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Neska izateagatik…

62 MILIOI NESKATILA EZ DOAZ ESKOLARA
Hezkuntzak pertsonak duin bihurtu eta
etorkizunerako aukera gehiago ematen ditu.
BERDINTASUNEZKO MUNDU IRAUNKORRAGO BATEN ALDE.

Garapen iraunkorrerako lankidetza
Neskatilen eskubideen aldeko Nazioarteko Plana GKEk egindako «I’ll
vídeo
take it from here» izeneko bideoa
Annecy (2013) zine animatuko Nazioarteko Jaialdiko irabazlea izan zen,
«Haurren eskubideak sustatzeko filmik onena» sailean.
Filma Malawin grabatu zen, eta Afrikako hego-ekialdeko errepublika horretako gazteek hartu zuten parte. Bertan azaltzen
dira neskek gainditu behar dituzten trabak eskolara joateko
eta nola hezkuntzak aukera ematen dien komunitateei pobreziaren zirkulua hausteko.
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Basa-bizitzaren bila (V)

KROKODILOAK AUSTRALIAN

web

Testua eta argazkiak: Andoni Canela

Sei kontinenteetan zehar egindako bidaiaren bosgarren etapan (Basa-bizitzaren bila – Looking for the wild),
Andoni Canela Australiara doa, munduko narrastirik handienaren bila: Itsas krokodiloa, Cape York penintsulan,
Pazifikoko urek inguratuta.

L

eku urruna eta biztanle gutxikoa
da, kontinente australaren iparekialdean, Ginea Berritik oso hurbil.
Bere ezaugarri nagusietako bat Koral Hesi
Handia da, baina ez bakarrik hori; bertako
baso tropikalen oparotasuna eta mangladi espezie anitzak ere, ur gazira egokitutako basoak, ezaugarri bereziak dira.
Inguru honetan ez da arraroa itsas krokodiloek pertsonei egindako erasoen berri
entzutea.

Itsas krokodiloa (Crocodylus porosus),
«estuarioko krokodilo porotsua» ere deitua, Munduko narrastirik handiena da.
Australiako kostaldeetan bizi da babestuta; aldiz, Ozeania eta Asiako Pazifiko,
Indonesia eta Ginea Berriko gainerako
habitatetatik desagertzen ari da. Leku horietan hil egiten dute, gizakientzako
mehatxu handia baita.
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Hala ere, harrapari handien gainbehera bat izan da, tropikoetatik Artikora, eta
hainbat ikerketa argitaratu dira duela gutxi horri buruz. Lehoiak, katamotzak, hartzak, pumak, lehoinabarrak eta beste harrapari handi batzuk murriztu egin dira
eta horrek eragin handia izan du dagokien ekosistemetan: Harrapari horiek
beren habitat naturalari ematen dioten
oreka galdu egiten da. Beren ohiko harrapakinak, presiorik gabe, ugaritu egiten
dira eta inguruko landaredia ere aldatu
egiten da. Gauza bera gerta daiteke itsas
krokodiloarekin.
Egia da beldurra ematen duela narrasti honek: oldarkorra da, indartsua, bizkorra, malgua, arina, boteretsua, luzaro bizi
da eta bizirauteko gaitasun handia dauka.
Harrapari handien artean hilgarriena da.
Estatistikak argiak dira: Krokodiloek mila

pertsonatik gora hiltzen dituzte urtean,
gainerako beste animalia handi guztiek
batera hiltzen duten kopuruaren ia bikoitza (hipopotamoak, elefanteak, lehoiak,
marrazoak, otsoak, hienak, eta abar). Hala
ere, gehienetan heriotza horien arrazoia
pertsonen gehiegizko konfiantza da; izan
ere, animalia horien inguru berean bizi
dira eta sarritan ahaztu egiten dute harrapari handiaren habitatean daudela.
Cooktown-etik hurbil dagoen hondartza batean erreka txiki bat itsasoratzen da.
Bertan krokodiloak daude eta itsas dortoken pasoko lekua ere bada. Seinaleak daude narrastiaren presentziaz eta horrek
daukan arriskuaz ohartaraziz. Bertako
pertsonen jokabideak ere hondartza inguruko seinaleak serio hartu beharra konfirmatzen du. Inor ez da bertan bainatzen
–izan ere, krokodiloez gain, marrazoak eta
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itsas arraiak ere badaude-, baina batzuk
hondartzatik paseoan ibiltzen dira eta
txakurrak hareatzatik libre ibiltzen uzten
dituzte.
Hortzeria bikaina izan arren, krokodiloek ez dute mastekatzen; harrapakinak
osorik irensten dituzte, sugeek egiten duten moduan. Egiten dutena zera da: hil
arte kolpatu edo ito arte uretan murgildu,
egun horretan duen umorearen arabera
edo harrapakin motaren arabera.
Erabiltzen ari garen txalupa turistikoa
itsaso garden eta lasai batetik mugitzen
da. Sakonean mangladia dago eta aste
hauetan hainbat aldiz ikusi dira krokodiloak. Ez da beste ontzirik ikusten, ezta
bestelako eraikuntzarik ere kostaldean, 50
kilometroko hedaduran ipar eta hegoaldera. Ekialdean, koral hesia eta uhartetxo
mortu batzuk. Ikuskizuna hastera doa.
Karei dortokak nonahi agertzen dira.

erreka batetik korrontearen kontra egiten
ikustea, hain arin, esfortzurik gabe.
Txaluparen segurtasunetik, deigarria
da bere begirada eta hagin erraldoiak,

ahoaren erdian. Denbora apur batera,
ematen du krokodiloaren begi horixkek
txaluparen eta bidaiarien mugimenduei
jarraitzen dietela. Ikaragarria.

Egun bat beranduago karei dortoka
bat agertu da hilda, haginkada arrastoekin. Dortoka horiek ehun milioi urte inguru daramate ozeanoetatik igeri egiten.
Gutxi gora behera krokodiloen antzera.
Bitxiena da dortoka honek oskola lehertuta eta odolduta daukala. Duela egun batzuk, herriko arrantzale batzuek krokodilo
bat ikusi zuten gertuko badia batean dortokak ehizatzen saiatzen. Datu horiek
izanda, litekeena da krokodilo batek eraso
izana. Animalia gutxik estutu dezakete
horrela narrasti handi horien oskola.
Cooktown-en hegoaldean, ekaitza
dela, Daintree errekaren azalean puntadun protuberantzia batzuk ikusten dira,
suge baten moduan mugitzen. Krokodilo
baten isatsa da, lodi eta sendoa. Uretatik
irtetean bultzada emateko eta igeri egin,
urpean mugitu eta batzuetan, ehizatzeko
ere balio dio. Ale hori txalupa baino luzeagoa da, beraz, sei metro inguru neurtzen
ditu. Ez da erraza animalia hauek zein
handiak izan daitezkeen imajinatzea, erreferentziarik eduki gabe. Eta pisuari dagokionez, krokodilo heldu batek bi tona ere
izan ditzake.
Krokodiloak izugarri azkarrak dira esprintean, bai lurretik, baita uretan ere.
Orduko 30 kilometroko abiaduran egin
dezake igeri, gizakiek baino hiru edo lau
aldiz arinago. Ikusgarria da igerian eta
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AUSTRALIAKO KOSTALDEAK
Australia paradisua da itsas dortokentzat, eta bertako kostaldean animalia horren sei
edo zazpi espezie bizi eta ugaltzen dira. Zezen-marrazoak ere honaino heltzen dira
dortokak ehizatzera. Koral Hesiko ur argi hauetan marrazo baten hegala azaletik mugitzen ikustea benetan ikuskizun zoragarria da. Izurdeak ez dabiltza urrun, Pazifikoko
sardina eta sardinzar sardei jarraitzen.
Cooktown-en hegoaldean Daintreeko baso hezeak daude. Baso heze horietan 120
milioi bat urteko landare arraroak daude, kretaziko hasierakoak, kontinenteak banatzen
hasi zirenekoak. Lurreko oihanik zaharrenak dira, eta eremu honetako erreka eta itsas
kostaldeak oso habitat egokiak dira itsas krokodiloarentzat.

LURRA
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Peru eta Kolonbiako nekazarien gaitasunak eta ekonomia

BIZIBIDEA ATERATZEA
Testua: Alicia Aleman Arrastio. Alboan-eko Ekintza Politiko eta Sare Teknikaria
Argazkiak: ALBOAN

Gizaki orok, izan landa-eremukoak zein hiri-eremukoak, bilatzen dugu bizibidea ateratzeko eta aurrera
egiteko modua. Tamalez, gu guztion abiapuntua ez da berdina. Gure ahalmenak eta gure aukerak ez dira
berdinak. Munduko zenbait tokitan, landa-eremuan jaiotzen direnek aukera gutxiago dituzte.

H

alaxe da, adibidez, Peru eta
Kolonbia bezalako herrialdeetan, non «landa-eremuarekiko
zorrari» buruz mintzo baitira. Adierazpide
horrek zorigaitz bi barne hartzen ditu: indarkeria eta pobrezia. Izan ere, bi herrialde horietan, landa-eremuetan bizi direnak dira pobreenak eta ahulenak, bereziki
emakumeak eta neskatoak. Talde hori da
indarkeria-mota desberdinen eraso bortitzenak pairatu dituena eta, gaur egun ere,
pairatzen dituena.
Gure ustez, zor hori aitortzea da eman
beharreko lehen urratsa, ulertzeko guztiok ez garela maila beretik abiatzen ogi-

bidea bilatzerakoan, bizitzan aurrera egiterakoan. Are gehiago: Perun eta
Kolonbian elkarrizketatu ditugun nekazari-familiek¹, kronikotzat jo daitekeen indarkeria borrokatzeaz gain, azken 20 urteotan erabat liberala den eredu
ekonomiko bati ere aurre egin behar izan
diote. Eredu horrek nekazaritza-esportazioa, monolaborantza, abeltzaintza eta
meatzaritza handia babestu ditu, apurkaapurka nekazaritza-ekonomia txikiak eta,
oro har, landa-eremuko populazioa baztertzen zituen bitartean. Horren guztiaren
eraginez areagotu egin dira lekualdatzeak
eta migrazioak (bai aldi baterakoak, baita
behin betikoak ere); landa-eremuetako

populazioa larriki zahartu da; gero eta
handiagoa da biziraun ahal izateko gobernuaren programekiko dagoen mendekotasuna; eta gero eta gehiago dira hirietako
auzo marjinaletan hobera egiteko aukera
handirik gabe bizi diren landa-jatorriko
gazteak.
Hala eta guztiz, Peruko eta Kolonbiako
landa-eremuetako biztanleek erakutsi
dute egitura aldetik egoera kaskarragoan
egon arren, badutela, batetik, erresistentziarako ahalmen handia, eta bestetik,
Estatuak zein merkatuak irudikatutako
egoera desberdinetara egokitzeko gaitasuna. Jarrera hori «beharrizanetik sortuta-

¹ Artikulu hau Alicia Aleman egiten ari den doktore-tesian dago: «Ganarse la vida. ONGDs y promoción de capacidades para el desarrollo económico-productivo».
Tesi hori, bestalde, Deustuko Unibertsitateko Etika Aplikatuko Zentroak monitorizatuta dago.
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ko bertutearen» erakusgarri izango da,
akaso; edota, agian, gizakiok, autonomia
eta askatasuna bilatzeko, lurrari lotzeko
dugun ahalmen misteriotsuaren adibide.
Hona hemen datu adierazgarri bat: kalkulatu da Perun eta Kolonbian, jaten dituzten elikagaien % 70 nekazariek hazi eta
ekoizten dituztela.
Testuinguru ezkor horietan dihardute,
duela 50 urte baino gehiago, ALBOANekin
lan egiten duten erakundeek, Nekazarien
Sustapenerako Zentroak (CIPCA) eta
Nekazarien Institutu Nagusiak (IMCA).
Azken biak Jesusen Konpainiak sustatu
zituen, familia-nekazaritza txikiaren, nekazaritza ekologikoaren eta iraunkortasunaren aldeko lana egiteko. 50 urteko ibilbideak argiak eta ilunak utzi baditu ere,
aipatutako bi erakundeen estrategia zera
izan da: landa-eremuko biztanleen eta
nekazarien elkarteen prestakuntza eta
gaitasunak sustatzea, haien bizitza hobetu dadin eta aukera izan dezaten parte
hartzeko euren baliabideei eta bizimoduari eragiten dieten erabakietan.
Ugariak dira hainbeste urteko lanaren
ostean ondo egindako gauzetatik zein
akatsetatik ikasitakoak. Garai batean, familiengan eta ezagutzen eta trebezien
transmisio teknikoan jarri ohi zituzten erakundeok euren ahaleginak, horren bidez
nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpena
hobetu zedin. Peruren kasuan, adibidez,
babes tekniko eta finantzario zuzena
eman zieten Piurako kostaldeko kotoi- eta
arroz-ekoizleei (bertako laborariek euren
lur-zatien jabetza eskuratzea lortu zuten,
nekazaritza-erreforma bati esker).
Nekazaritza-industriak, ordea, inbertsio
berriak ekarri zituen Piurako kostaldera,
eta CIPCAk, orduan, aldatu egin zuen bere
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estrategia: asoziazionismoa bultzatu
zuen, familia-nekazaritza txikia babesteko. Horrenbestez, familiei laguntza teknikoa ematetik (alegia, laguntza ia indibidualizatutik) ekoizleen elkarteei laguntza
integrala ematera igaro ziren, betiere antolakuntza- eta administrazio-alorrean
indarra jarriz, alor teknikoan baino. Era
berean, zenbait labore berritan hasi ziren
lanean, adibidez: bananondo organikoa
eta kakaoa. Huraxe izan zen CIPCAk fujimorismoan oinarritutako testuinguru politiko eta ekonomikoari emandako erantzuna, non eredu neoliberal erradikala
baitzen nagusi, eta non nekazaritza-industriaren alorreko inbertsio handiak gailentzen baitziren, ekoizle txikien kaltetan.
2000ko hamarkadan, demokrazia berreskuratzean, deszentralizazio prozesua sustatu zen, eta horrek eragina izan zuen
CIPCAren lanean: politika publikoei buruz

eztabaidatzeko hitzarmen-guneak sortu
ziren eta, ondorioz, CIPCAk erabaki zuen
erakundeen eta politika publikoen eremuari heltzea, eta ekoizleen elkarteek
zein gizarte zibileko bestelako taldeek
eztabaida publikoko gune horietan parte
hartu ahal izateko gaitasunak sendotzen
hastea. Urte hauetan guztietan zehar, beraz, «mikro»tik (ekoizleak eta haien familiak) erakunde-mailara (hitzarmen-guneak, tokiko eta eskualdeko gobernuak)
igaro da CIPCA: unean uneko testuinguruaren beharrizanetara egokituz joan da.
Hor antzeman daiteke erakundearen
apustu politikoaren «alternatibotasuna»,
eta zein eredu defendatzen duen.
Unean uneko erantzun zehatz, testuingurudun, egingarri eta gauzatu hori da,
hain zuzen ere, garapenerako CIPCAren
eredu alternatiboa. Eredu horrek, bestalde, aurre egiten dio testuinguru jakin eta
zehatz bakoitzean indar hegemonikoek
inposatu nahi dutenari. Nekazaritzaerreformaren aurrean, nekazariak lagundu eta sendotzeko hautua egiten du
CIPCAk; fujimorismoaren eta nekazarien
bazterketaren aurrean, elkarteak eta familia-nezakaritza babestekoa; deszentralizazio prozesuaren aurrean, politika publikoak adosteko guneen alde egitekoa.
Caucako bailaran, oso bestelako testuinguru batean, IMCA elkarteak ere «mikro»tik (banakako familiak) erakunde-eremura (tokikoak eta eskualdekoak) egin du.
Eremu sozio-politikoa nagusituz joan da,
ekoizpen- eta teknika-eremuaren aurrean. Zehazkiago, jauzia 2006an eman
zuen IMCAk, tokiko eta eskualdeko iraunkortasun programaren hasierarekin batera eta hausnarketarako aldi baten ostean
(hausnarketa-aldi hartan eskalaren arazoari heldu zioten nekazaritza eta abeltzaintzako idazle klasikoen eskutik, Altieri
kasu).
Oro har, ezin dugu arrakasta handiei
buruz hitz egin, aurrerapen txikiei buruz
baizik: tantak ozeano zabalean. Gaur
egun, gutxi dira nekazaritzatik bakarrik
bizi diren familiak. Bizibidea dibertsifikatu
egin behar izan dute; batzuetan proletario bihurtu behar izan dute; ekonomiako
beste alor batzuetan sartu behar izan
dute; jarduerak konbinatu behar izan dituzte; eta zenbait proposamen eta borro-

ka uztartu behar izan dituzte. Edozelan
ere, tanta horiek guztiek zera utzi dute
agerian: agenda publikoetan eragin beharra dagoela, nekazaritza eta abeltzaintzako proposamenek, familia-ekonomiaren
eta landa-garapenaren aldeko proposamenek euren tokia izan behar dutela
agenda horietan. Horren xedea litzateke
eredu hegemonikoari aurre egiteko erresistentzia- eta proposamen-gune txikiak
eskuratuz joatea. Ogibidea landa-eremuan bilatzea, ahalmen politiko kontua
ere badelako. Finean, aukerak sortu behar
dira; dauden zorrak aitortu behar dira;
konfiantza izan behar da elikagaiak ekoizten dituztenen jakindurian.

