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BIZIKLETAZ SEGURU ZIRKULATU
Bete ditzagun gure bideak ERRESPETU ETA BIZIKIDETZAZ

AUTOA GIDATZEN BADUZU:

BIZIKLETA GIDATZEN BADUZU:

Ez ahaztu bizikletak dabiltzala gure hiri eta errepideetatik, eta, hortaz, zeuk dauzkazun eskubide berak
dauzkatela; babesgabetasun handiagoarekin, gainera.
ERRESPETA ITZAZU!

Galtzadako ibilgailu ahulena da bizikleta, hortaz, garrantzitsua da kale eta errepidetan zabiltzanean arretaz
ibiltzea: ZUHUR GIDATU. Era berean, beste pertsonekiko
arduratsu jardun behar dugu, arauak ezagutu eta bete
behar ditugu eta, gure praktikaz, horiek bete daitezen
irakatsi eta eskatu behar dugu; harik eta GALTZADAK
ERRESPETU ETA BIZIKIDETZAZ BETE ARTE.
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ezinbestekoa da klima-aldaketaren kontra borrokatzea. Gainera, hirimugikortasunaren paradigma birpentsatzeak, eta hori modu
adimentsu eta iraunkorrean egiteak, onura handiak eragingo ditu, arlo
ekonomikoan barne.

11
Klima-aldaketaren erronka. Parisko
Klimaren Goi-bileraren eta Euskadiko
KLIMA 2050 Estrategiaren artean
Klima-aldaketa da XXI. mendean aurre egin beharreko erronkarik
garrantzitsuena. Berotze globala aurreindustriatik 2°Ctik behera
mantentzeko helburuak erronka handia dakar, eta horren aurrean
ezinbestekoa da nazioarteko ekintza koordinatua. Baina ez da nahikoa
izango munduko eskualde eta hirietatik ez bada isuririk gabeko mundu
baten alde lan egiteko proposamen argia sortzen. Euskadik, EBko
emisioen %0,5en erantzule bada ere, konpromiso irmoa hartu du
mundu mailako ekintza klimatikoarekiko; horren isla argia da KLIMA
2050 Estrategia.

40
Isilpeko ehizaren kontra, genetika molekularra
Genetika molekularrak irauli egin ditu ekologia ikerketa, bilakaera,
jokabidea eta kontserbazioa. DNAren azterketari esker, gaur egun
posible da basa-espezieen biologiaren eta horien kontserbaziorako
beharrezko informazioaren berri ematea.

Baliabide eta informazio gehiago zure esku
BIZKAIA MAITEA sarean hazten ari da… zure eskutik

Aldizkari hau «basoen aldeko» paper ekologikoan
inprimatu da. Paper horrek ez dauka klororik eta
zaintza-katearen bidez kudeaketa iraunkorra
bermatuta daukaten basoak ditu jatorri.
PEFC/14-1-1

1.eus
Marka honek aldizkariaren formatu digitalean informazio
www.bizkaia2
gehigarria duten artikuluak identifikatzen ditu.
Ireki ezazu BIZKAIA MAITEAk Interneten daukan leihoa eta
eskuratu hainbat formatutan erantsitako edukiak
(bideoa, flash, pdf…), dagokion ikonoaren gainean klik eginez. Eduki berriak
aurkituko dituzu sarean. Baliabide berri horiek eskuratu nahi badituzu, bisita gaitzazu.

www.bizkaia21.eus

GURE
INGURUNEA

Cryptocephalus floribundus.

Biodibertsitatearen altxorra goi-goian gordea

BIZKAIKO ESTAI MENDITARREKO INTSEKTUAK
Santiago Pagola Carte – Entomologoa eta Biologian doktorea

Pirinioen eta Kantabriar Mendikatearen artean, Bizkaiko mendietan intsektu oso berezi eta mehatxatuak
aterpetzen dituzten habitat menditarrak aurkitzen dira. Espezie horietako batzuk azken glaziazioaren erlikiak
eta gure biodibertsitatearen altxorrak dira, babesaren beharrean daudenak. Intsektu horietako gehienen
berririk ez genuen oraintsu arte, Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatutako ikerketa bat ondare horren zati bat
ezagutarazten ari baita.
Mendiak eta hipotesiak

