure semealaba eta bilobentzat. Eta mezu hori bera
BIZKAIA MAITEA aldizkariaren bitartez
zabaldu nahi dut.

ruaren ahalmenari esker ere bai, gauza
onak egiteko, burua gure sentimendurik
nobleenekin harmonian dagoenean. Eta
habitatak, animaliek eta giza espirituak
suspertzeko eta erresilientziarako gaitasun izugarria dutelako.

B.M.: Orduan, itxaropenik ba al
dago etorkizunerako? Baduzu errezetarik gure eguneroko bizitzan
gehitzeko?

Ezin dugu ahaztu gutako bakoitzak
diferentzia markatzen duela. Egunero.
Eta zer inpaktu izan nahi dugun erabakitzeko aukera daukagu. Bakarrik pentsatuko bagenu zer ondorio dituzten gure
erabaki txikiek (zer jaten dugun, zer janzten dugun, zer erosten dugun…) eta
geure buruari hau galdetuko bagenio:
produktu horrek nola eragingo dio ingurumenari? Haurren eskulana erabili al zen
edo lan eskubideak urratu al ziren hura
ekoizteko? Animaliek sufritu zuten hura
ekoizteko?

J.G.: Bai, itxaropena daukat, horregatik
egiten dut egiten dudana. Etorkizuna
dago gazteen energiari esker, arazoak
ezagutzen dituztelako eta konpontzeko
neurriak hartzen dituztelako. Eta gure bu-

Milaka norbanakok hartutako erabaki
txiki askoren eragin metatuak lagundu
ahal digu gure seme-alabei eta haien oinordekoei utzi nahi diegun mundu-eredura gehiago hurbiltzen.

vídeo

JANEREN BIDAIA
Haren landa-ikerketa sakonen emaitzek iraultza
ekarri zuten zientzialarien komunitatean eta mundu osoa liluratu zuen National Geographiceko dokumentalen bitartez, besteak beste. Haren pertseberantzia, sen, enpatia eta ikusteko gaitasunari
esker, ordura arte ezezaguna zen txinpantzeen
munduan argia egin zuen, eta hainbat alderdi erakutsi zituen: haien jokabide instrumentala, egitura
soziala, bazka biltzea, ehiza, taldeen arteko gerra,
altruismoa, dominantzia, kanibalismoa, hazkuntza
eta adopzioa, besteak beste. Haren lan zabala, Jane
Goodall Institutuko ikertzaileek jarraituta, aske
dauden animaliei buruzko landa-ikerkuntzarik luzeenetako bat da.
25 liburu baino gehiago, zientzia-artikulu ugari eta zinema eta telebistarako 20 ekoizpen baino gehiago egin ditu, eta hari buruzko
milaka artikulu eta elkarrizketa daude. Haren lana funtsezkoa izan da txinpantzeei eta
beste espezie batzuei buruzko ezagutzak zabaltzeko eta enpatia sortu eta haiek eta
haien ekosistemak babesteko. Gainera, gonbita egiten digu gure espezieaz hausnartzeko eta gure gizarteetan bizimodu jasangarriagoa sustatzeko. XX. mendean inpakturik handiena izan duten emakume zientzialarietako bat izan da. Haren bizitza eta
obrari buruzko dokumentala, «El viaje de Jane» (Janeren bidaia) 2011n estreinatu zen
Espainian. «Best Green Film» saria irabazi du Berlingo GreenFilmFest jaialdian, eta lehen
hautatuen artean egon da Dokumentalik onenaren Oscar 2012 sarietan. Jane Goodall
Institutuko webgunearen bitartez dokumentala eskuratzera eta haren lanari laguntzera gonbidatzen zaitugu (www.janegoodall.es).
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Orrialde honetan, parte hartzeko leku
bat eskaini nahi dizuegu Bizkaia Maitea
aldizkariaren irakurle guztioi. Bidali
zure eskutitzak, argazkiak, olerkiak edo
iruzkinak helbide honetara: Bizkaia Maitea,
Errekalde zumarkalea, 30 (48009 Bilbo).

PARTE HARTU

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Harri eta zur: benetako
mendiak ala zientzia fikzioa?
Isileko ehizaren aurka,
bioaniztasunaren alde