INDARKERIA ZENBAKITAN
Peruko Egia eta Adiskidetze Batzordearen datuen arabera (2003), litekeena da 1980
eta 2000 artean 69.208 hildako egon izana. Zorigaitz hori «gauza sinesgaitza bada ere,
gertatu egin da. Biktimak: Peruko Andeetako zein oihaneko landa-eremuetako quechua
eta asháninkak, nekazari pobre eta gutxi heziak. Artean, herrialdearen gainontzeko
tokietan, horren zantzurik ere ez dute izan, ez dute tragedia hori barneratu».
Are sinesgaitzagoak eta beldurgarriagoak dira indarkeriaren zenbakiak Kolonbian.
Hala egiaztatu dute Gatazkaren eta horren Biktimen Batzorde Historikoak 2015ean argitaratutako 12 entseguek eta 2 kontakizunek. Bertan zorigaizto bikoitza islatzen da,
eta azpimarratzen da «gatazka armatuaren ondorio latzenetako bat dela desberdintasun ekonomikoaren handitzea, batetik, eta indarkeriak eragindako biztanleen pobreziaren areagotzea, bestetik; eta nekazariak direla, historikoki, ondorio horiek gehien
pairatu izan dituztenak».

| uda 2015 | Bizkaia Maitea | 9

GURE
INGURUNEA

web

Denboran definitutako helburu eta jarduera zehatzak ditu

BIZKAIKO BIODIBERTSITATEA BABESTEKO, HOBETZEKO ETA
KUDEATZEKO ESTRATEGIA (2015-2020)
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia – Bizkaiko Foru Aldundia

Bizkaiko Foru Aldundiak estrategia bat landu du, datozen bost urteetan (2015-2020) Bizkaiko biodibertsitatea
babestu, hobetu eta kudeatzeko. Biodibertsitatearen galera etetea da asmoa, eta horrekin batera
biodibertsitatea bera berreskuratzea. Horretarako nazioarteko, estatu eta erkidego mailako helburuei
erantzun beharko zaie, baita Bizkaia 21 programan hartutako konpromisoei ere.

Zergatik Biodibertsitatearen aldeko estrategia bat?
Europar Batasunak 2020rako daukan Helburu Nagusia zera
da: biodibertsitatearen galera eta ekosistemen zerbitzuen galera geldiaraztea eta ahal den neurrian konpontzea. Era berean,
EBri munduko biodibertsitatearen galeraren aurkako borrokan
laguntza gehiago eman nahi zaio, hori guztia dibertsitate biologikoari buruzko Nazio Batuen Hitzarmenarekin hartutako konpromisoen ondorioz.
Biodibertsitateak inguratzen gaituzten ekosistema, espezie
eta gene guztien aberastasun biologikoa hartzen du bere gain.
Ekosistemen osagaiek interakzio eta funtzioen bizi-kalitate optimoa ahalbidetzen dute, bai indibiduala, bai kolektiboa, oinarrizko beharrizaneko zerbitzuak ziurtatuz (ur edangarria, elikagai
naturalak…). Beraz, ekosistemen ondasun eta zerbitzuak funtsezkoak dira tokiko ekonomietan; izan ere, enplegua eta gizarte
ongizatea sortzeko potentzial handia dute.
Ondorioz, biodibertsitatea babestu eta kudeatzeko politikak
kudeaketa integratuaren ikuspegitik enfokatu behar dira, eremu
babestuen barruan zein kanpoan, eta biodibertsitateari balioa
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eman behar zaio, garapen iraunkorraren ereduak sustatzeko
gakoa izanik.
Bizkaiko Lurralde Historikoak landare baskularren 113 espezie
ditu, mehatxupean daudenak (Espezie Mehatxatuen EAEko
Katalogoa). Horietatik 28 espezie iraungitzeko arriskuan daude.
Ornodun animalien artean, 122 espezie daude Katalogoan babes-kategorian sailkatuta. Horietatik bisoi europarra aipatu
behar dugu, desagertzeko arriskuan dagoena. Animalia horiengan dauden mehatxuak hainbat dira, hala nola benetako banaketaren ezagutzarik eza, erabileren aldaketen ondorioz habitata
suntsitzea edo espezie aloktono inbaditzaileen presentzia.
Bizkaiko azaleraren %26,5 interes komunitarioko habitat gisa
sailkatuta dago, beste %8,2 espazio natural gisa eta %18 Natura
2000 sareko espazio gisa.
Egoera horretatik abiatuta, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko
Lurralde Historiko osoan Biodibertsitatea babestu, hobetu eta
kudeatzeko Estrategia bat landu du, eta datozen bost urteetan
ekingo zaio lan horri.

Estrategiaren helburua
Dokumentu honen helburua zera da: biodibertsitatearen
babes, hobekuntza eta kudeaketa helburuak lortzeko beharrezko mekanismoak modu egituratu eta programatuan definitzea.
Horregatik:
• Informazio, ezagutza eta esperientziak identifikatuko dira,
baita dauden gabeziak ere.
• Fauna eta florari buruzko azterketak planteatu eta planifikatuko dira.

• Biodibertsitatearen babes, hobekuntza eta kudeaketa arloko
jardueretan departamentu eta administrazioen parte-hartzea
inplikatu eta dinamizatzen da.
• Sortutako informazioaren zabalkuntza eta koordinazioa sustatu da, baliabideak hobeto banatzeko helburuarekin.
• Bizkaiko balio naturalen eta herritarrei egiten dieten ekarpenaren inguruko zabalkuntza egitea.

• Babestutako flora eta fauna mantentzeari dagokionez dauden
mehatxuak zuzentzera bideratutako jarduera-neurriak jaso dira.

Biodibertsitatearen Estrategiaren Printzipioak
•
•
•
•

Erabilera iraunkorra.
Erantzukizun partekatua.
Kudeaketa proaktiboa.
Espazio Natural babestuetan zein horietatik kanpo
mantentze-lana egitea.
• Ikuspegi ekosistemikoa.
• Ikuspegi integratzailea.

•
•
•
•
•

Koordinazioa eta kooperazioa.
Parte-hartze soziala eta parte-hartze kudeaketa.
Ezagutzaren informazioa eta transferentzia.
Prebentzioa eta arduraz aritzearen inguruko printzipioak.
Biodibertsitatearen eta ekosistemen zerbitzuen balorazio ekonomikoa.

Helburu orokorrak eta helburu operatiboak – Jarduera-ildoak
1. Biodibertsitatearen galera etetea eta ekosistemen zerbitzuak berreskuratu edo mantentzea.
• Biodibertsitatearen ezagutza egoera bat bermatzea, berau
mantentzeko beharrezko jarduerak burutzeko.
• Ekosistemak zaintzea, elkarren arteko konexioa eta horien
osotasuna mantenduz, biodibertsitatearen galera saihestuz.

Martxan jartzea
Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako habitat eta espezieen
jarraipena egiteko programak landu ditu azken urteetan,
Ekosistemen Milurtekoko Ebaluazioaz gain. Informazio hori oinarri hartuta, 2015ean martxan jarri dira Estrategiaren barneko
jarduerak, beharrezko baliabideekin eta eragileak parte-hartzearen bidez inplikatuz. Aldian-aldian jarraipen eta ebaluazioak
egingo dira.

2. Biodibertsitatea hobetzea plangintzaren, ezagutzen kudeaketaren eta sailaren gaikuntzaren bidez.
• Biodibertsitatea plangintza eta antolamenduan txertatzea.
• Sailaren barne egitura hobetzea.
3. Espezie exotiko inbaditzaileak prebenitu, kontrolatu eta
erauztea.
• Lan-programen inguruko ezagutza eta irizpide teknikoak
sortu eta garapena egitea, inplikatutako eragileekin.
4. Biodibertsitateari eta ekosistemen zerbitzuari balioa ematea.
• Herritarrek biodibertsitatea ezagutu dezaten bermatzea.
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Arratiako Tranbiaren azken aztarna Igorreko Garbe
auzora eraman zuten 1966ko otsailaren 6an.
© Cecilio hijoren argazkia (El Correo-ren artxiboa).
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Tranbia Zeanurin. Bere zain
Gasteizerako autobusa.
© Felipe Manterola-ren argazkia

Erakusketa ibiltari batek biltzen du tranbia honen historia

50 URTE ARRATIAKO TRANBIARIK GABE
Jon Urutxurtu

Ehun urtetik gora igaro dira, gehienbat Arratiako tranbia izenaz ezagutzen den Bilbotik Durango eta
Arratiarako Tranbia Elektrikoa jaio zenetik; eta 2014ko azaroaren 30ean bere heriotzaren 50. urteurrena bete
zen. Urteurrena aitzakiatzat hartuz, eta garraiobide zahar haren gorabeherak ezagutzera emateko asmoz,
Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia Elektrikoa. 50 urte Arratiako Tranbia barik erakusketa ibiltaria antolatu
da. Erakusketa honek Zeanurin hasi zuen bere ibilbidea, eta zenbait herritatik igaro ondoren, Bilbon, Bizkaiko
Foru Liburutegian, amaituko du bidaia; bertan egongo da ikusgai urritik abendura.

B

ilbotik Durango eta Arratiarako
Tranbia Elektrikoaren historia arakatzeak XIX. mendearen amaierara
salto egitea suposatzen du, 1898an
Sustapen Ministerioak lurrun-tranbiaren
kontzesioa Angel Iturralderi eman zion
unera hain zuzen ere. Dena dela, tranbia
haiek inoiz ere ez ziren ibili lurrun-makinak mugituta, eta 1899ko irailaren 2an,
Lemoa-Artea tartearen behin-behineko
inaugurazioa egin zenean, animalia-trakzioaren bidez zebiltzan.
1902ko uztailaren 5ean probak egiteko
lehenengo tranbia elektrikoa Durangora
iritsi zen; aste batzuk beranduago, LemoaZeanuri tartean trakzio elektrikoa zuen
zerbitzua hasi zenez gero, animalia-trakziodun tranbiak kendu egin ziren. Azkenik,
egun handia heldu zen, eta 1902ko abenduaren 7an, igandea, Bilbotik Durango eta
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Arratiarako Tranbia Elektrikoaren behin
betiko inaugurazioa burutu zen.
Bilbon, Arriaga Antzokiko plazatik
abiatzen zen Lemoara zuzentzeko, eta
hemen linea bitan adarkatzen zen:
Durangorantz edo Zeanurirantz. Guztira,
tranbiabideak 49,21 kilometroko luzera
zuen.

Bidaiaren eta merkantzien garraioa
Bere bizitzako lehen urteetan lehia zorrotza izan zuen Bilbotik Durangorako
trenbide estua ustiatzen zuen Konpainia
Zentralarekin, baina 1911ko ekainaren
12an, Ferrocarriles Vascongadosek
Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia
Elektrikoaren akzio guztiak erosi zituenean amaiera eman zitzaion bi enpresen
arteko borrokari. Hurrengo urteetan tran-

bien hobetzeari ekin zioten jabe berriek,
eta bidaiarien eta merkantzien trafikoak
gora egin zuen, horrela, 1929an, 4.196.460
pertsona eta 89.287 tona merkantzia garraiatu zituen. Kontuan izan behar da linean zenbait lantegira sartzeko bazterbideak zeudela.
Bere 60 urtetik gorako historian tranbiabidearen errailek ebaketak jasan zituzten tarte baten baino gehiagotan.
Horrela, gerra zibilarekin AmorebietaDurango tarteko zerbitzua eten egin zen.
Gainera, aldi berean Bilboko terminala
Arriagako plazatik, antzokiaren atzeko
aldera lekualdatu zen. Dena dela, sasoi
horretan, bidaiarien kopurua etengabe
hazi zen; hazkunde horren zergatien artean, estraperloa eta Ariz-Urbi-Galdakao
aldean gero eta handiagoa zen industrializazioa azpimarratu behar dira.

1950eko martxoaren 27an, Lemoa eta
Amorebieta lotzen zituen tartea itxi zen;
hala eta guztiz ere, 1952an Arratiako tranbiak inoizko emaitzarik onenak lortu zituen, hala diru-sarrerei nola bidaiarien
kopuruari dagokionez: guztira, 6.749.914
bidaiari garraiatu zituen urte hartan.
Merkantziek, ostera, errepidetik garraiatzeko zerbitzuak ugaritzen ziren heinean,
beheranzko joera erakusten zuten; 1953ko
urriaren 15eko uholde izugarriek, Nerbioi
ibaiaren gaineko zubi metalikoa eraman
zuten Urbin (Basauri) eta 1954ko otsailaren 24ra arte zerbitzua ez zen berrezarri.
Gainera, Bilboko udalak Arriagako plazarako sarbidea kendu zuen, eta aurrerantzean tranbiak Urazurrutia kaietan hasi
behar izan zuen zerbitzua.

Kosme Berasategi
zornotzarra, tranbiako
kobratzailea. 1910eko
argazkia.
© Kosme Berasategi:
Berasategi familiaren
artxiboa

Iragarritako heriotza
Handik aurrera, Arratiako tranbia hil
zorian sartu zen. Alde batetik, bidaiariak
etengabe galduz zihoan eta bestetik, bere
egoera ekonomikoa gero eta larriagoa
zen. Horrez gainera, lineak zeharkatzen
zituen errepideetan zirkulazioa apurkaapurka gehitu egin zen, tranbiaren eta
automobilen arteko bizikidetzak txarrera
egin zuen, eta tranbia oztopotzat jotzen
hasi ziren. Testuinguru horretan, 1956ko
abuztuaren 1ean ibilbideak anputazio larria jasan zuen, Galdakao (Plazakoetxe)Lemoa tartea kendu baitzuten; ondorioz
linea beraien artean loturarik gabeko bi
tartetan zatituta geratu zen: Bilbao
(Urazurrutia)-Galdakao, 10 kilometrokoa,
eta Lemoa-Zeanuri, 15 kilometrokoa. Bi
urte geroago, 1958ko urriaren 1ean Urbi
(Firestone)-Galdakao (Plazakoetxe) tartea
eta Zeanuriko erdigunerako sarbidea kendu zituzten. Itxiera horiek merkantzien
garraioa ia erabat desagertzea eta bidaiariena etengabe jaistea ekarri zuten.
Argi zegoen, 1962ko abenduaren
5ean, Arratiako tranbiarako administrazioaren kontzesioak balioa galdu zuen
egunean, zerbitzua bertan behera utziko
zutela. Hala ere, ordezko autobus-lineak
ezartzeko administrazioaren baimenak ez
ziren iritsi, eta tranbia zaharrek 1964ko
azarora arte lanean jarraitu zuten. Azken
unera arte biziraun zuten bi tarteen itxierarekin —Bilbo-Urbi eta Lemoa-Zeanuri—
1964ko azaroaren 30ean, Arratiako tranbia behin betirako desagertu zen.

Lemoan ibilbidea banatu egiten zen Zeanurirantz
edo Amorebieta eta Durangorantz.
© Cecilio hijo-ren argazkia (El Correo-ren artxiboa)

50 URTE ARRATIAKO TRANBIARIK GABE
Ehun urtetik gora igaro dira, gehienbat Arratiako tranbia izenaz ezagutzen den
Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia Elektrikoa jaio zenetik, eta 2014ko azaroaren
30ean bere heriotzaren 50. urteurrena bete zen.
Tranbia hura ezinbesteko erreferentea izan zen erabili behar izaten zuten milaka lagunentzat, bera zelako lantegietara zein Bilboko portura lanean joateko, zein baserriko
eta zenbait fabrikatako produktuak gora eta behera eramateko, zein mendizaleak
Gorbeiara hurreratzeko garraiobide bakarra. Bilbon, Arriaga Antzokiko plazatik abiatzen
zen Lemoara zuzentzeko, eta hemen linea bitan adarkatzen zen: Durangorantz edo
Zeanurirantz. Guztira, tranbiabideak 49,21 kilometrokoa luzera zuen. Urteak aurrera joan
ahala eztanda-motorea, gasolina eta petrolioaren beste deribatu batzuen garaia iritsi
zen, automobil pribatuaren sozializazioan oinarritutako gaur egungo zibilizaziorena hain
zuzen. Eta orduan, 1964ko azaroaren 30ean, Arratiako tranbiaren heriotza gertatu zen.
Bere heriotzaren 50. urteurrena aitzakiatzat hartuz, eta garraiobide zahar haren gorabeherak ezagutzera emateko asmoz, Bilbotik Durango eta Arratiarako Tranbia Elektrikoa.
50 urte tranbia barik erakusketa ibiltaria antolatu da. Erakusketa honek Zeanurin hasi zuen
bere ibilbidea, eta zenbait herritatik igaro ondoren, Bilbon, Bizkaiko Foru Liburutegian,
amaituko du bidaia; bertan egongo da ikusgai urritik abendura.
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INGURUMEN
OSASUNA

Bizkaiko Foru Aldundiaren apustua

KIROLA, OSASUNAREN BIDEA
Testua eta argazkiak: Kiroletako Zerbitzua – Bizkaiko Foru Aldundia

web

Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko gizartearekin duen konpromiso
saihestezinen artean dago bizi ohitura osasuntsuak bultzatzea.
Jarduera fisikoa, elikadura eta higiene egokia, gure natura eremu
eta baliabideen erabilera iraunkorra…, horiek guztiak dira
eragiteko jarduera-eremuak, bizitza-estilo baikorra eta aktiboa
bultzatzeko eta ingurunea errespetatzeko.