B

izkaiko altitude handienak «Euskal
Mendiak» deritzon multzoari dagozkio. Eta horrela deitzen zaie
Kantabriar Mendikatea, mendebaldetik,
eta Pirinioak, ekialdetik, lotzen dituzten
mendizerra guztiei. Gorbeia, Urkiola eta
Ordunte dira, Bizkaiko mendizerren artean, 1.000 metroko kota lasaien gainditzen dutenak. Duela gutxi, Natura 2000ko
testuinguruan, Kontserbazio Bereziko
Eremutzat (KBE) aitortuak izana pozez
hartzeko moduko albistea izan da, zenbait arrazoi direla eta.
Arrazoi horietako batek intsektuekin
du zerikusi handia. Bereziki, han goian eta
beste inon bizi ezin diren espezie multzo
baten kontserbazioarekin. Banaketa boreo-menditar edo boreo-alpetarreko espezieetaz ari gara, latitude nahiz altitude
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handietako eremu hotz samarretan bizi
direnetaz, alegia. Europan, iparraldeko
herrialdeetan dezente zabalduta dauden
baina hegoaldean soilik mendietan baztertuta aurkitzen direnak izaten dira. Eta
usuena da haien populazioak kilometro
askoko tarteen bitartez bananduta suertatzea mendikate batetik hurrengora
(Alpeak, Pirinioak, etab.). Nola da posible
espezie hauek honaino iritsi izana, hau da,
beharrezko zaizkien baldintza hotzen bila
hegoaldeko mendietara iritsi izana? Erlikia
klimatikoen hipotesiaren arabera, horrelako espezieen gaur egungo banaketa
hurrengo konbinazioaren emaitza da,
«besterik gabe»: banaketa zabalagoa iraganeko garai hotzagoetan (bereziki azken
glaziazioan zehar) gehi latitude eta altitude handietaranzko baztertze-prozesua
azken milurtekoetan, baldintza epelagoak nagusitzen joan diren heinean.

Erebia epiphron.

Bi adibide: kakalardo bat eta
tximeleta bat
Cryptocephalus floribundus kakalardoa
mendebaldeko Pirinioetako espezie endemikotzat hartzen zen, zehazki eremu oso
murriztu batetik. Lerro zuzenean ehun kilometro baino gehiago daude eremu horren eta orain Bizkaian 1.000 metro baino
gehiagoko altitudean aurkitutako populazioen artean: bata Anbotoko hegaletan
(Urkiola KBE) eta bestea Arrabaren inguruetan (Gorbeia KBE). Oraindik ez dugu
ezagutzen bi populazio hauen arteko isolamendu maila, ez eta Pirinioetako gunearen eta Kantabriar Mendikateko beste balizko gune baten artean kokatzen diren
ere. Urkiola eta Gorbeiari dagokienez, antzeko habitata konpartitzen dute: kareharrizko azaleratze harritsuak larre menditarren artean eta landare errupikolen zein
ondo garatutako beste belarkara batzuen
mosaikoa.
Erebia epiphron tximeletaren kasuan,
bere presentzia Ordunte KBEan, orain aurkitua, Kantabriar Mendikatea eta Pirinioak
lotzen dituzten «irlen» arrosarioaren barruan kokatzen da eta garrantzi handikoa
suertatzen da Bizkaia atlantiarraren esparruan. Izan ere, hauxe da bere lehenengo
aipua hemen, Urduñako mendietako beste bat alde batera utzita. Erebia generokoak dira eguneko tximeleta menditar
nagusiak Europan. Hego ilunak dituztelarik, erebiak ekainetik aurrera behatu daitezke larre eta belardien gainean hegan,
haien larbak belar gramineoez elikatzen
direlako, eta estai menditarretik alpetarrera bitartean (espezieen arabera). Erebia
meolans da espezierik arruntena Euskal
Herrian; 600 m baino altuera handiagoko
mendi gehienetan ikusiko dugu. Erebia
epiphron espezie arraroa, ordea, Ordunte
mendizerrako leku gutxi batzuetan aurkitu ahal izan dugu, beti 950 m baino gorago eta sakonune txiki edota hezeei lotuta,
non litekeena baita bere elika-landareak
babestuago geratzea.