U

da honetan Tanzaniako elefanteez eta Selous, Masai
Mara eta beste parke batzuetako bizitza basatiaz gozatzeko zortea izan dut. Tristura handia sentitu dut
jakin dudanean 2006 eta 2014 artean Afrikako ekialdean harrapatutako boliaren hiru laurdenak inguru hauetatik datozela, eta beraz, nire bidaian ikusi nituen elefante asko agian gaur
isileko ehizaren eta mafien biktimak izan direla, natur erreserba hauetatik kilometro askotara bizi garenon kodizia asebetetzeko xedez.
Lehengo ekainean, nire opor afrikarretara abiatu baino
hilabete eta erdi lehenago, New Yorkeko Times Square plaza
ezagunean Ameriketako Estatu Batuetako Arrantza eta Basa
Bizitza Zerbitzuak GKE batzuekin batera boli pieza tona batetik gora jarri zituen erakusgai, Afrikako eta Asiako milaka
animaliaren bizitza arriskuan jartzen duen legez kanpoko
trafikoari buruz kontzientzia pizteko xedez (legez kanpoko
trafiko horren lagin bat ikusteko aukera izan nuen Bilboko
aireportuan abiatu baino lehen). Ekintza horretan espeziearen
gaineko mehatxuak jarraitzen duela gogorarazi zuten: «Hemen
gauden bitartean, sei bat elefante hilko dira, agian gehiago»
esaten zuen Sally Jewellek, barne idazkari iparamerikarrak.
BIZKAIA MAITEA animatu nahi dut hemendik kasu
hauen eta beste batzuen bozgorailuaren funtzioa bete dezaten
gure kontzientziak esnatzeko eta sentsibilizatzeko, eta beharrezkoak diren aldaketak eskatzeko fauna basatiaren babesa
bermatzearren. Eta mundu guztia animatzen dut haiekin gozatzera errespetuz, haien habitatean.
Ainara Martinez
Leioa
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rain dela egun batzuk irakurri nuen berri batek arreta eman zidan, gure artista batzuen esku-hartzeak
ekarri baitzizkidan gogora, Agustin Ibarrolaren
Omako baso margotuaren kasua (Kortezubi - Bizkaia), adibidez, edo Memoriaren Kuboak (Llanes – Asturias). Irudiak
erreferentzia egiten zion Zhangye-n dagoen Danxiako Parke
Geologiko Naturalari, Txinako ipar-mendebaldean. Bertako
mendietako koloreak ez dira land art garaikidearen obra bat,
baizik eta hareharrien eta beste mineral batzuen metaketaren
emaitza. Orain dela 24 milioi urte baino gehiago sortuak!
2010ean Gizadiaren Ondare izendatu zuten eta Parke Nazional
hurrengo urtean. Geruza bakoitza bere tonu bereziarekin osatuta geratu zen, baina ondoren plaka tektonikoen talkak egungo orografiaren ondulazioak eta forma bitxiak eragin zituen,
kobazulo eta sakan pila bat dagoen inguru batean, 520 km2-ko
zabaleran hedatzen den paisaia psikodelikoan.
Gure Lur planetak paisaia benetan harrigarriak eta magikoak ditu. Batzuetan benetakoak ez direla pentsa genezake, eta
mendi hauek ez dira salbuespena. Euskadin eta Bizkaian ere,
naturak benetako obra artistikoak zizelkatu dituen adibide
ederrak ditugu, eta ondo kudeatuz gero, ondare horiek hobeto
ezagutzeaz gain, urtero milaka lagunek izan dezakete aukera
leku hauek bisitatu, deskubritu eta horien argazkiak egiteko.
Ezagutzen hasteko eta baloratzeko Euskal Kostaldeko
Geoparkearen webgunean sartzera gonbidatzen zaituztet.
www.geoparkea.com
Aintzane Gorriti
Ermua

LABURRAK

Natura eta Ongizatea Bizkaian
Liburu honetan Bizkaiko Foru Aldundiak
bultzatzen duen «Bizkaiko Milurteko
Ekosistemen Ebaluazioa» ikerketa proiektuen emaitzak biltzen dira. Ikerketak
honako helburua du: Nazio Batuen
Erakundeak (NBE) sortutako nazioarteko
egitasmo zientifikoaren –Milurteko
Ekosistemen Ebaluazioaren– esparru kontzeptuala garatzea Lurralde Historikoan.
Abiapuntutzat hartzen da honako printzipioa: pertsona guztiak gaude naturaren
mende eta bizitza osasungarria, segurua
eta oparoa eduki ahal izateko, ekosistemek
eskaintzen dizkiguten zerbitzuen beharra
daukagu; oinarri hori ezarrita, proiektu honek ezagutza zientifikoa sortzea
du helburu, ekosistemen erabilera iraunkorra egiteko erabakiak hartu ahal
izateko, azken finean etorkizunean pertsonen ongizatea bermatzea duela
xede. Zentzu horretan, Bizkaiko Lurralde Historikoari buruzko ezagutza handiagotuz, oinarri sendoagoak jarriko dira Bizkaia 21 Egitasmoa bultzatzeko,
horixe baita Bizkaiko Foru Aldundiak garapen iraunkorrerako duen Estrategia.

Bizkaiko Iraunkortasunerako Hezkuntzako Ekintza
Egitasmoa (2020) onartu du
Bizkaiko Iraunkortasunerako
Hezkuntzako Ekintza Egitas
moaren (2020) helburua da
ir aunko r t asunare n k ul tur a
Bizkaian zabaltzea. Bizkaiko Foru
Aldundiak 2015eko ekainean
onartu du; Bizkaia 21 Progra
maren (2011-2016) parte da, eta
hura prestatzeko, aurreko plangintza-dokumentutik ikasitakoak
erabili dira. Agiri hori Iraunkortasunean oinarritutako Hezkuntzarako
Ekintza Egitasmoa (2007-2014) da.
Programan, konpromiso hauek hartu dira:iraunkortasunaren kontzeptua
zabaldu eta sustatzea; gure natura- eta kultura-ondarea ezagutaraztea;
praktika onak hartzeko tresnak eskaintzea eta hala gure aztarna ekologikoa murriztea; eta dibertsitatea bultzatzea eta bidezkoa eta inklusiboa
den ongizate integralean oinarrituta dagoen gizarte-eredu bat transmititzea. Konpromiso horiek betetzeko, Bizkaiko Iraunkortasunerako
Hezkuntzako Ekintza Egitasmok (2020) zenbait ildo estrategiko eta helburu operatibo proposatzen ditu, 37 ekimen berritzaileren bidez gauzatuko direnak.

Iraunkortasunarekin lotutako ekipamenduak bizkaia 21 atarian
Bizkaiko Foru Aldundiak atal berri bat jarri
du www.bizkaia21.eus atarian, non informazio erabilgarria biltzen baita iraunkortasun
arloko hogeita sei ekipamendutara bisitak
egiteko. Haietako batzuetan, erreserbak egiteko zerbitzua dago, bai eta talde itunduen
kasuan ere. Web orrian, bisitatu daitezkeen
26 instalazioren datuak ematen dira.
Instalazio horietatik, 15 Foru Erakundearenak
dira edo harekin lotuta daude hala nola: Artigas, Uraren Ikasgela, Garbiker,
Gorbeiako Parkea eta Urdaibai Bird Center (www.bizkaia21.eus – Bizkaia
Lurralde Iraunkorra – Ekipamendu Agenda-Gida - Bisitak)..