Z

aila da planeta osasuntsua imajinatzea bertan bizi diren izakiak
osasuntsuak ez badira, batez ere
sapiens «deitura» sarritan zalantzan jartzen duen homo hori. Jatorrian, mugitzeko eta jarduera fisiko ugari egiteko gaitasunari esker, espezie bezala iraun eta
eboluzionatu du. Gaur egun, teknologiak
aukera soil bihurtu du ariketa fisikoa: igogailuak, motordun ibilgailuak edo bestelako elementuak erabil ditzakegu, esfortzu fisikoa egin beharrean. Aurrerapena
izan beharrean, osasunerako laugarren
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eta sozialak. Horregatik, «Kirola, osasunaren bidea» izenburupean, medikuntza eta
kirol azterketak egiten ditu Kirol Medi
kuntzaren Unitate Mugikorraren bidez,
irakaskuntza jarduerak gauzatu, material
didaktikoa argitaratu eta urtero Kirol Jaia
ospatzen du, baita unean-uneko sentsibilizazio-kanpainak ere, Bizkaiko gizartearekin dituen konpromisoetako bati
erantzuteko: bizi-ohitura osasuntsuak
sustatzea.

Kirol Medikuntzaren Unitate
Mugikorra
arrisku-faktore bilakatu da munduko populazioarentzat: ariketa fisikoko maila eskasak areagotu egin du II. motako diabetea, hipertentsioa, hiperkolesterolemia
eta bestelako arazoak dituen pertsonakopurua. Arazo horien izena, oro har,
Sindrome Metabolikoa da.
Zorionez, badakigu zein den gaixotasun horren aurkako sendagairik onena:
jarduera fisikoa. Bizkaiko Foru Aldundiak
badaki zer-nolakoak diren ariketak dakartzan onura fisiko, fisiologiko, psikologiko

Kirolak azken urteotan izan duen gorakadaren ondorioz, osasun-kontrol bereziak egin behar izan dira, jarduera fisikoa
egiten dutenen hobetzeko grina eta eskaeretara egokitzeko.
Aholkularitza hori, batez ere prebentziozkoa, udal kiroldegiak erabiltzen dituztenei zuzenduta dago (Parte-hartze
edo Aisialdiko Kirolaren udal programetan parte hartzen dutenak –ez federatuak
ez Eskola Kirolekoak-) eta, bereziki, ariketan eragin lezakeen patologiaren bat dutenei, arriskuak saihesteko eta kirol-prak-

tika egokiago batera bideratzeko, osasuna
eta egoera fisikoa hobetze aldera.
Zerbitzu horren arreta Bizkaiko Foru
Aldundiko esperientzia handiko mediku
kualifikatuek egiten dute. Unitate mugikorrak beharrezko baliabide teknikoak
ditu, eta Lurraldeko udalerrietara joateko
diseinatuta dago. Kontuan hartuta prebentziozko eta aholkularitza teknikoko
helburua, behin osasun azterketak eginda, bai orokorrak bai bereziak, medikuntza eta kirol arloko txostena egiten da.
Horri esker, artatutako pertsonek hobeto
ezagutuko dituzte beren osasuna eta
egoera fisikoa, ariketa hori haien beharretarako eraginkorrena eta egokiena izan
dadin.

emateari begira, bideragarritasuna, zaintza eta garapena ahalbidetzeko.
Bestalde, ekaineko lehen asteburuan,
Kirol Jaia ospatzen da Lurraldeko 30 udalerri baino gehiagorekin lankidetzan.
Udalerri horiek beren instalazioetako
ateak zabalduko dituzte aisialdiko herri-

jarduerak eskaintzeko eta ariketa fisikoa
bultzatzeko. Bertan, 18.000 lagun inguruk
hartzen dute parte. Jarduera hori Europar
Batasunaren gomendioen barruan kokatzen da, kirola biztanle guztientzako eskubidea izan dadin, eta gizarteratzeko, heziketarako eta aisialdi osasuntsurako tresna
bihurtuz.

Irakaskuntza eta zabalkundea
Biztanleak bizi-ohitura osasuntsuez
kontzientziatzeko, hitzaldiak ematen dira
hainbat talderentzat: unibertsitatekoak,
nagusien elkarteak, aisialdikoak…
Halaber, prestakuntza eskaintzen da egunero eta zuzenean erabiltzaileekin jarduten dutenentzat. Hain zuzen ere, haien
esku dago ariketa fisikoa egitean ohitura
onak ikasi eta finkatzea.
Irakaskuntza jarduera horri laguntzeko, material didaktikoa argitaratzen da
sarritan hainbat formatutan: zientzia-hedapeneko artikuluak, argitalpenak edo
bideoak. Lehenengoen artean, gure aldizkarietan parte hartzeaz gain, Gure Sport
aldizkarian esaterako, beste baliabideetan
argitaratu eta erakundearen webgunean
bildutako testuetarako loturak ere eskaintzen dira. Beste batzuetan, materiaren
bolumenaren eta interesaren ondorioz,
liburuak argitaratu eta prestakuntza-bideoak editatzen dira.

Sentsibilizazio kanpainak eta
Kirol Jaia
Sarritan, ariketa fisikoaren alderdi
zehatzak dira sentsibilizazio-kanpainen
helburua: jarduera fisikoa familian, ariketa
osasuntsurako jarraibideak, elikatzeko
ohitura e gok iak , b esteak b este.
Horretarako, egutegiak, posterrak, triptikoak eta laguntza-bideoak editatu eta
udal kiroldegietara bidali dira. Helburua
osasunari buruzko mezu argi eta zehatza
ematea da, ariketa fisikoaren preskripzioa

EDITATUTAKO ARGITALPENAK
Pertsona bakoitzaren beharrizanetara egokitutako ariketa fisikoa egitearen garrantziaz kontzientziatzeko, 2013an lan-ildo berri bati ekin zitzaion «Adinekoentzako ariketa fisikoari buruzko eskuliburuaren» argitalpenarekin. María García Gilen lana da, ariketa fisikoaren eta kirolaren zientzietan lizentziatua, eta Xanti Pérez eta Javier Serraren
laguntza izan zuen, Aldundiko kirol koordinatzailea eta kiroletako medikua, hurrenez
hurren. Adineko pertsonei ariketa fisikoa nola preskribatu behar zaien zehazteko erabilgarria izango zelakoan argitaratu zen.
Gaur egun hiru argitalpen berri editatu ditu Foru Erakundeak: lehenengoa, aurrekoaren osagarria den «Adinekoentzako ariketa fisikoa», haziz doan biztanleriaren sektore
horrentzako ariketa fisikoaren programa bat modu autonomoan preskribatzen laguntzeko eta informazioa eta prestakuntza eskaintzeko gomendio erabilgarriak biltzen dituena; bigarrena, irakurle mota guztiei zuzenduta dagoen «Ariketa Fisikoa eta Osasuna.
Oinarriko Ariketen Eskuliburua», ariketa fisikoak dakartzan onuren berri ematen duena
eta kirola egitera animatzen duena. Bi lanak dira Javier Serra eta Xanti Perezenak. Eta
azkena, «Ibiltzea. Erabilera terapeutikorako hausnarketa teknikoak eta bitxikeriak»,
Kepa Lizarraga Aldundiko kiroletako medikuarena. Osasuneko eta kiroleko teknikariei
zuzenduta dago eta modu xehakatuan aztertzen ditu oinarrizko jarduera horren aspektuak: lurzoru motaren edota maldaren arabera gastatzen den energia, artikulazioek jasan
beharreko esfortzuak, pisua modu eraginkorrean nola eraman edo kaloria gehiago
gastatzeko nola egin, zapatek zenbat eragiten duten edo adinak zein aldaketa dakartzan.
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TXANGOAK

Zaldiz ibilbideak Durangaldea eskualdean

ZALDI GORRI ZALDI-BIDEA
Testua eta argazkiak: Kati-bi hipika kluba

IE 011 Zaldi Gorri Zaldi-bidea Bizkaiko
Durangaldean zehar hedatzen den
ibilbide zirkularra da, Ibaizabal ibaiaren
bi aldamenak barne hartzen dituena.
Zaldi-ostatuen Europako Sarea izeneko
proiektuan, lehendabiziko euskal zaldibidea da hau, Europan goraka doan
eskaria asetzea helburu duena.

I

bilbide honek Durangaldea inguratzen du, askotariko orografia duten hamabi udalerri zeharkatzen ditu, baita paisaia
ezberdin eta aberatsak ere: erriberak, landazabalak, mendihegal basatiak, karez eta arez sortutako gailurrak... Giza aztarnak
zipriztindutako mosaikoa da, antzina gure lurretan ezartzen hasi
zena. Auzo eta baserriak dira espazio etnografiko eta paisajistiko
honetan protagonista nagusiak. Dudarik gabe, bide naturalez eta
hiri, landa eta mendiaren arteko loturaz gozatzeko aukera paregabea da Zaldi-bide honen baliorik azpimarragarriena.
90 km-ko ibilbide honen zatirik handiena kota ertainean
kokatuta dago, paisaia eta naturaren edertasun izugarria gozatzeko aukeraz baliatzeko. Ibilbideak Bizkaiko zenbait udalerri
zeharkatzen ditu: Zornotza, Garai, Mallabia, Zaldibar, Berriz,
Elorrio, Abadiño, Atxondo, Mañaria, Izurtza eta Durango.

utziko gaitu: baso hostotsuak, larre berdeak eta kare-gailur malkartsuak. Zaldi gainean doanak paisaiaz gozatuko du eta zaldiak
berak ere bide irmoaz gozatzeko aukera izango du.
Ibilbide osoa QR kodeak dauzkaten panelez seinaleztatuta
egongo da, horrela, bakarka egin ahal izango dugu bidea, inolako gidaren beharrik gabe. Animalientzako zuzkidura-guneak
eta zaldi zein zaldikoentzako atseden-ostatuak ere seinaleztatuta egongo dira. Zaldi gainean doazenek zerbitzu bikain eta irisgarriak izango dituzte ibilbide osoan zehar: ostatuak, ostalaritza
zerbitzuak, errementariak, albaitariak… baita ibilbidean zehar
logistika eta zaldientzako garraioa ere.

Ibilbide aitzindaria Euskadin
Kai-bi klub zornotzarrarekin batera ekimenaren egile den Urkiola Landa Garapenerako Elkarteak «produktu turistiko eta berritzaile» gisa definitzen du ekimena,
«kalitate homologatu eta ezaguna duena»; hala adierazi
du Jan Mari Totorika presidenteak. Penintsula osoan
diren 30 ibilbideetako bat da Zaldi Gorri. Ibilbide gehienak Andaluzia, Valentzia eta Nafarroan daude, hala, aurten, Euskadi ere batu zaie zerrendan, Espainiako Hipika
Federazioak sortutako katalogoan ere barne hartuko
delarik.

Ibilbidea hiru etapatan
Ibilbidea, Euskadin aitzindaria, mugikor bidez jarraitu daiteke eta hiru etapa dauzka: Zornotza-Elorrio, Elorrio-Urkiola
eta Urkiola-Zornotza. Asteburu batean egiteko aparta. Bidearen
bataz besteko kota 200 eta 300 metro bitartekoa da, inguru populatu eta asfaltatuak saihestuta. Bide publikoetatik burutzen da
ibilbidea eta Trabakua, Kanpazar eta Urkiola gainak pasako
ditugu, Anbotoko kare-menditik hurbil pasata.
Ibilbideak ez du zailtasun orografiko handirik eta inguru
ezin hobea da zaldiz ibiltzeko, bien bitartean, paisaiak liluratuta
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Zaldi Gorri Ibilbidea
Kati-bi Hipika Kluba
Ibarra Auzoa, 7
ZORNOTZA
Harremanetarako telefonoa:
656783821
E-posta: katibi@katibi.com
Webgunea: www.katibi.com
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Erakusketak

EKIPAMENDUAK

Durangaldeko Natur Zientzien Museoa (Mañaria)

HONTZA MUSEOA
Iratxe Celaya

Urkiola Natura Parkearen atarian, Mañarian, Hontza Zientzia Museoa
dago. Bertan, Enrike Huerta irakaslearen eskutik, mundu osoko
animalia eta landare espezieei buruzko erakusketa ezberdinak
ezagutzeko aukera dago.

H

ontza Natur Zientzien Museoaren
ideia 1962. urtean sortu zen; urte
hartan erabaki baitzuen Enrike
Huerta malakologian iniziatuak espezie
ezberdinak eskuratu eta bere herrian,
Durangon, Natur Zientzien Museoa sortzea, Euskal Herrian antzeko museorik ez
zegoela ikusita.

20 urtetik gora igaro ondoren, jaioterrian Museo bat sortzeko ezintasunaz jabetuta, Enrikek museoa bere kabuz
Mañarian ezartzeko hautua egin zuen,
familiaren pisu batean. Horrela jaio zen
Bizkaiko lehendabiziko itsasoko museoa
(orduan bakarra) 1987ko ekainaren 5ean.
Lehenengo urtea igarota, Natur Zientzien
Museo izatera pasa zen, Hontza – Natur
Zientzia Museoa izena hartuta. 1991. urtean, Museoak ateak itxi zituen publikoarentzat, eraikin berrira lekualdatu bitartean. Ordea, 2014 urtera arte itxaron
behar izan zuen, orduan instalatu baitzen
egun dagoen eraikinean, Mañarian.

36.000 ale baino gehiago
Enrikek 1960-62 urte bitartean bildu
zituen lehendabiziko espezimenak, 12 urteko haurra besterik ez zelarik, eta horiek
izan ziren gaur egun Hontza Museoa –
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Durangaldeko Natur Zientzien Museoa denaren lehendabiziko piezak. Urte batzuk
beranduago, itsas arloko kanpainei esker
(mediterraneokoak batik bat), aukera izan
zuen molusku eta bestelako espezieez
osatutako bilduma handia sortzeko.
Museoaren funtsetan, informatikoki
artxibatutako 36.000 ale baino gehiago
dago gaur egun, nahiz eta, espezimen berriak barne hartu ahala, zifra hori etengabe handituz doan.
Gainera, Hontza museoak 3.000 titular
baino gehiago dauzka liburu, aldizkari eta
artikulu ezberdinetan. Liburutegia zabalik
dago, kontsultak egin nahi dituen edonoren eskura, baldintza bakarra izanik aurretiaz arduradunarekin egun eta ordua
zehaztea. Bestetik, bideotekan eta fonotekan Lurreko ekosistema eta gune ezberdinetako ehunka natura erreportaje eta
soinu-giro jasotzen dira.
Museoa itxita egon izanak ez du esan
nahi barne-jarduerak erritmo normala
eten zuenik; ezta gutxiagorik ere, izan ere,
lan-erritmoa nabarmen handitu baita tarte horretan. Gaur egun, lehentasunezko
zeregina da zehazteke dauden ehunka
aleak identifikatzea eta horien fitxategi
informatikoak eguneratzea.

Museoaren eraikinak bi solairu ditu,
baina, egun, lehendabizikoa baino ez
dago erakusketak eta publikoa jasotzera
bideratuta. Lehenengo solairu horretan
hiru areto daude, bakoitza dagokion erakusketaren eredu. Lehenik eta behin,
Museoaren sarreran «Krustazeoak» izeneko aldi baterako erakusketa jasotzen
da, urtero berrituko dena, eta, izenak berak dioenez, krustazeo aleek osatzen
dute, hala europarrek nola exotikoek.
Erakusketa honen adibide adierazgarrienetako bat da armiarma karramarro
e r r a l d o ia , Macrocheire kaempferi
(Temminck, 1836).
1. aretoan erakusketa iraunkorra dago.
Bertan nabarmentzen dira Artropodo ez
Krustazeoak, Anelidoak (12.000 bat ale);
Botanika (850), Fungi, Mineralogia eta
Paleontologia (9.000 pieza baino gehiagorekin). 2. aretoan espezie ezberdinen
sorta zabala dago erakusgarri: ugaztunak
(135), arrainak (300), ekinodermatuak
(500) eta poriferoak (130); moluskuak
(16.000), knidarioak (315), krustazeoak
(660), anfibioak (30), narrastiak (97) eta
hegaztiak (532).
Espezie aniztasun horri esker, Hontza
Museoa toki berezi eta anitza da, pertsona ororen eskura dagoena.

HONTZA MUSEOA
Natur Zientzien Museoa
Helbidea: Ebaristo Bustinza «kirikiño»
kalea, 18. Mañaria.
Tel. 94 621 65 55 – 629 405 740
Ordutegia:
Publikoari zabalik (apiriletik irailera
bitartean):
• Asteartetik ostegunera: 17:00etatik
20:00etara.
• Larunbata: 11:00etatik 13:00etara
eta 17:00etatik 20:00etara.
• Jaiegunak: 11:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 20:00etara.
• Astelehena: itxita
Ikastetxeak eta taldeak: aurretiko
zita. Gehienez, 25 pertsona talde
bakoitzeko.

GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

ZIBERINGURUNE@
ESKOLA
PROGRAMAREN
SARI-BANAKETA

«BIZZPAU EUROTEGIA»
NAZIOARTEKO PROIEKTUA
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GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

ONDARROA
Aieriko padura berreskuratzeko lanak itxura hartzen ari dira. Ondarroako Udalak
baimena lortu du uda honetan Artibai itsasadarraren bokalen dagoen uhartetxoa
lehenera ekartzeko diseinatutako plana martxan jartzeko. Plan hori hezeguneen
inguruko Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plan Sektorialaren barruan dago; gainera,
uharte hori Europa mailan komunitate-garrantzia duen Lekua da. Lehenengo
jarduera aipagarria ia 6.000 metro koadrotan ubideak irekitzea izango da.