Geure intsektuen arduradunak
Ikusten ari garenez, intsektu menditar
batzuentzat Bizkaiko mendiak haien
banaketaren muturra izan daitezke, edo
bestela Pirinioen eta Kantabriar Mendika
tearen arteko «zubia». Ondorioz, entomo-

fauna (= intsektuen fauna) menditarraren
kontserbazioa ardura handiko kontua da...
are handiagoa gaur egungo ingurumentestuinguruan. Ukaezina da intsektu
hauen gehienen populazio asko kalteberak suertatzen direla XXI menderako plazaratu diren beroketa klimatikoaren eszenatokien aurrean, zergatik eta haien
banaketek gora egingo baitute altitudean
(gorago igo al litezke gure «irletan»?).
Gure mendientzat berezko irizpide zienti-

fikoak lortzea da garatzebidean diren
ikerketen asmoa, horrela arriskurik handiena duten espezieak kontserbazioneurrien jomugan kokatze aldera. Baliteke
horrelako ahalegina azken aukera izatea,
agian ez populazio hauek suntsitu ez daitezen lortzeko, baina gutxienez jakiteko
eta jasota uzteko «zeintzu ziren XXI mendearen hasieran Euskal Mendietan oraindik bizirauten zuten espezie menditarrak».

Itxinaren iparraldeko hormatzarra.

OASIAK IRLEN BARRUAN
Denok ezagutzen ditugu erliebe-mapa horiek non mendiak nabarmentzen diren eta
haranak hondoratuta geratzen diren. Bada, Bizkaiko horrelako mapa bat jarriko bagenu
mahai gainean eta ura botako bagenio pixkanaka, une bat iritsiko litzateke ezen mendi
altuenak baino ez baitziren azaleratuko: Gorbeia uhartea, Itxina artxipelagoa, etab.
Horixe da, hain zuzen, jorratzen ari garen espezie erliktikoek «ikusten» dutena. Beren
habitatak irla horietan baino ezin dituzte topatu. Eta topatzen al dituzte?
Egia esan, gaur egun han bizi badira, bakoitzaren habitata aspaldian aurkitu zutelako
da. Habitata denboran zehar kontserbatu denez etengabe, intsektua ere mantendu da
bertan belaunaldiz belaunaldi. Kasu batzuetan, nekez biziraun dute, giza jarduerek
(batez ere, artzaintzak) irla edo uharte horien barruko habitat-«oasi» txikietan bizitzera
behartu baitituzte. Hori dela eta, «ogitartekoaren hipotesi» bat plazaratu genezake,
zeinaren arabera intsektu batzuk baitaude Euskal Mendietan isolatuta geratu direnak
erlikia klimatiko modura (behetiko presioa) baina, aldi berean, beren habitataren eremu
txikietan baztertuta ere geratu direnak, eremu horiek murrizten joan baitira nekazaritza-abeltzaintzaren ondorioz (goitiko presioa).
Harkaitz batzuk eta bertako landare errupikolak, belardi mardulak abereei helezin
zaien malda handiko magaletan, landare menditarrak banaketa erliktikoa ere badutenak... horiek guztiak dira, besteak beste, intsektu hauen habitatak.
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Aukera adimentsuak gizarte hobe batean

MUGIKORTASUN ADIMENTSUA. EKONOMIA SENDOA
Ibon Hormaeche

Euskadi, Europako gainerako herrialdeak bezalaxe, garapen iraunkorra sustatzen duten politiken ezarpenean
murgilduta dago; horretarako, gakoa da mugikortasun eta garraio gaietan jarrera egokia hartzea, eta
ezinbestekoa da klima-aldaketaren kontra borrokatzea. Gainera, hiri-mugikortasunaren paradigma
birpentsatzeak, eta hori modu adimentsu eta iraunkorrean egiteak, onura handiak eragingo ditu, arlo
ekonomikoan barne.

2

013. urtean, gure energia-eskakizunaren %40 inguru mugikortasunari
lotuta zegoen. Garraioak petrolioaren eratorriak kontsumitzen ditu batez ere
(energia-kontsumoaren %93), horixe izanik energia-iturri mota hori gehien eskatzen duen sektorea (Euskadin kontsumitzen diren petrolio-eratorrien %85 baino
gehiago garraiora bideratzen dira).

Populazioaren beherakada eta
mugikortasun estrategiak
Euskal Autonomia Erkidegoan populazio-dentsitate handia eta mugikortasun
handia dago; pertsona bakoitzeko 3,05 bidaia egiten dira egunean, bataz beste. 251
udalerritan banatutako 2.164.311 biztanletatik, gehienak 3 hiriburuetan bizi dira
(%35); 15.000 biztanletik gorako 26 udalerrik
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adierazitako zifraren %38 osatzen dute eta
5.000 biztanle baino gutxiagoko 181 udalerriek portzentajearen %11 betetzen dute.
Populazioaren horrela banatuta egonik,
ezinbestekoa da mugikortasun estrategia
berezituak martxan jartzea. Horretarako,
hiri handietan mugikortasun iraunkorrerako
politikei lehentasuna eman behar zaie, eta
biztanle gutxiko herrietan garraiobide ezberdinak erabiltzeko aukerak areagotu, betiere ingurumen zein ekonomian irisgarritasun eta iraunkortasunaren arteko oreka
mantenduz.
Gainera, Eustaten aurreikuspenen arabera, Euskadiko biztanleriak %4,5eko beherakada izango du 2014 eta 2026 artean.
Horretaz gain, populazioa zahartu egingo
da eta, ondorioz, garraio publikoaren beharra handitu.