2015EKO MUGIKORTASUN
JASANGARRIAREN EUROPAKO
ASTEA EUSKADIKO UDALERRIETAN
«Aukeratu. Aldatu. Konbinatu zure mugikortasuna» da 2015eko
Mugikortasun Jasangarriaren Europako Astearen leloa. Euskadiko
hamalau hiri atxiki zaizkio ekimenari. Horietako zazpik, gainera, autorik gabeko eguna egin zuten: Bilbok, Donostiak, Durangok,
Elgoibarrek, Leioak, Gasteizek eta Laudiok. Basauri, Galdakao,
Gordexola, Zalla, Hernani, Legazpi eta Sopuerta izan ziren parte
hartu zuten gainerako udalerriak.
2015eko Mugikortasun Jasangarriaren Europako Astean parte hartzeko, ezinbestekoa da gutxienez ibilgailu pribatua gutxika baztertzeko eta ingurumenaren aldetik jasangarriak diren garraiobideak
erabiltzeko neurri iraunkor bat aplikatzea. Antolatuko dituzten jarduerei dagokienez, nabarmentzekoak izan ziren herritarrak informatzeko eta kontzientziatzekoak, mugikortasun aktiboa, autonomoa
eta osasungarria sustatzekoak eta eskolaumeei zuzendutakoak.

Jasangarritasunerako Hezkuntzarako Euskadiko IV. Jardunaldiak
Azaroaren 26tik 28ra Jasangarrita
sunerako Hezkuntzarako Euskadiko IV.
Jardunaldiak ospatuko dira: «Hezkuntza
eta jasangarritasuna etorkizunera begira». Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako
Hezkuntzaren Hamarkada amaitu ondoren, etapa berri baten aurrean gaude, eta
horretan, honako hauek finkatuko dira
funtsezko elementu gisa: erakunde eta
eragile sozialen sareko lana, sare sozialak, jasangarritasunerako hezkuntzaren
integrazioa administrazioen politiketan,
gaitasunen garapena, gazteen protagonismoa eta mobilizazioa, trebatzaileen prestakuntza, toki-erakundeen
inplikazioa Erkidegoan oinarri duten programetan, etab. Testuinguru
horretan, Jasangarritasunerako Hezkuntzako Euskadiko IV. Jardunaldiak
agertoki ezin hobea izango dira, gaur egun arte egindakoa baloratzeko,
dituen indargune eta ahulezien inguruko hausnarketa egiteko, aurrera
egiteko bideak igartzeko, Euskadiko Jasangarritasunerako etorkizuneko
Hezkuntza Estrategia aurkeztu eta aztertzeko, esperientziak elkartrukatzeko eta etorkizuneko konpromisoak hartzeko.
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IRAUNKORTASUNA

Lurzoru osasuntsuak bizitza osasuntsu baterako

2015, LURZORUEN NAZIOARTEKO URTEA
Trinidad L. Vicente

web

vídeo

Gure lurzoruak arriskuan daude hainbat faktoreren ondorioz, besteak beste, hirigintzaren hedadura,
basogabetzea, lurraren erabilera sostengaezina eta kudeaketa praktikak, kutsadura, gehiegizko artzaintza
eta aldaketa klimatikoa. Lurzoruen gaur egungo degradazio erritmoak etorkizuneko belaunaldien beharrak
asebetetzeko gaitasuna mehatxatzen du. Lurzoruen eta lurren kudeaketa iraunkorraren sustapena funtsezkoa
da elikadura sistema produktibo baterako, landa bizimodu hobeetarako eta ingurumen osasuntsu baterako.

L

urzoruen gaur egungo degradazio
erritmoak etorkizuneko belaunaldien beharrak asebetetzeko gaitasuna mehatxatzen du. Elikadura eta
Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundeak
(FAO) Lurraren aldeko Munduko Aliantza
sustatzen du, gobernuekin eta Deser
tifikazioaren aurkako Borrokarako Nazio
Batuen Konbentzioaren idazkaritzarekin
elkarlanean.

Lurzoruek aurre egiten diote
aldaketa klimatikoari
Karbonoaren zikloa karbonoaren eta
atmosferaren, ozeanoen, lur biosferaren
eta metakin geologikoen arteko trukean
datza (era ezberdinetan, adibidez, karbo40 | Bizkaia Maitea | udazkena 2015 |

no dioxidoa, CO2). Atmosferan dagoen
karbono dioxido gehienak Lurrean sortzen diren erreakzio biologikoetan du jatorria. Karbonoaren bilketa lurzoruak atmosferako karbonoa xurgatu eta
biltegiratzen duenean gertatzen da, horregatik da horren garrantzitsua lur osasuntsuak kontserbatzea.
Aldiz, lurzoruen kudeaketa ez bada
egokia edo lurzorua lantzeko praktikak
sostengaezinak badira, atmosferarantz
lurzoruko karbono gehiegi aska daiteke
karbono dioxido eran, eta aldaketa klimatikoan eragingo luke.
FAOk deskribatzen digun azken mendeetako errealitateak mundu mailako
gogoeta sakona eragin du Lurzoruen

Nazioarteko Urte izendatua izan den
2015 honen inguruan. Horrek erakusten
digu mundu osoan lurzoruak handitzen
doan presioa jasaten ari direla, eta larreak eta basoak etengabe lur landu eta
artzaintza xedeetarako aldatzen ari direla. Horren guztiaren ondorioz, lurzoruetan karbonoaren galera historikoa gertatzen ari da.
Beraz, degradatutako lurzoruen berreskuratzea eta horien kontserbaziorako
praktikak indarrean jartzea kudeaketa
iraunkor baten bidez funtsezkoak dira bai
elikadura sistema produktibo bat eta landa bizimodu baliabide hobeak lortzeko,
bai ingurumen osasuntsu batez gozatzeko, non handitu egingo diren nekazaritza-