MARURI-JATABE
Maruri-Jatabeko Udalak zerbitzu berri bat jarri du auzokoentzat: ingurumen arloko kontsultak egin eta udal arduradunei herriko hiri-ekipamenduetan antzematen
duten edozein gorabeheraren berri emateko aukera izango dute, erraz eta arin.
«App» horren izena Maruri-Jatabe berdea da eta eskuragarri dago Udalaren webgunean (www.maruri-jataberdea.com) eta mugikorretarako aplikazioan. Udalak
abisua jasotzean, konponbidea emateko izapideak martxan jartzen dira eta behin
konponduta, pertsona horrek jakinarazpena jasotzen du bere telefonoan.

ERMUA
Ekainetik, Ermuko herriak ur-parke bat dauka. 300 metro koadro inguruko azalera
bat da. Ur kanoiak, zurrusta bertikalak, bideratu daitezkeen zurrustak eta ur lainoztatuzko uztai bat ditu zerbitzuen artean. Gainera, bueltaka dabilen bidoi batek ura
bildu eta erabiltzaileei botatzen die. Osagarri moduan, belar artifizialezko eremu
bat, eserlekuak eta komun publikoak daude. Ura zirkuitu itxi baten barruan berreskuratzen da. Bertan, igerilekuetako ura garbitzeko erabiltzen den prozedura beraren bidez tratatzen da.
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GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

SESTAO
Ekainean hasi ziren Sestaoko beheko aldea berreskuratzeko birgaitze lanak, birgaitze iraunkor eta energia eraginkortasuneko EU-Gugle proiektuaren barruan.
Helburua auzoko 25 higiezin prest uztea da. Lanak 2016ko amaiera edo 2017ko
hasierara arte luzatuko dira. Txabarri kaleko lehenengo etxebizitza bloke horretan,
birgaitze prozesuak eraikinaren fatxada nagusia errespetatuko du, 1890ean eraikia,
eta barrutik guztiz berreraikiko da. Gainera, irisgarritasuna hobetzeko igogailuak
instalatuko dira eta beste zerbitzu batzuk gehituko dira iraunkortasuna eta energiaren aurrezpena sustatzeko.

ABADIÑO
Abadiñoko Udala Gaztelua auzoan saneamendu sistema berritzaile bat ezartzea
aztertzen ari da. Sistema horrek hondakin-urak garbitzeko filtro berdeak erabiltzen
ditu. Eusko Jaurlaritzak ekimena martxan jarri du Euskadin, Ibarrangeluko landaeremu batean. Kostu baxuko teknologia da eta ustiapenerako lurzoruaren eta
landareen gaitasun fisiko, kimiko eta biologikoa aprobetxatzen da, hondakin-urak
garbitzeko.

URDULIZ
Urdulizko Udalak aurrera jarraitzen du Santa Marinako mendi-hegalak berreskuratzeko lanean. Birika berde gisa berreskuratu nahi da eta udalerrian sortzen diren
CO2 isurpenak konpentsatu. Leheneratze ekologikoko prozesu hori 2012an jarri
zen martxan eta bi fasetan garatu zen: 7.300 metro koadroko azalera batean eta
13.793 metro koadroko beste batean. Orain 11.514 metro koadroko azalera hartzen
duten bi lur eremu berriren txanda da. Bertako landare espeziez hornitzea da asmoa.
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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/playas
Bizkaiko hondartzak
Bizkaiko Foru Aldundiko
webgune ofiziala. Bertan
Bizkaiko hondartzei
buruzko informazioa
ematen da (mareen
ordutegiak, uraren
kalitatea, lagundutako
bainuak…), baita hondartzako erabiltzaileentzako
gomendio erabilgarriak ere.

http://hontzamuseoa.org/

http://www.bizkaia.eus/Gizartekintza/
Zahartze aktiboari
buruzko webgune
berria
Bizkaiko Foru Aldundiak
zahartze aktiboaren
inguruko webgune berri
bat sortu du. Bertan aurki
daiteke zahartze
aktiboaren inguruko jarduera, hitzaldi, lehiaketa eta
albisteei buruzko informazioa.

http://www.katibi.com

Hontza Museoa

Hipika kluba

Hontza Museoaren webgunea.
Museo horren oinarriak hauek dira:
Enrike Huerta bere sortzailearen
naturarekiko zaletasuna eta bere
herrian, Durangon, Natur Zientzien
inguruko museo bat sortzeko izan
zuen grina. Webgune horretan eraikinaren instalazio,
ordutegi, erakusketa eta historiari buruzko informazioa
ematen da, baita museoan bertan dauden espezimen
aipagarrienei buruzkoa ere.

Zornotzako Kati-bi Hipika
Klubaren webgunea.
Bertan zaldiz egiteko
ibilbideak, ekitazio
terapeutikoa, instalazio,
ekitazio eskola, zaldiekin
erlazionatutako albiste eta abarrei buruzko informazioa
aurki daiteke.

http://www.cipca.org.pe/
Nekazaritza ekologikoa
eta iraunkortasuna
Nekazaritzaren Sustapen
Zentroaren web orria
(CIPCA). 50 urtetik gora
darama familiako
nekazaritza txikiaren,
nekazaritza
ekologikoaren eta iraunkortasunaren alde lan egiten, landa
eremuko pertsonak prestatuz eta gaitasunak sustatuz,
beren bizimodua hobetu eta eragiten dieten erabakietan
parte hartzeko.
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http://nomasarticulosdefectuosos.com/
Elektronika etikoa
Mugarik gabeko
Ingeniaritza
Erakundearen webgune
ofiziala. Bertan azaltzen
da zehatz-mehatz nola
egin produktu
elektronikoen erosketa
eta erabilera etikoa.

ESKOLA PROGRAMAREN
SARI-BANAKETA

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

Pasa den ekainaren 12an Aktibatu + programan parte hartu duten
ikastetxeak Euskadiko Biodibertsitate Zentroan elkartu dira ingurumenaren iraunkortasunaren alde 2014-2015 ikasturtean zehar egindako lana baloratzeko.
Ekitaldiak diziplina anitzeko epaimahaia izan zuen. Oihan Vega eta
Sara Gandara (2014-2015 kanpainako protagonistak) izan dira bertan,
eta baita kanpainan lankidetzan ari diren erakunde eta GAPeko ordezkariak ere.
Sarien artean azpimarratzekoak dira Metro Bilbao-ko makina-aretora, Urdaibai Bird Centerrera, Getxo aquariumera eta parketxeetara
egingo diren bisita gidatuak; «Itsasadarraren magia» erakusketa ikusteko sarrerak, Itsasadarretik itsasontzian egingo diren paseoak eta
Eroskiren elikadura eskola ikastetxera hurbiltzeko jardunaldi bereziak.

Saritutako ikastetxeak
Energia sariak
Lehen saria: J. M. Uzelai (Busturia)
Bigarren saria: Santa María del Socorro-Mertzede Ikastetxea
(Gernika)
Hirugarren saria: Gernika BHI (Gernika)
Aipamen berezia emaitza onenak izan dituen ikastetxeari:
J.M.Uzelai (Busturia)
Eskola-aipamena komunikazio-kanpaina ikusgarrienari: Sagrado
Corazón Ikastetxea (Bermeo)
Erosketa-Hondakinak sariak
Lehen saria: Eguzkibegi ikastola (Galdakao)
Bigarren saria: Dima Ugarana Herri Ikastetxea (Dima)
Hirugarren saria: IPI Soloarte (Basauri)
Aipamen berezia emaitza onenak izan dituen ikastetxeari:
Eguzkibegi ikastola (Galdakao)
Eskola-aipamena komunikazio-kanpaina ikusgarrienari:
Eguzkibegi ikastola (Galdakao)

JARDUERAK

«BIZZPAU EUROTEGIA»
NAZIOARTEKO PROIEKTUA
Bizkaiko gazteen parte-hartzearekin
Bizkaiko Foru Aldundiak BIZZPAU
EUROTEGIA nazioarteko proiektu berritzailearen gauzatzea eta garapena bultzatuko
ditu, EDE Fundazioarekin batera. Ekimena
diseinatuta dago euroeskualdearen gaineko
ezagutza sendotzeko Bizkaiko eta Pauko
gazteen artean, haren balioa ikusarazteko
eta nortasun-sentimendua sustatzeko etorkizunerako gako eta erronka gisa.
Proiektuak zenbait jarduera proposatzen ditu, lurralde bietako gazteen arteko
harremanak sendotzeko, zeinaren biztanleria milioitik gora den (Europar Batasuneko
ia % 1). Lurraldeetako bakoitzeko gazte taldeek hausnarketa egingo dute euroeskualdearen nortasun eta paperari buruz, oro
har, eta, zehatzago, euroeskualdeak nolako
eragina izan dezakeen haien eguneroko
bizitzan (mugikortasuna, kultura, enplegua...). Helburua da modu koordinatu batean lan egitea, euroeskualdeari buruzko
ikuspegi partekatu bat sortzeko eta gazteen erronkak ulertzeko estiloak eta moduak trukatzeko.
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INGURUMENAREN
GESTIOA

web

Zerbitzuak etengabe hobetzen dira

HONDARTZEN 2015EKO DENBORALDIA BIZKAIAN
Testua eta argazkiak: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila - Bizkaiko Foru Aldundia

Bizkaiko Foru Aldundiak hondartzen 2015eko denboraldia irekiko du, eta iaz bezala sei milioi euroko
aurrekontua erabiliko du, hareatza guztietako zerbitzuak prest egon daitezen. Bizkaiko hondartzen erdiak
baino gehiagok kalitate eta ingurumeneko ISO ziurtagiriak dituzte.

B

ainurako denboraldia ekainaren
1ean hasi eta irailaren 30ean amaituko da Bizkaian. Beraz, Euskadiko
bainu-denboraldi luzeena da Bizkaikoa.
Bizkaiko kostako 28 hareatzek eta bertako
atsedenlekuek dagoeneko martxan dituzte zerbitzu guztiak. Etengabeko hobekuntzarako politikaren barruan sartzen dira
zerbitzuok. Eta horren erakusgarri da
Bizkaiko 18 hondartzak dagoeneko badituztela kalitate eta ingurumeneko ISO
9.001 eta 14.001 ziurtagiriak. Gainera,
Bakio, Plentzia eta Arriatera-Atxabiribil
hondartzek EMAS erregistroa lortu dute,
ingurumenaren arloan Europar Batasunak
ematen duen aipamen gorena.
Bizkaiko Foru Aldundiak hondartzetarako 2015ean duen programak 6 milioi
eurotik gorako aurrekontua dauka, hon-
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dartzetako salbamendu eta sorospenerako, garbiketarako, mantentze lanetarako
eta irisgarritasun obretarako. Aurrekon
tuko zenbatekoa dela eta, honako hauek
nabarmendu behar dira: 2,4 milioi euro
hondartzak garbitzeko lanetarako, eta 3
milioi euro baino gehiago hondartzetako
segurtasunerako (salbamendu eta sorospen zerbitzua).

Garbiketa- eta mantentze-lanak
Bizkaiko Foru Aldundiak 2,4 milioi euro
inbertituko ditu aurten, gure kostaldeko
hondartzak garbitu, mantendu eta konpontzeko lanetan. Udaro legez, Bizkaiko
hondartzek ekipamendu osoa edukiko
dute. Aurtengo denboraldian, 204 dutxa,
59 iturri, 725 paperontzi eta bidoi, 480
plataforma parrillatu, oinak garbitzeko 42

iturri eta 1.950 metro zurezko pasabide
jarri dira, guztira.
Dutxa, iturri zein oinak garbitzeko iturrien euskarriak ordezkatzen jarraituko
dugu aurten, plataforma finkoek hareatzetan eragiten duten inpaktua txikitzearren. Gainera, azpimarratu behar da
Aldundiak hondartzen kudeaketan aurrera daroan etengabeko hobekuntzako politikaren barruan ingurumena babesteko
irizpideak aplikatzen direla: adibidez, oinak garbitzeko iturriak kentzen dira halakorik behar ez den lekuetan edo dutxen
beherengo aldeetan dauden sakagailuak
ere kentzen dira, ura aurreztearren.
Hainbat udalek eskatuta ekin zaio arrazionalizazio-prozesu horri, Bizkaiko Hondar
tzak Kudeatzeko Sistema Integratuaren
barruan.

Azpiegituren atalean, azpimarratzekoa
da 11 hondartzatan umeentzako jolaseremuak daudela eta beste 16tan, bizikletak aparkatzeko guneak.
88 pertsona aritzen dira udan garbiketa zerbitzuan, ordutegi ezberdinetan,
ekipo mekaniko sofistikatua erabiliz.
Ekipo horretan, bitarteko hauek daude:
hondartzak garbitzeko makinak, kamioiak, traktoreak, zisterna-kamioiak,
ekortzeko makinak eta harriak kentzeko
makinak.

mendu eta Sorospeneko Foru Zerbitzuko
langileekin zein udaltzainekin eta ertzainekin, azken horiei baitagokie trafikoaren eta herritarren segurtasunaren gaineko eskumena.

Hondartzetako hondakinak bereizita
jasotzea eta birziklatzea errazteko, hainbat koloretako ohiko paperontziak ipini
dira, baita mareek ekartzen dituzten hondakinak jasotzeko edukiontziak ere.
Foru erakundeak dei egiten die hondartzen erabiltzaileei, hondartzetan ere
hondakinak sailkatuta botatzeko.
Paperontziak eta edukiontziak beti egoten dira eskura eta erraz ikusteko moduan, modu egokian erabil ditzagun.

Salbamendu eta Sorospen
Zerbitzua
Al du n diare n S a lb am e n du e t a
Sorospen Zerbitzua ekainaren 1ean hasi
zen lanean, eta irailaren 30era arte jarraituko du. Hondartzetako erabiltzaileek oso
balorazio positiboa egiten dute sorosleen
lanaren inguruan eta haien ustez hondartzetan segurtasun maila altua dago.
Salbamendu eta sorospenerako giza
taldea uretako 152 sorosle tituludunek
osatuko dute. Egunero, guztira, 87 sorosle arituko dira lanean, honela banatuta:
7, La Arenan; 2, Areetan; 5, Ereagan; 4,
Arrigunagan; 3, Gorrondat xan; 5,
Barinatxan; 7, Arriatera-Atxabiribilen; 2,
Muriolan; 4, Plentzian; 6, Gorlizen; 2,
Armintzan; 7, Bakion; 2 Aritzatxun; 2,
Laidatxun; 3, San Antonion; 2, Toñan; 6,
Laidan; 4, Lagan; 2, Ean; 2, Ogellan; 3,
Isuntzan; 5, Karraspion, eta 2, Arrigorrin.

Hondartzak zaintzeko eredua
Bizkaiko Foru Aldundiak hondartzak
zaintzeko eredua finkatu du. Aurten hondartzain legez kontratatutako 31 pertsonek lanaldi jarraitua izango dute,
10:00etatik 20:00etara. Hondartzainok
lankidetza estua edukiko dute Salba

SALBAMENDU ETA SOROSPEN ZERBITZUAREN
ERRESKATERAKO MATERIALA
Erreskaterako materialari dagokionez, esan behar da aldatu egiten dela hondartzaren
ezaugarrien arabera. Hauek nabarmendu behar dira:
• Medikuen lantaldea (botikin fakultatiboak eta desfibriladoreak behar bezala erabiltzen direla zaintzen du).
• 3 salbamendu-ontzi (Ereaga, Plentzia eta Karraspio-Isuntza).
• Uretako 4 motor, Arriatera, La Arena, Bakio eta Laidan.
• Erreskateko 6 quad, La Arena, Ereaga, Arriatera-Atxabiribil, Plentzia, Gorliz, Bakio
eta Laidan.
• Lur orotako ibilgailu bi.
• 7 automobil (zonako koordinatzaileak).
• Zaintzako 14 dorre, prismatikoekin, La Arena (2), Ereaga, Arrigunaga, Atxabiribil,
Plentzia, Gorliz (2), Bakio (2), San Antonio, Laida, Laga eta Karraspio Txikin.
• 25 desfibriladore erdi-automatiko, beste horrenbeste hondartzatan. Erreserbako
desfibriladore 2.
• Toleste bikoitzeko 28 ohatila.
• Itsas salbamenduko ekipoak, Gurutze Gorriko taldeek euren kabuz konpondu ezin
dituzten larrialdietarako.
• «Ume galduak» eskumuturrekoak, hondartzetan galtzen diren zortzi urtetik beherako umeak identifikatu ahal izateko. Hondartza guztietan egongo dira halakoak.
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INGURUMENAREN
GESTIOA

Interpretazio, Ikerketa, Gaikuntza eta Heziketarako Plan berria onartu da (PICE-IGHP)

URDAIBAI, GARAPEN IRAUNKORRERAKO IKASKETA LEKUA
Paula Caviedes. Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren zuzendari-kontserbatzailea.

Onartutako planaren bidez, Urdaibaiko Biosferaren Erreserban Garapen Iraunkorrerako Heziketa arloan
planteatutako helburuak betetzeko tresnak zehazten dira, inplikatutako eragileei emaitzak modu
eraginkorrean jakinarazteko.

U

rdaibaik natur ondare garrantzitsua dauka, ehunka urtetan gizakien eta naturaren artean izandako orekaren fruitu. Biosferaren
Erreserbaren irudia bertako natur baliabideen erabilera iraunkorra ahalbidetzeko
helburuarekin sortu zen, betiere hurrengo belaunaldiei erabilgarritasuna ukatu
gabe. Horrela, aitorpen hori eman ziotenetik, berrikuntza eta garapen iraunkorraren eredu izan da, ikaskuntza eredu bat
ezarri da eta iraunkortasunerako heziketa
arloko hainbat jarduera burutu dira, tokiko parte-hartzearekin.