Mugikortasunaren iraunkortasun
balantzea
Egungo mugikortasun sistema aztertuta, honako ondorioak nabarmendu ditzakegu:
• Kostu ekonomikoa: 2004. urtean garraioaren kanpo-gastuak 2.000 milioi
eurokoak izan ziren (kostuen %40 istripuengatik, %27 kutsaduraren ondorioz
eta %14 pilaketek eraginda). 2008. urtean pilaketek eta kutsadurak eragindako kostuak murriztu ziren (300 milioi
euro gutxiago), istripu-tasa txikitzearen
eta teknologia berrien ondorioz; hala
eta guztiz ere, gainerako parametroetan gorakada erregistratu zen.
• Energia kontsumoa: 2013. urtean, garraioaren sektoreak Euskadiko ener-

gia-kontsumo osoaren %35,5 osatzen
zuen, eta faktura 6.093 milioi eurokoa
zen (errepideko garraioa erantzule nagusia izanik).

baino (ez erosketa bakoitzeko gastuagatik,
baizik eta tokiko saltoki horienganako duten fideltasunagatik, maizago kontsumitzen baitute bertan).

• Kutsadura: bi aldi bereizten dira. Batean,
1990 eta 2007 urte bitartekoan, emisioek %100 baino gehiago egin zuten
gora. Bestean, ordutik gaur egunera
bitarte, emisioek behera egin dute, mugikortasun iraunkorrerako politikak
ezartzearen eta ekonomiaren krisiaren
ondorioz.

Garraio-modu alternatiboak txertatzeak, halaber, merkatu dinamiko berrien
gorakada eragin dezake. Horrela, bizikletaren inguruko ekonomiak EBeko 650.000
pertsona baino gehiago biltzen ditu bere
baitan (ECF, 2014); baina, milioi bat pertsonatik gora ere izan litezke, txirrinduen egungo erabilera bikoiztuko balitz.

• Istripu-tasa: ibilgailu pribatuaren mugikortasunarekin oso lotua dago. Trafiko
istripuengatiko heriotzak %70 baino
gehiago gutxitu dira 2000 eta 2013 urte
bitartean, Europaren helburua nabarmen gaindituta (%50).

Mugikortasun adimentsuaren
onurak
Onura batzuk ekonomikoak dira zuzenean; beste batzuek, ordea, gizartean eta
balio erlazionatuetan izaten dute eragina
eta, hortaz, ezin izaten dira diru-terminoetan
interpretatu.

Mugikortasun partekatuko zerbitzuetan
%20 eta 35 bitarteko hazkundea aurreikusten da 2020. urterako (2013 urtearekin alderatuz). Gauza bera esan daiteke Garraio
Sistema Adimentsuen (GSA) merkatua
Europan izaten ari den gorakadaz,
smartphone eta bestelako gailu digitaletarako aplikazioez, ibilgailu-parkea berritu eta
gutxiago kutsatzen duten ibilgailuekin ordeztuta aurreztutako kostuez, hiri-guneetan
salgaiak garraiatzeko bide iraunkorragoen
ezarpenaz, etab.

Gizartearentzat
Garraio adimentsu eta iraunkorrak
gehiago erabiliz, aurrezpen garrantzitsua
eragin liteke aurrekontu publikoetan, baita
osasun, ingurumen eta energia arloetan
ere. Adibidez, hiru datu adierazgarri:
• Kopenhagek kalkulatu du hirian bizikleta erabiltzeak 230 milioi euroko aurrezpena eragiten duela urtero osasun gastuetan -City of Copenhagen, 2014-.
• Alemanian, garraio publikoaren %
10eko gorakadak 18.670 milioi euroko
etekina eragingo luke osasun arloan
–Federal Ministry of the Environment,
Alemania 2013–.
• Errepideetako pilaketek EBeko urteko
BPGaren %1 osatzen du (100 bilioi euro
inguru). Mugikortasun adimentsuagoak
pilaketak murriztu ditzake Europako hirietan eta 100.000 milioi euroko aurrezpena ekar lezake urtero (pilaketetan
galdutako denboraren balioa eta kontsumitutako erregaia barne). –European
Commission, 2015–.