tik ondorioztatzen diren negutegi efektuko gasen isurketak murrizteko aukerak,
karbonoaren bilketa handituko den eta
aldaketa klimatikoaren erresilientzia indartuko den.
Horrela, lurzoruen karbono organikoa
handituko duten nekazaritza jardunbideen eta lurraren erabileraren hobekuntzak -agroekologia, nekazaritza ekologikoa, kontserbazioko nekazaritza eta
basoko nekazaritza- onura ugari ekartzen
dute xede horretarako: lur emankorrak
sortzen dituzte, gai organikoetan aberatsak direnak (karbonoa); lurreko azalerak
landareekin mantentzen dituzte; insumo
kimiko gutxiago behar dute; eta kultiboen
errotazioa eta bioaniztasuna sustatzen
dute. Lur hauek ere higadura eta desertifikazio gutxiago jasango dute normalean,
eta funtsezko zerbitzu ekosistemikoak
mantentzen dituzte, ziklo hidrologikoak
eta nutrienteenak esate baterako, funtsezkoak direnak elikagaien ekoizpena
mantendu eta handitzeko.
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• Lurraren erabileraren aldaketak eta nekazaritzarako lur organikoen drainatzea
dira negutegi efektuko gasen isurketa
guztien %10aren arduradunak gutxi gorabehera.
• Lurrek 25 urtetan 20 PgC (karbono petagramoak -1 Pg=1015g-) inguru atzeman dezaketela estimatzen da, isurketa
antropogenikoen %10 baino gehiago.
• Negutegi efektuko gasen isurketak nekazaritzan, basogintzan eta arrantzan ia
biderkatu egin dira azken 50 urteetan,
eta %30 gehiago handitu daitezke
2050rako, ez bada ahalegin handiagoa
egiten horiek murrizteko.
• Nekazaritza, basogintza eta lurraren
beste erabilerak dira giza jatorria duten negutegi efektuaren gasen isurketen ia laurdenaren arduradun (10-12
GtCO2eq/urtean -1Gt=109 Tn-), bereziki
basogabetzeak eta abeltzaintzaren
isurketak, eta lurren eta nutrienteen
erabilerak.

kontsumitzailea

on

ea

5

4

ga
re at
e r ak
il
os

i

sk

p os i
zioa

at
z

de

er

Datu funtsezko batzuk FAOren
arabera

industria

bakteriak

f
erregai
fosilak

©FAO, 2015

KARBONOAREN ZIKLOA
1. Landareek atmosferaren karbono dioxidoa, lurraren ura eta eguzkiaren argia erabiltzen dituzte beren elikagaia sortzeko, fotosintesia deituriko prozesu batean. Airetik
xurgatzen duten karbonoa landarearen zati izatera pasatzen da.
2. Landareetatik elikatzen diren animaliak karbono osagaiak igaroarazten dituzte elikadura kate osoan zehar.
3. Animaliek kontsumitzen duten karbonoaren zatirik handiena karbono dioxido bilakatzen da arnasketaren bidez, eta horrela askatzen da atmosferan.
4. Animaliak eta landareak hiltzen direnean, hildako organismoak lurreko deskonposatzaileek jaten dituzte (bakteriak eta onddoak) eta beren gorputzen karbonoa berriro
itzultzen da atmosferara karbono dioxido modura.
5. Kasu batzuetan, landareak eta hildako animaliak lurperatu egiten dira eta erregai
fosil bilakatzen dira, ikatza eta petrolioa bezala, milioika urteren ondoren. Gizakiek
erregai fosilak erretzen dituzte energia sortzeko eta horrek karbonoaren zatirik handiena berriro itzultzen du atmosferara karbono dioxidoaren eran.
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Eguberriaz goza dezagun etorkizun iraunkorragoa eraikitzearekin batera

JOSTAILUAK ETA OPARIAK: DIBERTSIOA ETA KONPROMISOA
Iratxe Celaya

Jolasaren mundua garapen pertsonalerako eta ikaste positiborako ingurune naturala da haurtzarotik.
Jostailu bat oparitzea ideiak oparitzea da, zertan jolas dezakegun eta bilatzen dugun mundua nolakoa den
irudikatu ahal izateko. Jolasaren bitartez balioak lantzen hasten dira ekologia, aniztasun, genero berdintasun,
indarkeria eza, eta abarri buruz; hau da, garapen iraunkorrari buruz.

E

guberriak iristean kontsumoaren
eta erosketa konpultsiboen birusa
askatzen da. Egun horietan etxeko
kontsumoaren zati handi bat jostailuak
eta opariak erostera bideratzen da, eta
kontuan hartu beharreko iraunkortasunaren lehen irizpidea «eustearena» litzateke
(izan ere, askotan gehiegikeriek oztopatu
egiten dute opariak baloratzea, estimatzea eta gozatzea). Nahitaezko gogoetaren ondoren, opariak aukeratu eta erosteko garaian kontuan izan beharko
genituzke iraunkortasun eta kontsumo
arduratsuaren irizpideak.

penak eragiten ditu. Halere, ezberdintasun handiak daude batzuen eta besteen artean, erabiltzen duten plastiko
kopuruaren arabera edo elektrizitatea
edo pilak behar izatearen baitan. IDC
aholkularitza britainiarrak (www.uk.idc.
com) opari batzuen inpaktu ekologikoa
aztertu zuen: esate baterako, jostailuzko kontsola hezitzaile batek (kolorezko
botoiak dituzten horietako bat, baserriko animalien soinuak egiten dituztenak
adibidez) 93 kg CO2 sortzen ditu, aldiz,
sukaldeko robot batek 62 kg eta iPod
batek 31.

Isurpenak eragiten dituzten opariak

Inpak tu txikiagokoen multzoan
mahaiko jokoak ditugu (Trivial Porsuit
jokoak CO₂-ko 21 kg-ko aztarna du), eta
gezurra badirudi ere, liburuak, zuhaitzak

Praktikan, opariaren zati bakoitzak,
banaketatik hasi eta bilgarrira arte, isur42 | Bizkaia Maitea | udazkena 2015 |

moztetik datozen opariak izanik, inpaktu
ekologikoari dagokionez taularen azken
lekuan daude: hirutik zortzi kilo bitartean karbono dioxido, edizioaren arabera, poltsikokoa den edo tapaki gogorrekoa. Orotara, erosketak eta opariak dira
gure CO₂ isurketen iturri nagusiena
Gabonetan, %48.
Eguberrietan, Estatu espainiarrean
atmosferara isur daitezke batez beste
530 kg CO₂ pertsonako. Eguberriko
ospakizunek karbono dioxidoan izandako kostuari buruz 2007 egindako ikerketa batean Ingalaterrako Yorkeko Uni
bertsitateko ikerleek (www.york.ac.uk)
kalkulatu zuten egun gutxi horietan urte
osoko CO₂–ren %5,5 isurtzera irits gintezkeela.