(PICE-IGHP) berria dauka 2015etik. 1997an
onartutakoa ordezkatuko du eta datozen
10 urteetan egongo da indarrean.
Urdaibain Garapen Iraunkorrerako
Heziketan lanean jarraitzeko modua da,
30 urteko bidearen ondoren. Urte horietan guztietan hainbat eta hainbat ikerketa, hitzaldi, prestakuntza-ikastaro, erakusketa eta argitalpen egin dira.

PICE-IGHP berria

Beste jarduera batzuen artean, Planak
honakoak aurreikusi ditu: natur inguruarekiko jardueren interakzioei buruzko
ikerketak martxan jartzea; garapen iraunkorrerako hezkuntza sustatzea eta onda-

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbak
«Garapen Iraunkorrerako Interpretazio,
Ikerketa, Gaikuntza eta Heziketa Plan
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Plan berriak jarduera-ildoak jaso ditu
Urdaibai iraunkortasunerako ikaskuntza
eremu izan dadin, maila globalean, estatu
eta toki mailan.

rearen interpretazioa eta prestakuntza,
gaikuntza eta sentsibilizazio-jardueren
garapena, Biosferaren Erreserban.
Gainera, ekintza horietako batzuek natur
eta kultur ondareari balioa ematen lagunduko dute, ekonomia berdearen garapena eta erakargarritasun turistikoa oinarri
hartuta.
Horretarako, hurrengo hamar urteetarako Ekintza Planaren egitura hauxe izango da: lau enbor programa eta zeharkako
bi programa; guztira 33 helburu eta ia
ehun ekintza zehatz. Era berean, ekintza
bakoitzerako itxaroten diren emaitzak
ezarriko dira, adierazle edo ebaluazio formula gisa.
Ekintza Planerako ezarritako aurrekontua ia 3 milioi eurokoa da eta berrikusi
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egingo da hiru (2018), sei (2021) eta bederatzi (2024) urtetara, helburu eta programa bakoitzerako ezarritako adierazleen
arabera (emaitzak).
Planak izaera berritzaileko ekintzak
planteatzen ditu baina arrakasta handiz
garatzen ari diren ekintzak ere burutzen
ari dira, hala nola Eskola Agenda 21,
Arrano arrantzalearen inguruko heziketaprograma edo GAP programa.

Lankidetza-esparruaren kontzeptu-eskema

Era berean, planak bermatuko du jarduera eremu horietako emaitzak inplikatutako eragileei heltzen zaizkiela, horien
arteko informazio eta komunikazio fluxua
sustatuz. Diagnosiaren eta PICE-IGHP planaren idazketa prozesu osoan parte-hartzea funtsezkoa izan da. Horrela izanik,
berrogeita hamar aditu inguruk hartu
dute parte. Pertsona horiek garapen
iraunkorrerako interpretazio, ikerketa,
gaikuntza eta hezkuntza arloko erakundeetakoak izan dira, eta haien lana ezinbestekoa izan da informazio bildu, proposamenak egin, ekintza plana egituratu
eta berau aplikatzeko agintaritza eta antolakuntza zehazteko.

Koordinazio- eta lankidetza- programa

Parte-hartzea funtsezkoa da

Informazio- eta komunikazio- programa

Lankidetzamekanismoak
Iraunkortasunaren
alorreko prestakuntza-/ gaikuntza-,
partaidetza- eta
ekintza-programa

Lankidetzamekanismoak
Dibulgazio- eta
interpretazioprograma

Idazkaritza
teknikoa
Idazkaritza
teknikoa

UBEren
Patronatua
Idazkaritza
teknikoa

Ikerketa
zientifikorako
programa

Idazkaritza
teknikoa

Lankidetzamekanismoak

Garapen
iraunkorrerako
hezkuntzarako
programa
Lankidetzamekanismoak

Eragile laguntzaileak
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GARAPEN IRAUNKORRERAKO HEZIKETARI BURUZKO MUNDUKO
EKINTZA PROGRAMAREN BIDEAN

Lankidetza antolakuntza
Planaren helburuetako bat egun arlo
honetan lanean ari diren eragileen arteko
lankidetza indartzea da, bakoitzaren eskumenak eta ekimen pribatuak errespetatuz. Era berean, horien arteko koordinazioa eta lankidetza-sareak sustatzen ditu
arlo desberdinetan, eta horretarako helburu horiei erantzuna emateko antolakuntza-eredu bat proposatu du.
PICE-IGHP planaren enbor-programa
bakoitza koordinatu eta sustatzeko lanak
dagoeneko martxan dauden egitura eraginkorretan oinarritu dira. Urdaibai
Biosfera Erreserbaren patronatuak eta
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta
Lurralde Politika Sailaren mendeko zerbitzu teknikoak proposamenak jaso, koordinatu eta dinamizatuko dituzte eta guztiak Urdaibai Biosfera Erreserbaren
helburu eta egitekoarekin bat etor daitezen saiatuko dira.
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Garapen Iraunkorrerako Heziketari buruzko UNESCOren Munduko Konferentzia AichiNagoyan izan zen, Japonian, 2014ko azaroan. Bertan erabaki zen Garapen Iraunkorrerako
Heziketari buruzko Munduko Ekintza Programa sustatzea. UNESCOren Konferentzia
Nagusiaren 37. saioan eman zen ontzat programa hori, Nazio Batuek Garapen
Iraunkorrerako Heziketaren harira burututako Hamar Urteen jarraipen gisa. Programa
horren helburua irakaskuntza eta ikasketa maila eta arlo guztietan garapen iraunkorrerako heziketa jarduerak areagotzea da. Zehatzago esanda:
• Irakaskuntza eta ikasketa bideratzea, pertsona guztiek garapen iraunkorrean eta
gauzak aldatzen lagundu ahal izateko ezagutzak, eskumenak, balioak eta jarrerak
bereganatzeko.
• Irakaskuntza eta ikasketa sendotzea, garapen iraunkorra sustatzen duten programa
eta jarduera guztietan.
Programak lehentasunezko bost ekintza ildo identifikatu ditu. Urdaibairen PICE-IGHP
planean egindako azterketaren osagai garrantzitsuak dira eta aurreikusitako ekintzak
bideratu eta sendotzen dituzte:
• Maila guztietako politiketan Garapen Iraunkorrerako Heziketa txertatu;
• Iraunkortasuna testuinguru pedagogikoetan eta eskumenetan txertatu (erakundeak barne hartzen dituzten ikuspegien bidez);
• Hezitzaile eta irakasleen gaitasunak handitu;
• Gazteei autonomia eman eta mobilizatu; eta
• Tokiko komunitateei eta udal agintariei eskatu Garapen Iraunkorrerako Heziketarako
programetan parte hartzeko.

BA AL
ZENEKIEN…?

G ENERO BERDINTASUNA

ENERGIA
Energia berriztagarrietan inbertitutako dolar bakoitzeko, aurreztu
hiru erregai fosiletan. Baieztapen hori 2015. urtean modan dagoen
esaldi bihur liteke eraginkortasun energetikoaren, energia garbien
eta aldaketa klimatikoaren arloan. Horren egileak, Energiaren
Nazioarteko Agentziak, «2015 teknologia energetikoen ikuspuntuak»
txostenaren aurtengo edizioan baieztatu du.

BIODIBERTSITATEA
Pinguino afrikarra, Lurmuturreko zanga bezala, aparteko bi espezie
dira Hego Afrikako penintsulan. Atlantikoko ur izoztuek eta Benguela
korronteak bustitzen dute. Hura nutrienteen iturria da eta sardina
gozoz beterik dago; hain zuzen ere, hegazti enblematiko horien elikaduraren oinarria. Alabaina, zerbait ari da gertatzen Benguelan, eta
dagoeneko ez ditu sardinak erakartzen. Beren migrazio-ohiturak aldatu dituzte Indiako ozeanora. Beraz, pinguinoak eta zangak, sedentarioak eta beren asentamenduetan tradizionalak izanik, orain janari
gutxiko eremuan daude. Lurmuturreko Unibertsitateko Fitzpatrick
Institutuko datuen arabera, duela mende bat Namibia eta Hego Afrika
artean zeuden milioi eta erdi pinguinoetatik, kalkulatu denez, 120.000
ale geratuko dira gehienez.

EGARRITASUN UNIBERTSALA
Urritasuna duten pertsonei laguntzeko Europar Batasunaren planaren estrategiak, Batzordeak onartua 2010eko azaroan, urritasuna
duten pertsonak normaltasunez bizitzea eragozten duten oztopoak
kendu nahi ditu 2020rako. Aurreikusitako neurrien artean honakoak
aurreikusi dira: aldaketak diru-laguntza publikoei buruzko arautegian,
pertsona horiek Europako fondoak jaso ditzaten; sentsibilizazio- eta
hezkuntza kanpainak; berdintasunezko sarbidea osasun zerbitzuetara, baita Estatu kide bakoitzaren aparkaleku-txartelak Europan onartzea ere.

INTEGRAZIOA
«Ezin dira gizarte, kultura eta erlijio faktoreak aipatu, emakume eta
nesken eskubide urraketa justifikatzeko» – Europar Batasunaren
2001eko adierazpena Nazio Batuen Erakundearen aurrean (NBE).

INGURUMENA
2000 eta 2010 urteen artean, munduan 13 milioi baso hektarea galdu
ziren, Nekazaritza eta Elikadurarako Nazio Batuen Erakundearen arabera (FAO). Horrela, munduko baso-azalera 4.000 milioi hektarea
baino gehixeago bada, osoaren %31, urteko galera garbia epe horretan Costa Ricako lurraldearen tamainakoa da (gaur egun biodibertsitatearen paradisua eta sorlekua).

Frantziako Demografia Azterketen Institutu Nazionalak (INED) egindako «Emakumearen munduko atlas» izenekoaren arabera, generobazterkeriaren 2015eko mundu erradiografian, ekonomia-krisiak eta
olatu kontserbadoreak eragozten dituzte pertsonen berdintasunerako aurrerapenak; are gehiago, atzera jotzeko mehatxua egiten dute.
Hala ere, emakumea gaur egun duela urte batzuk baino hobeto dago
herrialde gehienetan. Espainiaren kasuan, 15. postuan dago genero
berdintasun/desberdintasunaren rankingean, 148 herrialdeko sailkapenean (datu txarra, dena dela, kontuan harturik 2010eko txostenean
11. postuan zegoela).

GARRAIOA
«Guztientzako aparkalekuak egingo balira, mundu osoak erabiliko
luke autoa. Esaterako, Corte Ingelesak bezeroentzat gordetzen ditu
aparkalekuak, eta langileak garraio publikoan doaz lanera. EITBk,
ordea, langileentzako aparkalekuak ditu eta ia denak autoz doaz.
Bilbon bizi diren erdiek ere ibilgailu pribatua erabiltzen dute» (Mikel
Murga, ingeniaria eta trafiko eta garraioko nazioarteko aditua).

KONTSUMO ARDURATSUA
Euskadin, Estatu osoan bezala, gero eta gazteago hasten dira erretzen. Gaur egun, 13 urterekin. Gure Autonomia Erkidegoan, urtero
2.500 heriotza (%13) inguru egotzi dakizkioke tabakoaren kontsumoari. Euskadin, beren burua erretzailetzat jotzen duten biztanleak
%30 dira, eta erretzen dutenen %80k erretzeari uzteko gogoa adierazi dute.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Haurren heriotza-tasa murriztu da: 1990ean, bost urtetik beherako
1.000 adingabetik 90 heriotza izan ziren, eta 2008an, berriz, 65.
Lekurik zigortuena Afrika izan da, eta oraindik ere bada. Bertan, zazpi
haurretik bat hiltzen da, gehienak saihets daitezkeen arrazoiengatik;
esaterako, diarreengatik edo pneumoniagatik. Dena den, itxaropen
hari bat dago. Izan ere, urtero txertaketa-programek 2,5 milioi adingaberen heriotza eragozten dute.

HONDAKINAK
Kendu poltsa burutik! Ez, ez da beste kapela itsusi bat. Ohituraaldaketa arduratsua da. Gaur egun, erabiltzen ditugun poltsa askok
itsasoan amaitzen dute, eta faunaren heriotza eragin dezakete. Hori
ez da itsas animalia handiekin bakarrik gertatzen, esaterako delfin,
dortoka edo baleekin. Izan ere, zati txikiagotan hondatuta, arrain
txikiagoek irents ditzakete, eta horietatik asko hil egiten dira. Achim
Steiner Ingurumenaren aldeko Nazio Batuen Programaren zuzendari exekutiboak oraintsu baieztatu duenez, behin bakarrik erabiltzeko plastikozko poltsak, itsas faunan duten inpaktuagatik, «berehala debekatu edo leku guztietatik kendu beharko lirateke. Ez
dago inolako justifikaziorik horiek sortzen jarraitzeko, inon ere ez»:
Gainera, plastikozko poltsarik gabeko munduko eguna ospatu zen
uztailaren 3an.
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ARGAZKIEN IRUZKINA
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BITXI
TROPIKALAK
OIHANAREN
ILUNTASUNEAN
Oihan tropikalak, gizakiaren diru-goseak eraginda
desagertzeko arriskuan denak, Planeta osoan dibertsitate
handiena duten habitatak dira. Bertan, bizitzaren gehiena
zuhaitz artean ematen da, landareek eguzki argia jasotzeko
lekurik egokiena lortzeko borrokan dihardutelarik.
Hala ere, behealdean, zorutik gertu (arboladiaren ertzetan edo
zuhaitz zahar bat erortzean sortzen diren argiguneetan), adierazi
ezin daitekeen edertasuneko lore-bitxiak izaten dira. Gorriak,
laranjak, horiak, urdinak eta zuriak, tonalitate eta intentsitate
ezberdinetakoak oihanaren ilunean; gauerdiko fokuak bailitzan.
Gutxi dira eta, batzuetan, kilometroak egin behar izaten dira
haietako bat bere horretan ikusi ahal izateko. Baina ibilaldi luzeak
benetan merezi du, ilunantzean horren ederra den zerbait aurrez
aurre topatzeko aukera baldin baduzu… Edertasun hori, ordea, ez
da zuretzat, ezta niretzat ere… Argi-puntu koloretsu horiek, lurrin
zoragarriz tindatuak, polinizatzaile, intsektu eta hegaztientzako
ezinbesteko geldilekua dira. Ordeztu ezin daitekeen zeregina
dute beraz; landarearen ugalketarako beharrezkoa. Ondorioz,
kolore deigarri eta aroma bizidun loreez, landareek ez dute
esfortzu makala egingo animalia horiek erakartzeko.

Testua eta argazkiak: Alberto Hurtado
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ELKARRIZKETA

«KONFIANTZAREN
PEDAGOGIAK GAITASUN
GUZTIAK GARATZEN
DITU HAUR-ESKOLAN»
Rafael Cristóbal
Rafael Cristóbal psikiatra Ginebran bizi izan zen. Han hasi zen haurren portaerak ikertzen. Gure herrian, berriz,
ibilbide oparoa izan du: Santa Agedako ospitale psikiatrikoko zuzendaria izan da; Eusko Jaurlaritzak sustatutako
psikiatria-erreformarako batzordeko kidea ere; eta psikopatologia irakasle gisa ere jardun du, Euskal Herriko
Unibertsitatean. Horrez gain, Cristóbal Mondragon Unibertsitatearen Humanitate eta Hezkuntza Zientzien
fakultateko «Hazitegi» ikerketa-taldearen sortzailea ere izan zen, eta haur-garapenaren psikologia eskolak
ere eman ditu. Zenbait haur-ikastetxetako eraldatze pedagogiko eta arkitektonikoa zuzendu du, eta haurren
hezkuntzari eta psikologiari buruzko hainbat liburu idatzi ditu.
BIZKAIA MAIT EA: «Hazitegi»
ikerketa-ta ldea sor tu zenuen
Mondragon Unibertsitatean, gure
gazteen eta, bereziki, txikien garapen osasuntsuan aurrera egiteko
xedearekin. Zein da talde horren
lanaren oinarria?
Rafael Cristóbal: «Hazitegi»ren berezitasuna zera da: haur-hezkuntzaren plangintza egiten duela (0/6 urte) oinarri zientifikoetatik abiatuta. Aurreko beste korronte
batzuen aburuz, haur-hezkuntzako zentro
onenak printzipio filosofiko edo humanistetan oinarritutakoak ziren (Montessori,
Steiner, Loczy...). «Hazitegi»n, berriz, gure
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xedea da gaur egungo zientziek ahalbidetutako ezagutza zientifikoetan oinarritutako haur-eskola eredua sortzea.