Herritarrentzat
Onura ekonomiko garrantzitsuak daude,
zenbait alderdi izan behar baititugu kontuan: edozein etxeri autoa edukitzeak dakarkion kostua (eskuratzea, asegurua, aparkalekua eta zergak), berau gidatzeak
dakartzan gastu osagarriak (erregaia, mantentzea, etab.) eta kanpo-kostuak (partikula
kutsagarrien isurpena eta zarata, espazio
publikoen erailera edo istripuak).
Baina, horretaz guztiaz gain, oinez ibili
beharrak (autobus geltokiraino joatea bada
ere) eguneroko ariketa fisikoa areagotzen
du (OMEk 22 minutu gomendatzen du egunean) eta, ondorioz, baita gure bizi-
itxaropena ere. Eta zer esanik ez pilaketetan
galtzen dugun denbora baliotsuari buruz.
Merkataritza sektorearentzat
Atzean geratu zen merkataritzaren beldurra; pentsatzen baitzuten zenbat eta oinezko eta txirrindulari gehiago egon, orduan eta diru-sarrera gutxiago egongo zela.
Izan ere, ikerketa askoren arabera, hiri-zentroetara autoz desplazatzen direnek diru
gutxiago gastatzen dute saltokietan, beste
garraiobide batzuk erabiltzen dituztenek

pdf

MUGIKORTASUN ELEKTRIKOA, ETORKIZUNAREN ALDEKO APUSTUA
Maiatza eta ekainean Bilboko linea ezberdinetan bus-unitate elektrikoarekin egindako probaren emaitza ikusita, ibilgailu mota hori Bilbobus Zerbitzuan barne hartzeko
erabakia hartu du Bilboko udalak. 2016 bukaerarako bi unitate jasotzea aurreikusten da.
Europako beste hiri batzuk, Paris kasu, hasiak dira dagoeneko antzeko ekimenak martxan
jartzen, lineetan autobus elektrikoak barne hartuz.
Neurri honek hiriarentzat zein hiritarrentzat onura ugari dakarren arren, autobus
elektrikoek zailtasun handia daukate oraindik: kostua (ohikoa bikoizten da). Irizar euskal
autobus-konpainiaren esanetan, handicap horren kontra, ingurumen arloko onurez gain,
nabarmentzekoak dira, baita, eragiketa-kostu txikiagoak eta balio-bizitza luzeagoa.
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Hegoafrikako fauna-erreserbarik handiena

KRUGER PARKE NAZIONALA
Testua eta argazkiak: Trinidad L. Vicente

web

Kruger Parkea Hegoafrikako faunaren erreferentzia da; herrialdeko parke nagusia den honetan,
«Bost Handiak» ikusi ahal izango ditugu goiz berean. Parerik gabeko paradisu biologikoa da, nahiz eta isilpeko
ehizaren eta faunaren legez kanpoko trafikoaren mehatxupean bizi den.

K

ruger Parke Nazionala Afrikar kontinenteko gune babestu garrantzitsu eta famatuenetarikoa da, eta,
aldi berean, planetan azalera handieneko
parke nazionaletako bat ere bada. Gainera,
berea da Afrikako parke nazional zaharrenaren marka, baita munduko parkerik zaharrenetakoen artean egoteko meritua ere.
Santutegi natural hau Hegoafrikako
ipar-ekialdean dago, Mozambike eta
Zimbabwerekin mugan, eta hogei mila
kilometro koadro inguruko azalera dauka
(Euskal Herriko zazpi herrialdeen azaleraren baliokidea). Bataz beste 60 km-ko zabalera dauka eta, iparraldetik hegoaldera,
450 kilometro hartzen ditu.
Basa-bizitzaren babesleku izugarria da,
animalia handien aniztasun ikaragarria jasotzen duelarik. Beharbada, «Big 5» edo "5
Handiak" izango dira ezagunenak; hau da,
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elefantea, lehoia, lehoinabarra, errinozerontea eta bufaloa. Izen hori eman zaie, «5
Handiak», ehizatzeko animaliarik zailenak
direlako (ehiztariaren bizitzari arrisku handiena eragiten diotenak).
Animali horiek herrialdearen erreferente direnez, 1992. urtetik Hegoafrikak

«bost handien» irudiak islatzen ditu diru-paperetan: errinozerontea ageri da 10
rand-eko billeteetan; elefantea 20
rand-ekoetan; lehoiak 50eko billeteetan
ikus ditzakegu; bufaloak 100 rand-ekoak
betetzen ditu; eta lehoinabarrak 200eko
billeteei ematen die bere irudia.