Eguberrietako inpaktua murriztea
«Gehiegikerietan» parte hartuta ere,
egun horietan planetari eragingo diogun
inpaktua mugatzeko erak egon badaude.
Eta ez dugu soilik hitz egiten jostailu eta
opariez:
• Ez erabili argidun apaingarririk.
Eguberrietan gure isurketen herena argiztapenari dagokio (etxeko eta udal
apaingarriak). Krisiak, ingurumen kontzientzia handiagoa eragiteaz gain, udal
gehienak derrigortu ditu argiztapenean
zuten aurrekontua murriztera (bonbillak kendu dira, kontsumo txikiko edo
LED aplikeekin ordezkatu dira, ordutegi
murritzagoak ezarri dira…).

teko abantaila dute, nahiz eta beren sortze eta biltze prozesuan petrolioaren
azpiproduktuak (plastikoa) eta polimero
toxikoak (polibinil kloruroa edo PVC) erabiltzen diren. Apaindu zure etxea edo
bulegoa inpaktu txikiko apaingarriekin,
berrerabilitako, birziklatutako materialarekin edo gogortutako irinarekin egindakoak, ondoren pintatu eta apaindu ditzakezunak era ikusgarri eta koloretsuan. Ez
erabili inoiz gorostiaren moduko espezierik (legeak babestua eta debekatua)
edo goroldio naturala (oinarrizko elementua lurren sorreran eta kontserbazioan, eta hazien ernetzean).

• Opariak prestatzean erreparatu «bioaniztasunari eta bere onurei buruz hitz
egiteko» aukera ematen duten horietan. Adibidez, trebea denari pintura
ekologikoei buruzko eskuliburu bat
oparitu diezaiokezue, «gourmet» direnei lore jangarriei buruzko liburu bat,
bidaiatzea gustatzen zaienei eko-turismoari buruzko gida bat…
• Bidaiak: planetari eragiten diogun eguberrietako inpaktuaren %15 gutxi gorabehera gure desplazamenduekin eragiten dugu, saihestezina dena, bestalde.
Dena den, garraiobideak alde handia
eragin dezake. «Itzuli etxera» Egube
rrietarako, baina garraio kolektiboan.
• Murriztu ezin dituzun CO2-ko isurketak
konpentsatu garapen bidean dauden
herrialdeei lagunduz elkartasun proiekturen batean ekarpenen bat eginez,
bidezko merkataritzan erosketaren bat
eginez…

• Elikadura: Eguberrietako janaria gure
isurketa pertsonalen %4 besterik ez da.
Halere, bertako elikagaiak edo bidezko
merkataritzakoak aukeratzea gomendatzen da, eta mehatxatuta ez daudenak; eta ekologikoak badira, hobeto.
• Apainketa: plastikozko zuhaitzek eta
apaingarriek berrerabiliak izan ahal iza-

MAHAI JOKO IRAUNKORRAGOAK
Era honetako jokoak iraunkortzat har
ditzakegu, horrelakoak direnean kate osoan
zehar: bere sorreratik ekoizpenera arte, fabrikatzen diren lehengaitik hasita.
Egurrez egindakoak: gai naturala, baso ziurtagiria duten
tokiko zerrategietatik datorrena gainera. Jatorrizko basorako
distantzia zenbat eta txikiagoa izan, orduan
eta energia kontsumo txikiagoa eta CO2ko
isurketa murritzagoa.
%100ean birziklatutako papera edo ekologikoa, zaintza
kateko basoetatik datorrena:
jatorri europarrekoa, klororik
gabekoa eta ziurtagiriduna izateaz gain,
bere fabrikazioan energia berriztagarriak
erabili dituena.

Landare tintak: gehigarri
kimikorik gabekoak, paperaren
birziklatzea errazten dute eta
ez dira kaltegarriak ez osasunerako ezta ingurumenerako ere.
Babes ekologikoa: argizari
naturalekin egina, eta araudi
europarrak betetzeaz gain
haurren erabilerarako egokia
dena.
Egurren ebaketa eta laser
bidezko grabatuak: egurra hobeto aprobetxatzea ahalbidetzen du, hondakinak gutxituz.
Laser bidezko grabazioak edozein motatako tinta edo pintura gehitu beharra saihesten du, horrek bere erabilgarritasuna luzatzen du eta birziklatzea errazten du.

Gutxieneko bilgarria: jostailua bera izan daiteke edukiontzia, beraz, askotan tapaki bat
baino ez da behar izaten gordetzeko, eta paperezko banda bat azalpenekin.
Iraunkortasun ekonomikoa
eta soziala: bertako hornitzaileak edo nazionalak erabiltzea
ahalbidetuko da, eta bestela,
europarrak, barne ehun ekonomikoari lagunduz.
Eta gainera, jokoaren garapenean, iraunkortasuna bere funtzionamenduaren eta
joko arauen zati kontzeptuala bada, jokoaren zirkulua eta erabilgarritasun iraunkorra
osatu egingo lirateke iraunkortasunari buruzko baliabide didaktiko bat osatuz.
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Hezeguneen defentsa eta kontserbazioa per
tsona ororen eginbeharra da, gizartearentzat
erabilgarriak diren funtzio ezberdinak bete
tzen dituztelako. Esate baterako, nitratoak
kanporatzen dituenez, giza erabilerarako ura
ren kalitatea hobetu egiten du, eta elikagai
ugari ematen die hegazti urtarren populazio
handiei. Hori guztia, gizarte eta ekonomia ba
lioak (hala nola, ingurumen arloko ikerketa eta
heziketa) eta kultura eta natura ondarearen
balioak kontuan hartu gabe.

ELIKAGAIAK, URA ETA HEZEGUNEAK
EH, ZERTAN
ARI
ZARETE?

SENTITZEN DUGU, NESKAMUTILOK, BAINA HIRIA
HAZTEN ARI DA ETA LUR
GEHIAGO BEHAR DITUGU,
BAITA UR GEHIAGO ERE,
LURRAK LANTZEKO.