B.M.: Zientzian oinarritutako psikologiari buruz ari zara, eta diozu
psikologia hori dela pedagogiaren,
hau da, egin beharrekoaren oinarria.
R.C.: Halaxe da, bai. «Hazitegi»n «haurraren garapena ezagutzaren ikuspuntutik»,
hau da, zientziaren ikuspuntutik lantzeko
oinarriak sortu ditugu (hori da, hain zuzen
ere, idatzi dudan bi liburuetako baten
izenburua), pedagogia oinarri horien gai-

nean eraikitzeko. Zentzu horretan, psikologia izango litzateke pedagogiarekiko,
fisika ingeniaritzarekiko dena. Pedagogia
hori gauzatzeko, ordea, beharrezkoa da
haurren espazioa modu berri batean antolatzea. Arkitektura berri hori ere psikologia zientifikoan oinarrituta egongo litzateke. Horrela, bada, psikologiak,
pedagogiak eta arkitekturak osotasun bat
eratzen dute: haurrei beraien gaitasun
guztiak hedatzeko aukera emango dien
osotasuna, hain zuzen ere. Horixe izan zen
«Hazitegi» proiektua. Zientziak, gainera,
argi utzi digu haurrek, ahulak badira ere,
gure konfiantza merezi dutela. Gurea, beraz, Konfiantzaren Pedagogia bat da.
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B.M.: Zein izan da jasotako uzta?
R.C.: Oraindik goiz da emaitzei buruz hitz
egiteko. 5 urte baino ez dira igaro lehen
saiakerak abiarazi genituenetik, eta falta
zaigu horien emaitzak enpirikoki aztertzea. Dena dela, badaude begi bistako
emaitza bi, Konfiantzaren Pedagogia aplikatzen ari den zentroetan antzemandakoak: haurrek ez dute negar egiten; eta
irakasleak pozago daude.
Gure erronketako bat da eskola-porrotarekin amaitzea (Lehen eta Bigarren
Hezkuntzan agertu egiten da jada), eta
seguru nago lortu egingo dugula. Horrekin
batera, oinarri psikobiologikorik ez duen
arreta-defizitaren trastornodun hiperaktibitatearekin amaitu nahi dugu. Gure xedea da erabat desagerraraztea haurrek
bizitza honetan pairatzen duten lehen
porrot hori. Horrek eskatzen du diagnosisistema oso-oso goiztiarra, esku-hartzea
ere oso goiztiarra izan dadin. Horretarako,
desbideratzeak gazte-gaztetatik antzemateko behatze-sistema sortu dugu. Izan ere,
gure eskola-sisteman, non ikasgelak oso
zurrunak diren, haur supergaitu asko eta
asko ez daude gustura, eta haur horiek hiperaktibotzat hartuak izaten dira.
Haurtzaroaren aldi horretan adimena
sentsoriala eta mugimenduzkoa da, eta
ohiko arkitektura eta pedagogian horrelako haurrek traba egiten dute klasearen
garapenerako. Haur supergaituak zentsuratuak izaten dira, bihurriak direlakoan.
Orduantxe hasten da martxan errepresioaren gurpil zoroa: haurra haserretu egiten da, ez da egokitzen eta, azkenean,
eskola errefusatzen du. Ez dugu ahaztu
behar, gainera, 0-6 urteko tarte horretan
eraikitzen direla nortasuna eta giza-egitura, eta, horien barruan, jakintzarako eta
ekintzailetzarako grina ere. Horiek dira
etorkizuneko ikaskuntzen oinarriak.

Suomi irakasleek zenbait primate ikertu
zituzten Wisconsineko Unibertsitatean
(AEB). Aldi berean, Bowlbyk zenbait haur
behatu zituen Londresen. Azterlan horien
eraginez, ordura arte ez bezalako iraultza
gertatu zen. Animalien psikologiari buruzko aurkikuntzei esker (Darwinek jada antzeman zituen) oinarrizko zenbait lanabes
sortu ziren adin txikikoaren garapen psikologikoa behatzeko.
Darwinek aparteko talentua zuen: hauteman zuen gizakia ez zegoela isolatua
gainontzeko izaki bizidunengandik, ez zegoela animalia-erreinutik at, baizik eta
erreinu horren jarraipena zela. Primateen
burmuinaren oinordea zela. Eta, burmuin
horrekin batera, bertan izkiriatutako senak
ere bereganatu zituela. Senari buruzko teoria modernoa: hori da pedagogia honen
guztiaren oinarria. Gerora, gizakion senaren kontzeptuak zientzialarien berrespena
eta aintzatespena jaso du: lehenengo,
Lorenzek eta Tinbergenek 1973an jasotako
Medikuntzako Nobel Sariaren bitartez;
gero biologia molekularra etorri zen; eta
gaur egun, neurozientziei esker zabalagoak
dira giza senari buruz ditugun ezagutzak.

B.M.: Non kokatuko zenituzke pedagogia horren jatorriak, zeintzuk
dira bere oinarriak?

B . M . : Esaten a ri za rena da
Konfiantzaren Pedagogia gure animalia-senetan oinarrituta dagoela?
Hori, praktikan, nola gauzatzen da?

R.C.: Joan den mendeko 50eko hamarkada mugarria izan zen, haurren ezagutza
zientifikoari dagokionean. Harlow eta

R.C.: Konfiantzaren Pedagogia garapenaren psikologia batean oinarritzen da. Hori
errotikako aldaketa da. Lehen, pedago-

giak uste zuen haurrak programatu gabeko ordenagailuak zirela. Aristotelesek berak ere halaxe pentsatzen zuen. Ez da
horrela, ordea. Konfiantza izan ahal duzu
gari eta artoan, baldin eta haien legeak
errespetatzen badituzu; baina ezin duzu
artoa lehorreko laborean erein; ezin dituzu landare tropikalak poloetan landatu.
Senen zientzia modernoak gainditu
egin du senak iraganean zuen zentzu murriztailea. Xehetasunetan sartu gabe, senak lau dimentsio dituela esan dezakegu:
motorra; neurobegetatiboa; emozionala;
eta irudimenarena. Senak berezko gaitasun ugari ditu (gizakionak, batez ere); adimena, esaterako. Txikien oinarrizko sen
naturala da, esaterako, nagusiengana,
gurasoengana jotzea. Zaindu dezagun
hori. Zaindu dezagun ikastolara joaten
hasten direnean gurasoengandik beste
norbaitengana egin beharreko iragaite
hori; utzi diezaiegun pertsona berri horrekin ohitzen, lotura sortzen; utzi diezaiegun seguru sentitzen. Bigarrenik, gizakiok
berezkoa dugu esploratzeko sena: bosgarren hilabetean agertu, eta ehun urtean
zehar garatuz doa sen hori. Sortu ditza| uda 2015 | Bizkaia Maitea | 35

gun egitura eta objektu ugari dituzten
espazioak, haurtxoek aukera izan dezaten
txoko eta bazterretan sartzeko, txoko horiek miatzeko, esploratzeko.
Esplorazioan zehar beldurra sortzen
bada eta haurtxoak lotura egokia sortu
badu, izango du norengana jo babes eske.
Andereñoak eta gurasoek hartuko dute
umetxoa, lasaitu egingo dute, beldurrak
uxatuko dizkiote eta elkarrekin joango dira
esploratzera. Horri esker, haurtxoak gehiago esploratuko du eta ekintzaileagoa izango da. Urtebete izanda, haurtxoek elkarrekin egon nahi dute. Sortu dezagun espazio
bat elkarrekin jolastu daitezen: goian,
behean, barruan... Zaintzeko sena ere badute, eta hori da erantzukizunaren oinarria.
Utz diezaiegun elkarri zaintzen. Finean,
egin dugun aldaketa da zientzia pedagogian txertatzea. Eta esango nuke gaur
egun, haurrei buruz guzti-guztia dakigula.
Atera kontuak! GUZTI-GUZTIA.

B.M.: Eta GUZTI-GUZTIA dakigunez, zentzuz jokatu dezakegu.
Orduan, zein izan behar da irakasleen rol berria?
R.C.: Hala da. Hazkundearen legeak errespetatzeko eta hazkunde hori errespetatze36 | Bizkaia Maitea | uda 2015 |

ko beste irizpide baditugu. Ortuzain onak
bezalakoxeak gara gu: badakigu zeintzuk
diren senen legeak, beharrezko umeltasuna eta beroa ematen dugu, beharrezkoa
den eguzkia... Eta barazkiak, gero, beraiek
bakarrik hazten dira. Beste gauza bat ere
argitu behar dugu: kulturaren rola zein
den. Kultura familiar, sozial eta humanistaren bidez proposatzen ditugu imitatu
beharreko ereduak. Zientzian oinarritutako
eredu horiek, berezko gaitasunak egokiro
garatzeko gidalerroak izango dira.
Arkitekturak, pedagogiak eta psikologiak sinergian dihardute. Gauzak egokiro
egiteko hiru oinarriak dira. Eta hori guztia
martxan jartzea ez da garestia. Argitu dezadan kontua: trenkadak garestiagoak dira
barruko egiturak baino. Gure ikastolak eraikitzerakoan, ordea, ez da trenkadarik altxatzen: eraikinak espazio handiak dira, eta
barruko guneak antolatzeko egituraz beterik daude. Hantxe jolasten dira umetxoak,
denak elkarrekin. Herrietako plazak bezalakoxeak dira eraikinok, antzinako herrixketako bizitokien parekoak, eta hezitzaileek
ez dute zertan haurtxoaren eta bere beharrizanen arteko bitartekari-lanik egin.
Haurrek elkarri eragiten diote automatikoki espazio aberats, oparo eta seguru horretan. «Eta orain, zer egingo dugu?» diote

irakasleek hasieran, euren kolkorako.
Erantzuna zera da: ikusi, eta beharrezkoa
denean baino ez esku hartu! Nola ortuzainak bere baratzarekin. Bitartekari izatetik
behatzaile izatera igaro behar dira.
Gero, eskolaurrean, kulturaganako hurbilketa emango da: objektu fisikoen esplorazioan sakonduko dute umetxoek, eta,
emeki-emeki, objektu horietatik kulturaren tresnetara (letrak, zenbakiak) igaroko
dira. Tresna berri horiek zertarako erabili
ditzaketen antzeman behar dute, jakinmina bizi-bizi daukatela. «egin eta ikasi».

B.M.: Zure ustez, zein da gure haurren duten ongizate-maila? Gure gizartearen osasun-egoeraren isla da?
R.C.: Zoriontasuna da gizakiaren dimentsio guztien garapen oso eta harmonikoa-

ren hautemate subjektiboa. Metafora bat
baliatuta, esan dezakegu landare berde
eta indartsu batek kontzientzia izango
balu, zoriontsu sentituko litzatekeela, eta
landare zimel bat, berriz, ez. Haurrak zoriontsuak diren ala ez erakusten diguten
zenbait adierazle dago. Negar egiten badute, zerbait txarra ari zaie gertatzen.
Ezinbestean da horrela? «Izan gaitezen
errealistak, pentsa dezagun ezinezkoa», zioten Frantziako Maiatzean. Gure helburua
da ez dezatela inoiz negar egin. Hori da
gure pedagogiaren xedea. Eta dagoeneko
praktikara eraman dugu: Arizmendi,
Bergara eta San Fermin ikastoletan; eta,
gutxi barru, Orion, Txantxikun eta Leioan.
Baliteke negar-zotinen bat egotea, beti
eman daiteke desadostasunen bat ala
beste, baina oso gutxi izango dira. Haurrak
zoriontsuak dira. Gure gizartearen kontzientziak ez dauka oso mamituta pertzepzio hori. Naturaltzat jotzen dugu haurrek negar egitea. Beste alde batetik,
badakigu pozik dauden umeek hobeto
ikasten dutela. Mendebaldeko gizarte
honi konfiantza falta zaio. Larri dabil, beti
emaitzen (hau da, noten) bila. Beti korrika!
Notak, ordea, futbolean golak bezala dira:
ondo jokatuz gero, golak sartuko dituzu.
Ordea, golak sartzera jokatuz gero, ez
duzu bat ere ez sartuko eta, gainera, txarto jokatuko duzu. Horrelakoxeak dira taldeak, larritasunez beteak, ezta? Eskolaren
zeregina da konfiantza ematea, haurrei
eskumenak ematea... Orduan bai, orduan
etekina aterako diote kontuari.
Zoriontasuna ez da aintzat hartu, ez balio gisa, ez eskolan, ez enpresa-munduan.
Eta, hala eta guztiz, enpresa zoriontsuetan
errendimendua askoz handiagoa da. Ez
dugu ahaztu behar iraultza handiek belaunaldiak behar izaten dituztela, eta gazte
prestatu eta ekintzaileen lidergoa behar
dutela. Horra hor Errenazimendua, lehenengo Eusko Jaurlaritza, edota gaur egun
bizi dugun gizarte-eraldatze mugimendua.

B.M.: Zelan baloratuko zenituzke
adin txikikoaren testuinguru desberdinak, batez ere familia eta eskola, eta horiek bere garapenean duten eragina?
R.C.: Ezinbestekoak dira biak. Haurtxoak
hauteman behar du eskola etxeko luzapena bailitzan. Eskolak etxean sartu behar

du, eta etxeak eskolan. Gure ikastetxe
guztietan kafetegi bat dago eta, bertatik,
gurasoek haurrak ikusi ditzakete, eta
haurtxoek gurasoak. Atea ez da ixten:
umeei zabalik uzten zaie etxera edo herrira bidea. Eta ikastola etxean? Ere bai, gurasoentzako mintegien bitartez. Gustura
etortzen dira, eta hori da irakasleekin lankidetzan aritzeko ernamuina. Etorri ezin
dutenentzat, hileroko buletinak argitaratzen hasiko gara.

B.M.: Amaitzeko: gure hezkuntzaereduak ahalbidetu egiten du zuena
bezalako proiektu bat abian jartzeko? Zeintzuk dira bidea zailago egiten duten trabak?
R.C.: «Hezkuntza-eredu» terminoa oso
zabala da. Irakasle on batek gauza apartak
egin ditzake baliabide urriak izanda ere.
Hortaz, oso garrantzitsua da irakasleen
birziklatzea eta etengabeko prestakuntza.
Hargin bat izan nuen etxean lanean, eta
hark zera esaten zuen: «ofizial onarentzat
ez dago lanabes txarrik».
Irakasleentzat antolatzen ditudan ikastaroetan zera esan ohi diet: «eskola eraldatu nahi badugu, lehenengo guk geuk aldatu behar dugu». Ez dut dogmatikoa izan
nahi, baina aldaketarako lehen traba bertan datza: irakasleak aldatzearen beldur
dira, eskola ireki honetan behatuak izatea-

ren beldur. Kontua ez da pilota inoren teilatura botatzea, baina Gobernuak badu
ardurarik gai honetan. Irakaslea instrukziogilea da zenbait eremutan, baina hezitzailea ere bada, haurraren fase guztietan. Are
gehiago: haurrarena bakarrik ez, familiaren
hezitzailea ere bada. Familiek ere presioa
egiten diete irakasleei, euren larritasun eta
lehiakortasunekin. Zeregin polita da eskolan zein etxean bakea ezartzea. Eta familiei
haurrarenganako konfiantza itzultzea.
Adin txikiko bakoitzak bere adina, bere
erritmoa eta ikasteko bere moduak ditu.
Horiek errespetatzen baditugu eta haien
lorpenei duten balioa aitortzen badiegu,
onik iritsiko dira helmugara.
vídeo

KONFIANTZAREN PEDAGOGIA BAT
Gizakion ezaugarri behinenetako bat da gure ahultasunaren jabe garela.
Ezjakintasunean bizi gara, eta horrek gure bizitza baldintzatzen du. Gure ahultasuna,
ordea, desberdin antzematen dugu, besteekin harremanetan jartzeko geure buruarengan dugun konfiantza-maila zein den. Konfiantza dagoenean seguruago sentitzen gara,
babestuago, ez hain zaurgarri.
Ume bakoitza bat eta bakarra da, berezko hazte-prozesuak ditu. Horretan oinarrituta,
Konfiantzaren Pedagogiak haurtxoen izaeraren eremu guztiak (intelektuala, afektiboa,
fisikoa, soziala, artistikoa eta izpirituala) osotasunean garatzen ditu. Xede horretarako,
hezkuntza-eremuan familia-izpiritua izan behar da nagusi, alaitasun-giroa, harrera egin
eta hitz egiteko aukera egon behar da, ikasleen indar motibatzaileak aktibatu beharra
dago, hasiera-hasieratik. Horrez gain, haurren ahalmen sortzailea sustatu behar da, eta
ondo egindako lanaren aldeko ardura. Pertsonekin, beharrizan espezifikoekin lan egiten
dugunez, funtsezkoa da aurrean duguna ulertzea. Horretarako oso lagungarria da saiakera eta behatze zientifikoan oinarritutako lana: beharrizanei erantzuten laguntzen du,
eta haurren gaitasunak modu orekatuan eta harmonikoan garatzen ere bai. Konfiantzaren
Pedagogian, adin txikikoa pertsona da lehenengo, eta ikasle gero.
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PARTE HARTU

Orrialde honetan, parte hartzeko leku
bat eskaini nahi dizuegu Bizkaia Maitea
aldizkariaren irakurle guztioi. Bidali
zure eskutitzak, argazkiak, olerkiak edo
iruzkinak helbide honetara: Bizkaia Maitea,
Errekalde zumarkalea, 30 (48009 Bilbo).
bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Ez da ipuina, plangintza eta borondatea
baizik