Dibertsitate biologikoa
Kruger Parkeak Hegoafrikako fauna-erreserba handiena barne hartzen du:
900 hegazti-espezie, 114 narrasti, 49
arrain-espezie, 34 anfibio eta ia 150 ugaztun-espezie (horien artean, nabarmentzekoak dira, adibidez, 12.000tik gora elefante, 2.000 lehoi, 5.000 errinozeronte zuri,
350 errinozeronte beltz, 25.000 bufalo,
9.000 jirafa, 3.000 hipopotamo, 17.000 ñu,
4.000 basurde, 2.000 hiena, 17.000 inpala,
1.000 lehoinabar eta ia 200 gepardo, besteak beste). Gainera, hainbat aztarnategi
daude eta zuhaitz zein loreen aparteko
aniztasuna dauka (336 espezie ezberdin).
Ez da harritzekoa, beraz, parke nazionala
herrialdeko bereizgarria izatea.
Milioi eta erdi bisitari jasotzen ditu urtean; Parkeko arduradunek antolatu eta
kontrolatzen dituzte horiek guztiak, kamara eskutan, bertako natura distiratsuaz
gozatzeko egarriz baitaude.

nagusi, batez ere, mugaren inguruan; hori
baita nazioartean espezieen legez kanpoko trafikoan diharduten krimen antolatuko sindikatuek erabiltzen duten pasabide
nagusia.
2014 erdialdean, Hegoafrika eta
Mozambikek Itunak sinatu zuten mugen
artean isilpeko ehizaren kontra borrokatzeko eta Asiako zenbait herrialdetara legez kanpo esportatzen diren errinozeronte-adarren trafikoari aurre egiteko. Espero
dezagun Itunak fruituak emango dituela.

Naturaren Guggenheim: turismo
arduratsua
Gero eta gehiago jabetzen ari da
Hegoafrika etorkizuneko garapenerako
jokoan dagoenaz; bertan, Hegoafrikan,
Kruger inguruko natura-turismoaren industria baita diru-iturri nagusia.

Hamasei eko-gunetan antolatuta dago
Parkea; hegoaldean kokatzen da Afrikako
basa-bizitzaren kontzentrazio handienetakoa, eta, jakina, baita bisitari eta ibilgailu gehienak ere. Erdigunean, ordea, lehoi
ugari biltzen dira, eta iparraldea ezin egokiagoa da hegazti-fauna maite duen edozein pertsonarentzat. Hala ere, beharbada, basa-ugaztun nagusienak behatu nahi
duen batentzat hori ez da lehendabiziko
bisita egiteko ingururik egokiena izango.
Desagertzeko arriskuan daude errinozeronte zuria eta beltza, eta horien populazio handien azken babeslekuetako bat
da Kruger. Garrantzitsua da aipatzea
Hegoafrikan dagoela, gaur egun, munduko errinozeronteen %80; guztira, 5.000
errinozeronte beltz eta 20.000 errinozeronte zuri daudela kalkulatzen da.
Baldintza normaletan 35 eta 40 urte bitartean bizi daitekeen eta 16 hilabeteko ernaldia duen espezie hori %97,6an murriztu da hirurogeiko hamarkadatik hona.

Haren kontserbazio arazo nagusia isilpeko ehiza eta legez kanpoko trafikoa
dira. Arazoa larria da, bai parkean bai, oro
har, Afrika osoan; eta Kontinentetik kanpo
sustatu eta bultzatzen da gehienbat.
Kruger parkean are larriagoa da arazoa,
aldameneko Mozambike estatuan dagoen Parkearen zatian kontrol eza baita
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Turismo arduratsua da, zalantzarik
gabe, espezieak bizirauteko esperantza
bakarra; horiek eta Afrikako gainerako animalia handiak behatzeaz gozatzen duten
pertsonek sortzen duten dirua ikusita,
arazo honek kaltetutako gainerako herrialdeak animatu egiten dira espezie horien babesean baliabideak inbertitzera.