BA NOSKI AXOLA
ZAIGULA! HAU
GURE ETXEA ETA
BIZILEKUA DA.

GAINERA, ONA DA UHOLDEAK
KONTROLATZEKO ETA URA
GARBITZEN LAGUNTZEN DU.

BERAZ, AXOLA EZ
BAZAIZUE, HEZEGUNE
HAU LEHORTU
EGINGO DUGU.

NOSKI AHAL DUZUELA. HEZEGUNEAK
HIRIKO UR ZIKINA GARBITZEN
LAGUNDUKO DU.

HUMM… HEZEGUNE HONEK ERE URA
EMATEN DU URTARO LEHORREAN
UREZTATU AHAL IZATEKO, ETA
GANADUARENTZAKO BAZKA ERE BAI.

HORRELA, UR GEHIAGO IZANGO
DUZUE ETA BASA-BIZITZAK BERE
BIZILEKUA IZANGO DU.

HIRIKO BIZTANLEEK URA ERABILI
AHAL IZANGO DUTE BARAZKIAK ETA
LOREAK ERE HAZTEKO.

ETA ARRAIN
GEHIAGO LORTU
AHALKO LITZATEKE.

EZ DAUKA ITXURA TXARRA.
EA.. KALKULUAK EGINGO
DITUT.
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BAI, EGIN DAITEKE!
DENOK IRTENGO GARA
IRABAZLE – ELIKAGAI
ETA UR GEHIAGO
ETA BASA-BIZITZA
OPAROAGOA
IZANGO DUGU.

PENTSATU HIRIAK ERABILTZEN DUEN
UR KOPURUAN. PASA DEN URTEAN
LEHORTU ZENUTEN HEZEGUNEA
HOBETU AHALKO ZENUKETE, ETA UR
ZIKINA BIRZIKLATU.

BAINA, HUMM… EZIN
DUGU KOSTU HORI GURE
GAIN HARTU.

GORA
HEZEGUNEAK

Zer dira zohikaztegiak?
Zohikaztegiak zohikatza metatzen duten heze
guneak dira, hau da, urak (%90) eta landare hilek
(%10) osatutako materia organiko hila metatzen
duten guneak. Materia begetalen metakin hauek
ura pilatzen den lurretan eratzen dira. Zohika
tzaren eraketa oso luzea da, mendeak har ditza
ke prozesuak.
• E kosistema aberatsak dira, ingurumen arloan
oso onura garrantzitsuak eragiten baititu:
• Prezipitazioen gehiegizko ura batzen dute.
• K
 arbono biltegi gisa balio dute (berotegiefektuko gasak isurtzearen kontrako proze
sua).
• M
 etal astunak eta bestelako elementu toxi
koak atxikitzen dituzte.
• H
 abitat horretan berezko diren animalia eta
landare espezie ugari babesten dituzte.
• B
 este garai batzuetako klima eta paisaiaren
berri ematen digute.
Orain arte zohikatza ia beti erregai gisa erabili
bada ere, gaur egun bestelako erabilerak ematen
zaizkio; nekazaritzan, baratzezaintza eta basogin
tzan erabiltzen da besteak beste, landareek haz
kuntzari mesede egiten baitio. Ingurumena ere
babestu egiten du, isuritako hidrokarburoak xur
gatzeko materia gisa jarduten duelako, aplikazio
terapeutiko eta sendagarri gisa ere bai. Zohikatza
kopuru handietan kontrolik gabe ateratzeak zohi
kaztegien narriadura eragiten du, baita horien
desagerpena ere. Horren erabileren onura pro
besten jarraitu ahal izateko, oso garrantzitsua da
hauek mantenduko direla bermatzea, gure ingu
runearen kontserbazioan ezinbestekoak baitira.
Gehienak gune hotz eta euritsuetan daude,
Iparramerikan kasu (Kanada, %37) eta Asia zein
Europako gune borealetan. Iberiar penintsulako
klima epel eta lehorrak zohikaztegiak eratzea bul
tzatzen ez badu ere, garrantzitsuenetako bat
Galizia iparraldean dago, Serra Xistral-en. Gure
lurraldean, Ordunteko mendietan dagoen
Zalamako Zohikaztegia azpimarratu behar da.
Gaur egun berreskuratze-prozesuan murgilduta
dago, Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatuta.
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Liburuxka animatua
Hezeguneei buruzko liburuxka ani
matua egitea proposatzen dizugu, mu
gimenduan dauden irudien bidez goza
tzeko.
Nola egin?
1. Sartu Ramsar-en webgunean (www.
ramsar.org/sites/default/files/docu
ments/library/flipbook-es.pdf ) eta in
primatu igeltxoen orria. Nahi izanez
gero, zuk zeuk koloreztatu ditzakezu
irudiak.
2. Igeltxoen orriak moztu eta muntatu
(gutxienez igel-orri bi beharko dituzu
liburuxka animatu bakoitzerako).
3. P
 robatu paper lodiera ezberdinekin,
liburuxka animatua egiteko egokiena
topatu arte.
4. B
 ehin muntatuta dagoenean, pasatu
orriak azkar eta irudiak nola mugi
tzen diren ikusiko duzu, marrazki bizi
dunetan bezala.
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Urtxintxa
Sciurus vulgaris
Nolakoa da?
Ugaztun txiki honek 19-29 cm bitartean neurtzen du. 15-20
cm-ko isatsa dauka, oreka mantentzeko eta adierazpen-organo
gisa balio diona. 250 eta 350 gramo inguru pisatzen du.
Bizkarraren arre iluna, gorrixka edo gaztaina bizi kolorekoa
izan daiteke. Sabela zuria da. Neguan, pintzel erako ile-multzo
bereizgarriak hazten zaizkio belarrietan, urtaroa bukatuta
koan erori egiten direnak. Atzeko hankak aurrekoak baino
handiagoak dira eta atzazal luze okerrak dauzkate, zuhaitze
tan gora ibiltzen laguntzen dietenak.
Non bizi da?
Espezie zuhaiztarra da, egunekoa, eta koniferoen basoeta
ko itzal-guneetan bizi da. Itsas mailako eta 2.000 metroko alti
tudera bitarteko bizi-baldintzetara egokitzen da. Zuhaitzetan
jarduten du, baina bertatik jaisteko zalantzarik ez du izaten
elikagaiak jaso edo edateko orduan. Trebetasun handiz egiten
du igerian. Iberiar Penintsulan zehar modu uniformean ba
rreiatuta dago, Balear eta Kanariar Uharteetan izan ezik.