A

urreko zenbakiko Aitorren
gutuna irakurtzeko plazera
izan nuen. Eta pozten naiz
BIZKAIA MAITEAn gero eta gehiago agertzen direlako mugikortasun,
osasun eta bizikleta gaiak. Neuk ere
hartu nuen parte «30 egun bizikletaz» kanpainan, eta horrek lagundu
zidan egunero bizikletaz ibitzearen
onurak berresten.
Aurreko zenbakian argitaratutakoaren harira, neuk ere bizikletari lotutako berri
«sinesgaitza» partekatu nahi dut. Izan ere, dokumentatua egon izan ez balitz irreala
emango luke: «Eguzki-plaken autopista batek, elektrizitatea sortzeaz gain, bizikletaz
doazenak bideratu eta babestuko ditu». Zer deritzozue?
Bada egia da! Argazkia erantsi dizuet (eta bideoa bertsio digitalerako; dena dela
youtuben ere ikus daiteke: autopista da, bai, baina lehen planoan entzuten den zarata
filmatzen ari den dronak sortzen du).
Azken finean, Daejeon eta Sejong lotzen dituen autopista (Seul Hego Koreako hiriburutik hegoaldera 2-3 ordutara dauden bi hiri) «bizikletetarako autopista» izan liteke.
Erdialdean bi norabideko pista dauka, txirrindularientzat bakarrik. Gainera, segurtasunez ibiliko dira, autoetatik bereizita daudelako. Horrez gain, eguzki-panelez egindako sabaiak estaltzen du txirrindularientzako bide osoa (adi irakurri!), bi hirien arteko
32 km-ko luzera, eta horrek beroarekin edo euripean ibiltzea errazten du.
Ez da zientzia fikzioa, borondatea eta plangintza da! Halakoak dira txirrindularientzako bestelako eguzki-azpiegitura batzuk, esaterako «SolaRoad» (Krommenie,
Herbehereak) edo «Starpath», Christ´s Pieces izeneko parkean (Cambridge, Ingalaterra).
Nahi baduzue, beste batean ekimen «sinesgaitz» horiez hitz egingo dizuet.
Eta hori guztia benetakoa bada… nola ez da posiblea izango zerbait xumeagoa baina
aldi berean praktikoagoa Bilbo eta Bizkairako, adibidez, bizikletaz seguruago mugitu
ahal izatea bidegorri eta kale lasaien sare zabal eta seguruaren bitartez? Bilbokoak gara
ala ez! BORONDATEA ETA PLANGINTZA.
vídeo

Leire González Aldecoa

Bilbo

Muhimu, benetako
garrantzia duten
istorioak

B

IZKAIA MAITEAk eguna
alaitzen dit jasotzen dudan bakoitzean. Atalka irakurtzen
dut, patxadaz, eta egun batzuetan
zehar. Gutxika-gutxika irenstea gustatzen zait. Eta Ziberingurumena ataleko web helbideak ezagutzeko sartzen
naiz. Haietatik asko ikasten dut eta,
aldi berean, BIZKAIA MAITEArekin
partekatu nahi dut atal horretarako
hautagaia den webgunea: «www.
muhimu.es». Oso gustukoa dut eduki
teknikoa publiko orokorrarentzat erakargarriago egiteko erronka. Eta nire
ustez, web honek lortzen du.
Bisitatzera animatzen zaituztet.
Adibidez: «Ehun pertsona munduan». Nola izango litzateke mundua
bertan ehun pertsona biziko balira?
51 hirian biziko lirateke, eta 23k ez
lukete etxerik edukiko. 21 lagunek
gehiegizko pisua izango lukete, 15ek
desnutrizioa eta 1 gosez hiltzen
egongo litzateke. Bakarrik 7k izango
lukete goi mailako heziketa, eta bakarrik 30ek Interneterako sarbidea. 48
lagunek ez lukete adierazpen-askatasunik, 20k baliabide energetikoen
%80a kontsumituko lukete, eta beste
80 lagunek gainerako %20a. 24k ez
lukete elektrizitaterik edukiko, eta
12k txineraz egingo lukete, beste
datu askoren artean. Bada, dagoeneko datuak benetako populaziora aldatu ahal ditugu; izan ere, 2015ean
7.324.782.000 lagun gara. Uff !!
Beldurra eta kezka sortzen du, ala ez?
Yolanda Martín Izagirre
Barakaldo
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LABURRAK

Lehenengo arrano arrantzalea itzuli da Urdaibaira

Pasa den maiatza hilabetean, Bizkaiko Foru Aldundiko basozainek eraztundutako arrano arrantzale bat ikusi zuten Urdaibaiko paduran. Aranzadi
Zientzi Elkarteak Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin abian duen berreskuratze proiektuko arrano arrantzalea zen.
Itzulera hau oso garrantzitsua da, proiektuaren baitan indibiduo hau bere
negupasako gunetik itzultzen lehenengoa izan delako. Posible da negua
Senegalen, Malin edo Guinea Bissaun pasa izana eta, ia bi urteren ondoren,
Urdaibai Bird Center-eko teknikariek hazi zuten gunera bueltatu izana.
Proiektuarentzako beste berri oso garrantzitsu bat ere badago. 2013an
askatutako beste ar bati argazkia atera ahal izan zaio, FAPAS kontserbazio
erakundeak Ribadeon duen estazio batean, Asturias eta Lugoren arteko
mugan dagoen estuarioan hain zuzen.

Web orri berria Familia Harrera sustatzeko

GAZTE HONDARTZA PROGRAMA
Bizkaiko Foru Aldundiak ekimen berri bat jarri du martxan, aurtengo
udan gure lurraldeko hondartzetan ibiliko diren gazteei zuzendua.
Gazte Hondartza deritzo ekimenari: gazte eta nerabeen artean esku
hartzeko programa bat da, zenbait dinamika garatuko dituena, drogazaletasunaren, sexualitatearen eta beste zenbait arrisku-jarreren
arloan, prebentzioa sustatu eta arriskuak murrizteko. Era berean,
jarrera proaktibo bat sorrarazi nahi du hala ingurumenarekiko nola
iraunkortasunarekiko. Gazte Hondartza ekain, uztail, abuztu eta irailean zehar garatuko da. Programa gauzatzeko, giza baliabideak, digitalak eta materialak erabiliko dira, goian aipatu diren mezua helarazteko eta helburuak iristeko.

«Energia-Aurrezkia Eskoletan» Bigarren Hezkuntzarako
material didaktikoa
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren web orri berria, beren
familiekin bizi ezin diren umeen familia-harrera sustatzeko eta Bizkaia
osora zabaltzeko. Familia-harrerari buruzko web orria informazioa eskuratzeko, parte-hartzeko, Bizkaiko egoera ezagutzeko eta protagonisten esperientzien eta lekukotzen berri izateko leku bat da.

Frantzisko Aita Santuaren entziklika ingurumenaren
babesaren inguruan
Aita Santuak entziklika bat eskaini
dio ingurumenaren babesari.
Ekainaren 18an aurkez tu zen
pdf
Vatikanoan. Horren bidez pertsona
guztien kontzientzia astindu nahi
du eta Klimari buruz Parisen egingo
duten hurrengo Goi-bileran eragin.
2015aren amaieran izango da ekitaldi hori, eta Kiotoko Protokoloa ordeztuko duen mundu mailako akordioa ixtea izango du helburu.

Pasa den apirilean «Ikaste
txeetan energia aurrezten» laguntzeko material didaktikoa
argitaratu du Bizkaiko Foru
Aldundiak. Bigarren argitalpen
honetan, Bigarren Hezkun
tzako ikasle eta irakasleentzat
bideratua dago kasu honetan,
«E-pack. Hezkuntza Eskuliburua
Bigarren Hezkuntzako Esko
lentzat». Baliabide didaktikoen
helburua 50/50 max proiektuaren hezkuntza atala ikastetxe
bakoitzean gauzatzen laguntzea da
500 ikastetxe baino gehiago
parte hartzen ari dira Europako
ekimen horretan, dagozkien herrietako udalekin batera. Orain
arte Bizkaian abentura horretan
murgildu diren herriak Gernika-Lumo, Mungia eta Portugalete dira.
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IRAUNKORTASUNA

Olioa birziklatzea, gainditu gabeko irakasgaia

web

URREA HODIETAN
Testua eta argazkiak: Hondakinen atala. Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Landare-olioa Mediterraneoko sukaldaritzaren erregea da. Etxe eta jatetxe guztietako sutegietan
ezinbestekoa, elikagai preziatu hau oso kutsagarria izan daiteke saneamendu-sarean isuriz gero, eta, aldi
berean, baliabide material garrantzitsua izan daiteke behar bezala tratatzen bada.

U

rte gutxitan, birziklatzera bidean,
hondakinak banatzeko ohiturak
aldatu ditu populazioak eta berrerabili, birziklatu edo balioztatu daitezkeen produktuak atera ditu etxeetako
zaborrontzietatik: papera, beira, ontziak,
etab. Nolanahi ere, gaur egun, erabilitako
landare-olioaren zati bat egokiak ez diren
bideetatik botatzen da, normalean etxeko
hustubideetatik. Elementu horren ahalmen kutsatzaile handiaren gainean ezjakin, eta jatorri zein osaketa naturala izaki
kalterik egiten ez duen ustetan, hainbat
herritarrek sukaldeko harraskatik botatzen du olioa, ekintza horren ondorioei
buruz hausnartu gabe.

naren baliokidea da. Saneamendusareetako trabatze-arazoez gain, sukaldean erabilitako landare -koipeak
garbitzeko tratamendua izugarri garestitzen da Hondakin Uren Araztegietan
(HUA). Horrela, BBUPko teknikariek
Galindoko HUAko saneamendu-sarera
isuritako metro kubiko bat landare-olio
garbitzeko kostua aztertu dute; kopurua
460€/m3 da. Ondorioztatzen denez, koipe horiek garbitzea 700 aldiz garestiagoa
da ohiko hondakin-ura tratatzea baino,
izan ere, haren karga kutsatzailea 5.000
aldiz handiagoa izan baitaiteke.

teke, tapoia badu: ur edo freskagarri botila bat edukiontzi laranjen kasuan, edo
ontzi berezia berdeen kasuan.

Erabilitako olioaren merkatua

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren
(BBUP) azterketen arabera, litro bakar bat
olio nahikoa da 40.000 litro ur kutsatzeko,
eta bolumena kontuan hartuta, pertsona
batek urtean etxean kontsumitzen due-

Landare Olioen eta Koipeen Honda
kinen Kudeatzaileen Elkarte Nazionalaren
arabera (Geregrass), Espainian biztanle
bakoitzak bataz beste 13,14 litro/pertsona/urtean landare-olio kontsumitzen
ditu¹. Sektoreko iturrien arabera, kopuru
horretatik, erabilitako landare-olioaren
ekoizpena Lurralde Historikoan 2-4 litro/
pertsona/urtean izaten da; Bizkaiko lurraldean bakarrik, gutxi gorabeherako ekoizpena 3,5 milioi litro/urtean². Hala ere, kopuru horretatik %12 bakarrik uzten da
gaikako udal edukiontzietan.

Bizkaiko udalerri gehienetan daude
edukiontzi laranjak edo berdeak, eta bertan erabiltzaileek olioa utz dezakete plastikozko ontzi batean sartu ostean. Ontzi
hori etxean erabilitako edozein izan dai-

Hotel, jatetxe eta kafetegien kasuan
(Horeca), ekoizle handiak direnez, Bizkaian
gaikako bilketa «atez ateko» sistemaren
bidez egiten da, edukiera handiko plasti-

¹ 2012. urteko datua. http://www.geregras.es/noticias/News/show/el-consumo-de-aceite-de-oliva-se-mantiene-en-espana-929
² Datu hori lortzeko, ekoizpenaren batez bestea Euskadiko 2013ko populaziora estrapolatu da= 1.156.447 pertsona
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deekiko. Gainera, mugikortasun jasangarriaren aldeko udal ekimenek erregai horren kontsumoa sustatzen dute, besteak
beste, Bilboko Udalean, izan ere, honek,
2004. urtetik, biodieselaren erabileraren
alde egin du hiriko autobusetan
(Bilbobus).
Azkenik, ulertu behar da erabilitako
landare-olioaren hondakina ez dela hondakin hutsa, baliabidea baizik; balioztatu
daitekeen lehengaia eta ohiko erregai

fosilen alternatiba. Laburbilduz, erregai
horrek ingurumenean dituen onura nagusietako batzuk nabarmendu behar
dira, esaterako, atmosferara isurtzen den
CO₂ kopurua murrizten laguntzen duela.
Gainera, ez dauka sufrerik, eta hura da,
hain zuzen, euri azidoaren eragile nagusia. Azkenik, lurren kutsadura murrizten
ere laguntzen du, hain toxikoa ez delako
eta, isurketa-ezbeharren kasuan, produktu biodegradagarria eta ez toxikoa
delako.

kozko bidoiak erabiliz. Horri esker, bilketaratioak sortutako kopuruarekin alderatuta, %75ean kalkulatu da.
Argi dago, beraz, norberaren etxean
dagoela hobetzeko aukera handiagoa,
eta horietan behar dela premia handiagoz
jarduteko modua aldatzea.

Kudeaketarik jasangarriena
Enpresa birziklatzaileek topatzen dituzten arazo handienetako bat «inpropio»
izenekoak dira, hau da, edukiontzietan
modu ezegokian utzitako materialak.
Beraz, Gaiker-IK4 Teknologia Zentroak
Rafrinor SLrekin lankidetzan egindako azterketa batek frogatu zuenez, olio-edukiontzian material ezegokiak egotea oso
ohikoa zen, eta horrek zaildu egiten zuen
banaketa-prozesua erabat automatizatzea. Aurkitutako praktika txarren artean,
honakoak nabarmendu ziren: kristalezko
ontzi eta botilak, egunkariko paperak edo
jantziak egotea.
Olioa berreskuratzeko prozeduraren
automatizazioa eskasa bada ere, prozesu
bideragarri eta jasangarria da. Energia,
Ingurumen eta Teknologia Ikerketen
Zentroaren arabera (CIEMAT), erabilitako
kilogramo bat landare-oliorekin 0,92 eta
0,97 kilogramo biodiesel bitartean sortu
daiteke³. Errendimendu bikain horri esker,
erregai mota hori erabiltzen da gero eta
gehiago. Ekoizpen horrek tokiko garapena bultzatu eta independentzia sustatzen
du petrolio gordina sortzen duten herrial-

ZERO WASTE INDUSTRY
Erabilitako landare-olioa birziklatzeko ohitura 20 urtez baino gehiagoz izan da gure
lurraldean. Jatorrian, materia hori animalien pentsuak egiteko erabili izan da, baina oilasko belgikarrek (1999) eta behi eroek (2000) sortutako krisien ondorioz eskaera jaitsi
eta, azkenean, Europar Batasunak horien erabilera debekatu zuen. Une horretan hasi
ziren landare-olioak “Biodiesela” ekoizteko erabiltzen. Horren kontsumoa etengabea
izan da, eta gaur egun erabilitako landare-olioaren ia %99a bioerregaiak ekoizteko erabiltzen da. Ondorioz, petrolio gordinaren %21a aurreztu da.
Olioari balioa emateko industriak hondakinik gabeko ekoizpen-eredua du oinarri,
eta, hortaz, eredu jasangarria. Olioa berreskuratzeko prozesuan sortutako hondakinen
azpiproduktu edo zatiak, era berean, birziklatuak edo balorizatuak dira. Esaterako,
edukiontzi laranjetan utzitako plastikozko ontziak birziklatze-planta batera bidaltzen
dira. Halaber, garbiketatik datozen urak eta lokatzak biogasa sortzeko erabiltzen dira.
Bestalde, iragazpenetik sortutako elikadura-azpiproduktuak pentsuak sortzeko baliatzen dira.

³ 2006. urteari dagokion datua.
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BRIKOLAJE
EKOLOGIKOA

Produktu teknologikoen «bidezko merkataritza»

ELEKTRONIKA ETIKOA
Iratxe Celaya

Gero eta globalizatuagoa eta, aldi berean, dibertsifikatuagoa den mundu batean, zaila da jakitea nondik
datozen kontsumitzen ditugun artikuluak. Nola jakin dezakegu ea erabiltzen ditugun produktuek giza eta lan
eskubide guztiak bete dituzten, baita ingurumenekoak ere? Galdera horri erantzuteko sortu da elektronika
etikoaren kontzeptua.

B

idezko merkataritzak, 60ko hamarkadan sortu zenetik, eskulanetarako edo kaferako etiketa izateari
utzi dio, eta nabarmen handitu du eskaintzen dituen produktuen kopurua. Gero
eta errazagoa da kontsumitzen dugunaren bertsio etikoa aurkitzea. Alabaina, zergatik ez da gauza bera gertatzen produktu elektronikoekin? Zergatik da hain zaila
produktu elektroniko etikoak aurkitzea?
Oekom jasangarritasunaren arloko aholkularitza alemaniarraren txosten baten
arabera, enpresa teknologikoetan gertatzen dira lan-abusurik handienak, eta
azaltzen duenez, gainera, eskuko telefonoen fabrikatzaileak dira etika gutxien
dutenak. Egoera horren aurrean, elektronika etikoaren arabera, etikoki zuzenak
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diren baldintzak bete behar dira produktu
elektronikoaren fase guztietan. Hona hemen etapa horiek: mineralak edo lehengaiak atera, fabrikatu, muntatu eta bizitza
amaiera.
Erauzketa kontrolatzeko faserik zailenetako bat da. Izan ere, hornitzaileek eta
bestelako aktoreek zaildu egiten dute
elementu bakoitza nondik datorren dokumentatzea, eta sortzen duten gizarte
eta ingurumen inpaktua handia da. Gailu
elektronikoen oinarrizko materia koltana
da eta, gehienetan, politika, gizarte eta
ingurumen gatazka larriak dituzten herrialdeetan lortzen da. Hori dela eta, esparru horretan, gatazka armatuak dituzten herrialdeetatik lortutako materialak

«etika gutxikoak» direla esatera mugatzen dira.
Produktuaren hurrengo etapak manufaktura eta muntaia dira. Helburu horiek dituzten fabrikek urrutitik ere ez dituzte betetzen langileen lan-baldintzak,
eta haien lanaldiak hitzartutakoak baino
gehiago dira, gutxieneko soldatatik
behera irabazten dute edo ia segurtasun-baldintzarik gabe lan egiten dute.
Greenpeace, Enough eta Setem erakundeek, besteak beste, aspalditik salatu
dituzte produktu elektronikoen gehiegizko kontsumoaren ondorioak. Are
gehiago, hasieran aipatu bezala, enpresa
teknologikoetan gertatzen dira lan-abusurik handienak. Horregatik, hainbat eki-

web

men sortu dira bidegabekeria elektronikoaren aurka egiteko, esaterako, telefono
eta sagu «etiko eta jasangarriak» (ahal
den neurrian), Fair Phone eta Fair mouse
besteak beste.
Ekoizpenaren azken fasea bizitza
amaiera da. Bertan sortzen da «zabor
elektronikoa», oso kaltegarria ingurumenerako nahiz osasunerako. Nazio
Batuetako Unibertsitateak 2013an argitaratutako azterketa baten arabera, 2012an
49 milioi tona metriko zabor elektroniko
sortu ziren. Estatuak 1,1 milioirekin kooperatu zuen, guztira 18 kilo biztanleko.
Kopuru hori 2017rako %33ra igotzea aurreikusi da. Fabrikatzaile eta banatzaileek
produktu horiek jaso eta tratatzera behartuta badaude ere, hiru telefono zaharretik
bat besterik ez da birziklatzen. Besteak
beste, The Restart Project ekimenak bilerak
antolatzen ditu bertaratzen direnei beren
produktu elektronikoak, bota beharrean,
konpontzen irakasteko, eta Koopera zabor
elektronikoa berreskuratzen aritzen da
Euskadin.