Espezieen legez kanpoko
trafikoaren mehatxua
Gizakiaren hedapen eta garapenak
eten egin du naturaren katea eta baldintzatu egin du beste animalia espezie batzuen bizi-ingurua. Baina, legez kanpoko
ehiza ere bada «inguratutako» faunaren
dramaren errudun.
Erronka global baten aurrean gaude,
zalantzarik gabe, nahiz eta "Afrika munduko beste gune batzuk baino kaltetuago
egon. Basa-bizitzaren epizentroa haren
azken lekuko izateko arriskuan dago.
Errinozeronteek eta elefanteek jazarpen
handia pairatzen jarraitzen dute talde kriminalengandik». Horrela mintzatu da,
2016an, Ingurumenerako Nazio Batuen
Agentziako (PNUMA) Zuzendariorde exekutiboa, Ibrahim Thiaw; eta hitzaldia bukatzear zegoela adierazi zuenez, "basa-bizitzaren legez kanpoko salerosketak
20.000 milioi dolar mugitzen ditu urtean»;
hortaz, munduan irabazi handienak ematen dituen negozioa da, zalantzarik gabe.
Legez kanpoko ehiztariak Kruger
Parkean sartzen dira, berau mugatzen duten alanbre-hesiei iskin eginda; zaintza
etengabea izan arren, ezinezkoa baita
eremu osoa estaltzea. Errinozeronteak pozoiz hiltzen dituzte, bi arrazoiengatik: alde
batetik, zaratarik ez egiteko; bestetik, beste biktimaren bat ere harrapatzeko.
«Pozoitzen dituztenean, beste animalia
batzuek gorpua jaten dute, eta horiek ere
hiltzen dira. Horrela, isilpeko ehiztariek
lehoiak edo bestelakoak eskura ditzakete,
horiei aurre egin behar izan gabe» azaldu
digu Parkeko zaindarietako batek.
Normalean, lehoiek eurek harrapatutako
haragirik jaten ez badute ere, dagoeneko
batzuk erori dira tranpa horretan, baita
hienak edo bestelako animalia sarraskijaleak ere.

vídeo

ADARRENGATIK EHIZATUA
Hegoafrikan, adierazi dugunez, kontinente osoko errinozeronteen %80 dago. 2007.
urtean, isilpeko ehiztariek Hegoafrikako 13 errinozeronte hil zituzten horien adarrekin
trafikatzeko. 2015. urtean, ordea, 1.175 ale galdu ziren. Hori bai, aurreko urtean baino
gutxiago (orduan 1.215 hil zituzten legez kanpo – 13 lau egunik behin-), hau kontsolamendua! Edonola ere, asko. Gehiegi.
Kruger Parke Nazionalean zentratzen da legez kanpoko jarduera horren zatirik handiena, bertako ehiztariak mugak burlatzen dituzten mozambiketarrak baitira neurri
handi batean. Horren aurrean, herrialdeak ez du inolako jarrerarik hartzen adarren marfiletatik eratorritako salerosketaren inguruan (momentuz legala da). Kontraesana dirudi,
ezta? Batzuek uste dute irabazitako dirua animaliaren kontserbazioan inbertitu litekeela,
isilpeko ehiztariengandik babesteko lanetan; besteek, ordea, uste dute legezko salerosketak ehiztariak erakar litzakeela.
Piezek, normalean, Asiako merkatuan bukatzen dute; bertan uste baitute minbizia
sendatzeko propietateak dituztela eta elixir afrodisiako gisa balio dutela.
Hegoafrikan isilpeko ehiztariek harrapatutako errinozeronte kopuruaren bilakaera
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Nola saihestu tenperatura 2°C baino gehiago igotzea

web

KLIMA-ALDAKETAREN ERRONKA. PARISKO KLIMAREN GOIBILERAREN
ETA EUSKADIKO KLIMA 2050 ESTRATEGIAREN ARTEAN
Testuak eta argazkiak: IHOBE – Eusko Jaurlaritzaren Herri-baltzua

Klima-aldaketa da XXI. mendean aurre egin beharreko erronkarik garrantzitsuena. Berotze globala
aurreindustriatik 2°Ctik behera mantentzeko helburuak erronka handia dakar, eta horren aurrean
ezinbestekoa da nazioarteko ekintza koordinatua. Baina ez da nahikoa izango munduko eskualde eta
hirietatik ez bada isuririk gabeko mundu baten alde lan egiteko proposamen argia sortzen. Euskadik, EBko
emisioen %0,5en erantzule bada ere, konpromiso irmoa hartu du mundu mailako ekintza klimatikoarekiko;
horren isla argia da KLIMA 2050 Estrategia.