metatzen ditu, neguko egun hotzetan eguzkiak berotu arte
elikagai bila irten beharrik ez izateko, edo, elurte bat baino
gehiago gertatzen denean, biltegiratutakoak janez habian
bertan geratu ahal izateko.
Nola ugaltzen da?
Bi araldi izaten ditu; lehenengoa urtarrila eta apirila bitartean,
eta bigarrena maiatza bukaera eta abuztua bitartean. Habiak
esferikoak izaten dira eta sarbide funtzioa duten 2 zulo izaten
dituzte, behar izanez gero, ihesa errazteko. Zuhaitzen adarren
artean kokatuta egoten dira, eta barrualdea goroldioz, hostoz,
adartxoz eta likenez estalita dago. Ernaldia 40 eta 60 egun bi
tartekoa da. 3 edo 4 kume izaten dituzte, ilerik gabe eta begiak
itxita jaiotzen direnak. 3 astetara esne-hortzak hazten zaizkie; 10
aste igaro diren arte ez dira behin betiko hortz izango.
Ba al zenekien…?
Urtxintxa oso bizkorra da, erraztasunez eta abiadura han
dian egiten du zuhaitzetan gora, zuhaitzez zuhaitz jauzi han
diak emanez. Gainera, ikusmen bikaina dauka eta urpean
igeri egiten ere badaki. Basakatua, erbinude zuria, lepazuria
eta lepahoria ditu etsai nagusi. Hegazti harrapari askoren
ohiko harrapakina ere bada, hala nola, aztorearena, zapela
tzarena, hontzena eta arranoena.

Zer jaten du?
Zuhaitzetako edozein haziz elikatzen da, pinaburuen ezka
tak karraskatzen ditu pinaziak eskuratu arte, eta honakoak ere
jaten ditu: kimuak, ernamuinak, tuberkuluak, onddoak, urrak,
intxaurrak, ezkurrak, pagatxak, masustak, likenak, mihura,
arrautzak eta txori mota txikiak.
Egunez ibiltzen da eta ez du hibernatzen; hala eta guztiz
ere, oparotasun garaietan, elikagaiak bildu eta bere habian
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Bizia Zohikaztegietan
Lotu itzazu, gezi bidez, zutabe bietako hitzak eta zohikaztegietan bizi diren animalia zein
landare espezie hauen izen zientifikoa osatuko duzu.

Eriophorum

totanus

Calluna

vivípara

Erica

vulgaris

Sphagnum

imbricatum
tetralix

Lacerta
Tringa

vaginatum

Soluzioa: Eriophorum vaginatum - Calluna vulgaris - Erica tetralix Sphagnum imbricatum - Lacerta vivípara - Tringa totanus.

Ekologistaren etxeko gida praktikoa
Ekologistaren gida hau liburu prak
tikoa da nagusiki. Aplikatzeko truko
eta aholku errazak jasotzen ditu, era
ginkortasuna eta ingurumenaren
errespetua oinarri hartuta. Propo
satzen diren iradokizun eta konponbi
deak planetaren osasuna zaintzera
bideratuta daude, gure inguru hurbi
lenetik hasita; etxetik, lorategitik, es
kola edo bulegotik… eguneroko ara
zoak konpondu eta energia zein dirua
aurrezteko.
Herri jakintzatik jasotako iradoki
zunak dira asko, esperientzian eta
sen onean oinarritutako aholkuak,
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baita etxeko formuletatik berreskura
tutako truku ahaztuak ere. Bizi kalita
tea txikitu gabe kontsumo arduratsua
bultzatzeko alternatibak ere proposa
tzen dira.
Azken batean, ingurumenaren gai
neko kontzientziazio gorakorra bidera
tzea da helburua, horretarako propo
samen praktiko eta errazak eskainiz.
Horrela, nork bere harri-koskorra eka
rriko du ingurumen arazo handien
konpontze-bide honetan eta, aldi be
rean, eguneroko bizitzak planteatzen
dizkigun erronka ekologikoei aurre
egiteko gai izango gara.

Izenburua: Ekologistaren etxeko
gida praktikoa
Egilea: César Barba
Argitaletxea: Sua Edizioak
Formatua: Ohikoa azalhegalekin. Argazkiak koloretan.
176 orrialde.
Bilduma: Euskal Herria
ISBN: 978-84-8216-567-7
Argitalpena: 2015

Fumaria
Fumaria muralis

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Harrizko hormetatik igotzeko gai da
Urteko landarea da, papaberazeoen familiakoa. Familia horretako
beste espezie batzuk bezala, belar hau modu desordenatuan hazten
da laborantzetan eta landutako lurretan, batzuetan basoetan, ibar
eta mendietan, betiere 1.100 metroko altuera gainditu gabe.
Hormetatik igotzeko gai da, hortik datorkio bere izen zientifikoaren
epitetoa. Bere lore arrosengatik bereizten da batez ere, 10-17 loreko
multzo terminaletan bilduta, oso petalo zorrotzekin, eta urtarrilaren
eta otsailaren artean loratzen dira normalean. Nahiko landare ohikoa
da, eta euskaraz negakina izena hartzen du. Europako mendebaldean
eta Makaronesian zabaltzen da, Ipar Atlantikoan, baina beste leku
batzuetan ere sartu da.