5 AHOLKU ELEKTRONIKA ETIKOA EROSTEKO
1. Behar duzu ala kapritxoa da?
Bitan pentsatu zertarako erabiliko duzun eta non bukatuko duen. Agian gastu hori
aurreztuta bizitzaren beste esparru batzuez gozatu ahal duzu.
2. Kostua ez da prezioa bakarrik
Produktu elektronikoek gizarte eta ingurumen kostu handia dute lotuta. Pentsatu ea
prest zauden prezioa ordaindu eta beste batzuek kostua ordain dezaten.
3. Zer dago logoaren atzean ezkutuan?
Konpainiek oso politika desberdinak izan ditzakete lan zein ingurumen arloetan.
Aukeratu etikoena.
4. Eta produktu etikorik ez badut aurkitzen, baina horren beharra badut?
Babestu etikarik gabeko produktuak ikusarazten aritzen diren kanpainak. Konpainia
gehienak irudi ona izaten saiatzen dira, eta haien aurkako kanpaina batek inbertsio
arriskutsuago bilaka dezake.
5. Zer egin ordezkatu nahi dudan gailuarekin?
Birziklatu edo saldu bigarren eskuko denda bati. Horrela, diru ordaina jaso eta haren
bizitza erabilgarria luzatuko dute. GKE, hezkuntza erakunde, Interneterako sarbidea duen
gizarte zentro, baliabide gutxiko pertsonei edo garapen bidean dauden herrialdeei
dohaintzan eman ahal diezu.
Elektronika etikoa babestuz, etorkizuneko «bidezko merkataritza» gure bizitzetan
txertatzea lortuko dugu.
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HAURRENTZAKO
KOADERNOA

Kirola eta osasuna
Zorioneko gaude: uda da eta gure gustuko
edozein kirol egiteko aprobetxatu ahal dugu,
betiere gure erritmora edo adinera egokituta.
KIROLA OSASUNTSUA ETA DIBERTIGARRIA da
orain eta urte osoan!

EZ DAGO KIROLA
EGITEA
BEZALAKORIK…

GEURE BURUA
ZAINTZEKO…

ONDO
PASATZEKO…

KIROLA EGINEZ,
DENOK
IRABAZLE!

BAKARRIK
EDO
LAGUNDUTA…
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GURE BIODIBERTSITATEA!!!!
Gure ingurura begiratuz gero, animalia eta landare espezie ugari
daudela ikusiko dugu, baita ikusi ezin ditugun izaki mikroskopikoak ere.
Guztiek osatzen dute biodibertsitatea.
Espezie aniztasun hori orekan bizi da bere inguruarekin edo ekosistemarekin. Izan ere, haietako bakoitzak funtzio ekologiko zehatza betetzen
du. Horregatik, animalia edo landare espezie bat galtzeak ondorioak
ditu inguruko beste izakientzat. Gaur egun, espezie asko daude desagertzeko arriskuan, besteak beste, beren habitataren kutsaduragatik,
babestutako espezieen legez kontrako ehizagatik edo beren ekosisteman espezie exotikoak sartzeagatik.
Bizkaian, esaterako, mehatxuan dauden 113 landare-espezie ditugu,
eta horietatik 28 desagertzeko arriskuan daude. Eta 112 animalia-espezie
ere badaude; horietatik nabarmentzekoak dira bisoi europarra eta igaraba paleartikoa, desagertzeko arriskuan.
Espezie horien arrisku-egoera hobetzeko, Bizkaiko Aldundiak Plana
egin du Biodibertsitatea babestu eta hobetzeko. Plan horri esker, biodibertsitatearen galera gelditu eta ekosistema berreskuratuko da gure
Lurraldean. Gainera, espezie exotikoen sarrera kontrolatu eta
desagerraraziko dira.
Oso garrantzitsua da gure inguruan bizi diren
espezieak zaindu eta babestea, denok elkarren menpe gaudelako.
Arduratsuak izan gaitezen eta
biodibertsitatea zain dezagun!!
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Kanpoko kandelak laranja eta olioarekin
Kanpoko kandela egitea oso erraza da,
sukaldean dauden osagai naturalak eta
birziklatuak erabiltzen dira eta horiek askoz
errespetutsuagoak dira ingurumenarekin.

3. Laranjaren goialdea estalki gisa erabil
daiteke. Hustu eta ebaki zulo bat gurutze
itxuran. Horrela, behealdearen gainean
jartzen duzunean, eutsi egingo dio.

Zer behar dugu?
•
•
•
•
•

2. A tzamarrekin bereizi azala mamitik.
Frutaren erdiko zurtoina ukitu gabe geratu behar da, kandelaren metxa izango
baita.

Laranja bat
Oliba olioa
Aiztoa
Pospoloak
Koilara

4. Bete olioz laranjaren behealdea, eta koilara batekin metxa ondo busti.

Nola egin?
1. N agusi baten laguntzarekin, banandu
azala mamitik laranjaren inguruan ebaki
bat eginez (erditik moztu beharko bazenu
bezala, baina mamia zulatu gabe).

Eskulan hori limoi, mandarina edo arabisagarrarekin ere egin dezakezu. Olioa frijitzeko erabilitakoa izan daiteke.

Génesis
Documentala
Dokumental honetan, griot batek
(Sotigui Kouyaté), hau da, historiaren
ahozko tradizioa zaintzeko ardura duen
afrikar batek, Unibertsoaren sorrera
azaltzen du, Lurrean bizi izan ziren lehen
espezie biologikoak, haien eraldaketa,
ugalketa, biziraupena eta, azkenik,
haien galera.
Claude Nuridsany-k eta Marie
Pérennou-k, «Mikrokosmos» (1996) dokumental arrakastatsuaren sortzaileek,
bizitzaren misterio ulergaitzaren jatorria
eta ondorengo bilakaera erakusten digute.
Afrikako tribu bateko «azti» honen
eskutik, Nuridsany-k eta Pérennou-k,
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irudi harrigarrien bitartez, galaxien
agerpena, planeta urdinaren sorrera
edo azalera handiak populatu dituen
flora eta fauna azaltzen dituzte, betiere
oso modu didaktikoan eta, beraz, oso
gomendagarria haurrentzat.

Izenburua: Génesis
Iraupena: 80 min
Herrialdea: Frantzia
Generoa: Natura
Zuzendariak: Claude Nuridsany,
Marie Pérennou
Publiko guztientzat

Kaskabeltz handia
Parus major
Nolakoa da?
Erraz identifika daitekeen txoria da, bere kolore deigarriengatik. Burua beltza da, bere «gorbata» bezalakoa. Bularra horia da, eta hegoak berdeak, batzuetan ia urdinak, eta isatsa
eta bere masailak horixkak. Emeen banda bentraleko beltza
ez da hain bizia, eta banda estuagoa da. 15 cm-ko luzera ere
izan dezake.
Non bizi da?
Penintsulako mendi guztietan egon daiteke; izan ere,
Europako zati gehienean dago, bertan sedentarioa baita.
Zuhaitzak dauden lekuan, batez ere hosto erorkorrekoak edo
mistoak, bertan aurkituko dugu.
Gizakien presentzia jasaten du, eta lorategiak eta hiriko
parkeak erraz kolonizatzen ditu, janlekuetara joaten da eta
oso leku bitxietan jartzen da, esaterako buzoi edo latetan.

belar, landareetako zati iletsu, lumatxa eta amaraunez eginda. Bi sexuek elikatzen dituzte txitak, hiru astera hegan egiten
dute eta sei edo zazpi astera banantzen dira.
Zer jaten du?
Kaskabeltz handiak intsektu eta haziak jaten ditu, eta moko
indartsuarekin zabaltzen ditu, bi hankekin helduta. Intsektuak
harrapatzen ditu zuhaitzen azalaren azpitik edo lurrean, mokoarekin orbela arakatuz. Nahiko hegazti oldarkorra da, eta
aipatutako kasu batzuetan kaskabeltzek amilotxaren edo gerri-txoriaren txitak harrapatu dituzte.
Ba al zenekien…?
Haren kantua beste txorien kantuekin nahasi daiteke, imitatzaile ona da eta. Errepikakorra, indartsua eta oso metalikoa
izaten da, bi edo hiru silabakoa.

Nola ugaltzen da?
Ugalketa martxoan hasten du. Emeak 8 eta 13 arrautza bitartean jartzen ditu eta 12-14 egunez inkubatzen ditu. Habia
nahiko beroa izaten da, eta biguna, sustrai fin, goroldio, liken,
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Gurutzegrama hau osatuko al
zenuke Bizkaiko 28 hondartzetako
10en izenak jarriz?
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Soluzioa: 1. Ereaga 2. Meñakoz 3. Armintza 4. Bakio 5. Ogella
6. Arrigorri 7. Barinatxe 8. Gorliz 9. Toña 10. Karraspio

URDAIBAI BIRD CENTER: bi lagunentzako 8 gonbidapenen zozketa
Urdaibai Bird Center (Gautegiz Arteaga) bisitatzeko bi lagunentzako 8
gonbidapen zozkatu ditugu. Hona hemen saridunen zerrenda:
Familia López Murueta (Barakaldo)
Familia Basanta Nuñez (Erandio)
Familia Elorduy Agirre (Leioa)
Nicomedes Txarterina (Basauri)

Ángel María Pérez Butrón (Getxo)
Izaskun Rodríguez Castejón (Bilbo)
Hogar de Jubilados (Gorliz)
CPES Xabier BHIP (Portugalete)

Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar dira
irailaren 30a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 (9:00etatik
13:00era).
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Banbu japoniarra
Fallopia japonica

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Egun berean 10 zentimetro ere haz daiteke
Asiako ekialdean du jatorria, baina Europatik eta Ipar Amerikatik hedatu da. Natura Zaintzeko Nazioarteko Batasunaren arabera, munduko 100 espezie inbaditzaile txarrenen artean dago. Haren sustraiak
oso azkar hazten dira, eta, kontrolatzen ez direnean, hormak bota,
zimenduak zulatu eta zoladurak eta hustubideak apurtzeko gai dira.
Oso zaila da erauztea; zentimetro eskas bateko zurtoin txiki batean
ere ugaldu daiteke. Ingalaterrako Victoria Erreginak sartu zuen
Europan bere edertasun eta oparotasunagatik; gaur egun, Erresuma
Batuak urtean 150 milioi euro gastatzen ditu erauzten saiatzeko.
Zoritxarrez, gure lurraldean ere badago.

Armiarma arrantzalea
Dolomedes fimbriatus
Uretan sartu eta ornodun txikiak harrapa ditzake
Leku hezeetan bizi ohi da, ur geza dagoenean, lasterra nahiz geldia.
Ingurune urtarrera bikain egokituta dago, eta erraz urperatu eta urazalean flota dezake. Batez ere intsektuak jaten ditu, baina zapaburuak eta arrain zein igel txikiak ere harrapa ditzake. Emeek 30 mm ere
izan ditzakete, eta arrek ez dute 18 mm-ko tamaina gainditzen. Kolore
arre ilunekoa da, eta gorputz osoa zeharkatzen duten kolorezko bi
marra deigarri ditu, horixkak edo zuriak. Europan eta Asiako zati batean hedatu bada ere, zaila da armiarma hau aurkitzea, eta Iberiar
Penintsulan oso gutxitan aipatu da. Zenbait ezagutzen dira Bizkaian
eta Araban.
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BILDUMA EGITEKO FITXAK
Plantain handia
Plantago major
Munduan oso hedatua
Belarki mota hau oso hedatuta dago gure lurralde osoan. Izan ere,
Europa osoan, Afrikako iparraldean, Asiako mendebaldean eta Ipar
Amerikan berezko espeziea da. Lugorri, ezponda, aldapa eta areketan
hazten da, baita lorategi zein baratzeetan ere. Lurrean hosto-errosetak sortzen ditu. Zurtoinak errosetaren erditik sortzen dira. Lore zurixka ñimiñoak ditu, asko nabarmentzen diren estamineekin. Fruituak
kapsula txikiak dira, eta barruan kolore arreko zortzi hazi eliptiko dituzte. Sarritan koloniatan hazten da. Medikuntzarako erabilera ugari
ditu: lehorgarri eta emolientea da aldi berean, baita garbigarri, antiseptiko eta hemostatikoa ere. Haren hostoak igurtziz intsektu baten
ziztadaren gainean, hazkura arintzen du. Eta haren hosto birrinduak
oso orbaintzaile onak dira.

#
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BILDUMA EGITEKO FITXAK
Gailurretako uhandrea
Ichthyosaura alpestris
Munduko uhandrerik ederrenetako bat
Araldian, arrak kolore deigarriak ditu, eta horren ondorioz, zalantzarik
gabe, munduko urodelorik ederrenetako bat da. Ez ditu 11 zentimetroak gainditzen. Urteko zati luze bat uretan igarotzen du, betiere
25ºC baino gehiagotara ez badago. Batik bat egunsentikoa eta gauekoa da, eta jokaera diskretua du. Beraz, erraz pasatzen da oharkabean.
Ornogabe txikiak jaten ditu. Lurrean oso ahula da. Ugalketa udaberrian izaten da. Gorteatzean, arra emearen aurrean jartzen da, eta
buztanaren muturra mugitzen du haren arreta erakartzeko. Bien arteko kontaktu fisikorik gabe, arrak lurrean uzten du esperma, eta
emeak jaso egiten du. Ondoren, arrautza ernalduak uretako landare-

#

dian uzten ditu normalean.

ARE GEHIAGO…

INTSEKTUAK DIETAN
Munduan 2.000 milioi lagunek baino gehiagok
(munduko populazioaren %46) jaten dituzte intsektuak
beren dieta arruntean. Izan ere, proteina eta nutriente
ugari ematen dituzte, baita ingurumenerako onurak ere.
Animalien 1,4 milioi espezie daude, eta horietatik
milioi bat intsektuak dira.
Hona hemen gehien jaten diren intsektuak ehunekotan:

web

BIZKAIA MAITEA-K
WEBGUNE BERRIA DAUKA
Bizkaia Maitea da Iraunkortasunerako Hezkuntzarako
aldizkaria, eta Ingurumen Foru Sailak argitaratzen du;
aldizkariak daborduko hamarkada bi baino gehiago
bete du, eta berriztatu du interneten duen gunea, orri
honetan:Bizkaia 21 atarian.
Lehenengo hobekuntzetako bat izan da formatu berriak sartzea, artikuluak kontsultatu eta irakurtzeko. Orain
arte, pdf formatu elkarreragilea baino ez da egon; gaur
egun, ostera, aldizkaria formatu digitalean ikusi ahal da
(web orri modura), bai eta Issu plataforman, hain zuzen
ere, pdf-ak ikusteko aukera ematen duen lineako zerbitzuan. Aurrekoaz gainera, web formatuari erantsi zaizkio
multimediako baliabide asko eta askotarikoak ere.

Kakalardoak 31%

Beldarrak %18

Beste alde batetik, ingelesezko edukiak sartu dira;
modu horretara, hizkuntza horretan kontsultatu ahal
dira daborduko aldizkariaren artikulu nagusiak.

Erleak, liztorrak eta inurriak %14

Matxinsaltoak, otiak eta kilkerrak %13

Txitxarrak, kukurutxak eta zimitzak %10

Sorgin-orratzak %3

Euliak %2

Beste berritasun nagusietako bat izan da aldizkariaren web orri nagusia sartzea; hobekuntzak sartu dira
hara iristeko eta bera erabiltzeko; gainera, eroso eta
azkar sar daiteke aldizkarian eskaintzen den informazio
osora: oraingo eta lehengo aleak, harpidetza modua,
hainbat hizkuntzatara sartzea eta abar.
Aurrerapen horiekin guztiekin, Bizkaiko Foru Aldun
diaren Ingurumen Sailak bultzada berria eman nahi dio
iraunkortasunerako hezkuntzarako eta gizarte-komunikazioko tresna honi; izan ere, tresna horren bidez, informatu, gaitu eta prestatu nahi dugu Bizkaiko biztanleria,
Garapen Iraunkorrarekin loturiko gai guztietan. Aldizkaria
teknologia berriei moldatu zaie, eta horren bidez balio
handiagoa ematen zaie haren edukiei, eta haren hezkuntza-lana indartzen da; hori ez ezik, irakurleak izan daitezkeenak zabaltzen dira Bizkaitik planeta osora.

Termitak %3

Bestelakoak %6

(Iturria: FAO)
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