Calimorfa
Euplagia quadripunctaria
2.000 metro baino gorago bizi daiteke
Lepidoptero-espezie hau aktibo dago egunez zein gauez. Normalean
zuhaizti irekietan bizi da, sasiak dituzten lekuetan edo malda harritsuetan, oro har leku lehorretan. Landaretzan hartzen du atseden
normalean, kopuru handian batzuetan. Larba beltza da, eta bizkarraldean zerrenda hori zabala dauka eta alboetan orban hitsak. Europa
osoan zabalduta dago, eta nahiko ohikoa da gure erkidegoan, pausatzen denean nabarmentzen ez bada ere. Iberiar Penintsulan eskualde guztietan dago, itsaso mailatik 2.000 metro baino goragoko lekuetaraino. Atzeko hegalak ez dira ikusten geldi daudenean, gorriak dira
eta bereizgarriak diren bi puntu beltz dituzte. Babeserako estrategia
bat da: harrapariak intsektu gorri baten bila dabiltza baina pausatzen
denean «desagertu» egiten da.

FAUNA

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK

#

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK
Esnegorria
Lactarius deliciosus
Jan ostean, gernuak oso kolore bizia hartzen du.

Jateko perretxikoa da, Russulaceae familiakoa. Gure lurraldean ezagunenetako bat da, eta Bizkaian eta Penintsula osoan oso ohikoa da.
Batez ere pinudietan eta baso mistoetan hazten da. Udazkenean loratzen da eta, haren izen zientifikoko bigarren terminoak adierazten
duen bezala, gastronomian oso preziatua da. Moztean laranja koloreko latexa ateratzen du, eta horregatik errazago identifikatzen da
landan. Azkar herdoiltzen da; horregatik, bildu eta ordu gutxira kolore berdexka hartzen du, eta horrek ez du kontsumoa eragozten.
Espeziean dagoen kolorante bat giltzurrunetik ateratzen da, eta horregatik gernuak oso kolore bizia hartzen du, eta hori ez dakiena
ikaratu daiteke.

#

FAUNA

BILDUMA EGITEKO FITXAK
Pitxartxar burubeltza
Saxicola torquatus
Pausalekuz pausaleku mugitzen da, bere dei bereizgarria
eginez

#

Hegazti txikia da, txolarrea baino zertxobait txikiagoa. Tamaina txikiko
sasiak dituzten leku zabaletan bizi da. Erraz ikus daiteke, pausalekuen
goialdean pausatzen delako. Horietatik bere harrapakinak bilatzen
ditu, batez ere mota askotako ornogabeak. Neurri txikiagoan, haziak
ere jaten ditu. Pausalekuz pausaleku mugitzen da, dei bereizgarri bat
eginez. Gure lurraldean urte osoan dago, baina hilabete hotzenetan,
elikagairik ia ez dagoenean, distantzia laburreko migrazioak egin ditzake. Bikotea neguan ere batera egoten da. Emeak 4 edo 5 arrautza inkubatzen ditu, eta arrak elikagaia lortzen du. Inkubaziorako 15 egun inguru igarota, txitak jaiotzen dira, eta beste bi aste egoten dira habian,
gurasoek elikatuta.

ARE GEHIAGO…

ITSAS BIODIBERTSITATEA
Dibertsitate biologikoari buruzko datu argigarri eta
bitxiak, eta nola dagoen presente gure egunerokoan;
ezagutu, zaindu eta gorde dezagun.
web

Ba al zenekien?

Biztanleen %60 kostaldetik 60 km ingurura bizi dira.

% 60

web

NBEEN BATZAR
NAGUSIAK GARAPEN
IRAUNKORRERAKO 2030
AGENDA BERE EGIN DU

Plankton ozeanikoak arnasten dugun oxigenoaren
%75a sortzen du, eta isurtzen dugun CO₂-aren %25a
xurgatzen du.

% 25

% 75

Baleak eta bestelako zetazeoak agertzea baliabide
turistikoa da, baita sustapenerako oso garrantzitsua ere.
Santurtzin eta Urdaibain zetazeoak begiztatzeko taldeak antolatzen dira duela urte batzuetatik hona, baina
beste leku batzuetan, Kanariar Uharteetan esaterako,
praktika horrek urtean milioi bat bisitari ekarri, eta 20
milioi euro sortzen ditu.

1 milioi

2 milioi

Ozeanoen osasunak balio kalkulaezina dauka giza
garapenerako, zientzia, industria eta medikuntza arloan.
Europan, 6 enplegutatik bat ingurumenaren eta biodibertsitatearen menpe dago zuzenean edo zeharka.

6

(Iturria: Fundación Biodiversidad).

Munduko liderrek ontzat eman dute Garapen
Iraunkorrerako 2030 Agenda, 2015eko irailaren 25a eta
27a bitartean Nueva Yorken egindako Nazio Batuen Goibileran. Pertsonen, planetaren eta oparotasunaren aldeko ekintza plana da eta mundu mailako bakea eta
justiziaren eskuragarritasuna ere sendotu nahi ditu.
Agendak 17 helburu nagusi planteatu ditu eta horien
barruan 169 azpi-helburu banaezin daude integratuta,
arlo ekonomikoa, soziala eta ingurumena barne hartuz.
Nazio Batuen kide diren Estatuek adierazi dute gaur
egungo erronkarik handiena pobreziarekin amaitzea
dela eta hori lortu ezean, ezin izango dela garapen
iraunkorrik egon. Estrategia berriak munduko garapenprogramak arautuko ditu datozen 15 urteetan. Estrategia
hori aplikatzen hasita, Estatuek konpromisoa hartuko
dute berau ezartzeko beharrezko baliabideak mugiarazteko. Horretarako, aliantzak sortuko dira, batez ere pobre eta babesgabeenen beharrizanak betetzera bideratuta.
Mundutik pobrezia erauzteko helburuaz gain,
Garapen Iraunkorreko Helburuen (GIH) barruan honakoak daude: gosea erauzi eta elikadura-segurtasuna
lortzea; bizimodu osasungarria eta kalitatezko hezkuntza bermatzea; genero-berdintasuna lortzea; ura eta
energiaren eskuragarritasuna ziurtatzea; hazkunde ekonomiko iraunkorra sustatzea; aldaketa klimatikoaren
aurkako neurri urgenteak hartzea; bakea sustatu eta
justiziarako bidea erraztea.
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