Zergatik gertatzen da klimaaldaketa?
Kausa natural ezberdinek izan dezakete eragina klima-aldaketan. Hala eta guztiz ere, ekoizpen-moduarekiko menpekotasun handiaren eta gizarteen azken
mendeko kontsumo ereduen ondorioz,
jatorri fosileko energien menpe bizi garenez (petrolioa, gasa edo ikatza), atmosferara isurtzen den CO2 bolumenak planetaren oreka klimatikoa asaldatu du.
Eguzkitik datozen infragorrien erradiazioa da gure planetan jasotzen dugun
energia-iturri nagusia. Energia lur-azalera
heltzen denean, zirkulazio atmosferiko

eta ozeanikoek birbanatu egiten dute eta,
ondoren, espaziora itzultzen da. Jaso eta
itzultzen diren erradiazioen arteko orekak
gure planetan bizitzeko baldintza egokiak
mantentzea ahalbidetzen du. Berotegiefektuko gasen gorakadak mugatu egin
du energia horren espaziorako irradiazioa
eta, horrela, gehiago berotu dira bai
behe-atmosfera bai lurrazala.

Zein da egoera erreala, planeta
osoko klima-aldaketari
dagokionez?
Klima Aldaketako Adituen Gober
nuarteko Taldea (IPCC) herrialde ezber-

dinek egiaztatutako nazioarteko adituek osatutako taldea da, eta giza
ekintzak eta haren ondorioek eragindako klima-aldaketaren arriskua ebaluatzen dute. Taldeak 2014an egindako
azken txostenean adierazi duenez, gizakiak influentzia argia dauka klimaaldaketaren auzian, eta azken urteotan
giza ekintzek eragindako berotegiefektuko gasak inoiz baino ugariagoak
izan dira. IPCC taldeak baieztatu duenez, egungo klima-aldaketak eta haren
ondorioek bere horretan jarraituko dute
mende luzez, nahiz eta Berotegi
Efektuko Gasen (BEG) isurpenean muga
adierazgarria ezartzea lortu.
| uda 2016 | Bizkaia Maitea | 11

Azalerako tenperaturan antzemandako aldaketa, 1901-2012

Zer ondorio izango du?
Prozesu honen ondorio gisa, aurreikusten da lurrazalaren tenperaturak gora
egiten jarraituko duela mende honetan.
Baliteke bero-bolada gehiago egotea,
uholde-prezipitazio gehiago, ozeanoa berotzea eta itsaso-mailak gora egitea.
Horrek guztiak pertsonen osasunean
eta elikagaien ekoizpenean izan ditzake
ondorioak, eta klima-migrazioen agerpena eta Ozeano Bareko uharte-herrialdeen
desagerpena ere ekar litzake.
Ondorio horiek guztiek munduko populazio zaurgarrienei eragiten diete batik
bat, txirotuenak ere baitira.

Nola jokatu klima-aldaketaren
aurrean
Klima-aldaketaren aurrean hartu beharreko jarrera bi adarretan egituratuta
dago: BEG isurpena murriztu edo arintzea
eta horren ondorioetara egokitzea. Klimaaldaketaren ondorioak mugatzeko modu
bakarra dago; berotegi efektuko gasak
sortzeari uztea. Gas horien zati handi bat
petrolio, gas eta ikatzaren eratorrien errekuntzaren ondorioz sortuak direnez, prozesua konpontze aldera, ezinbestekoa da
erregai horiek energia berriztagarri eta
iraunkorren iturriekin ordeztea. Ordezte
hori ezinbestekoa da energia elektrikoa
sortzeko, hala industrian edo garraioan,
nola gure ibilgailuetan, hiri zein etxeetan.
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Energiaren horniketa-modua aldatzeko munduaren borondate nabaria behar
da eta; horretan zalantzarik ez. Ezinezkoa
da planetak behar duen aldaketa norbanakoan oinarrituta edo modu isolatuan
gauzatzea. Gainera, klima-aldaketaren
ondorioei aurre egiteko ezinbestekoa da
nazioarteko lankidetza, batez ere, isurpen
horien arduradun izan gabe ere, haren
ondorioak sendoago jasango dituzten
horiei laguntzeko.
Kiotoko protokoloarekin lehendabiziko nazioarteko urratsa egin zen gai honetan. Itun horrek ez zituen esperotako
emaitzak izan, mundu mailan isuri gehien
duten herrialdeak ez zirelako bertan izan
(Estatu Batuak, Txina...).

hartuko dituen konpromisoak proposatu
ditu. Murrizketa horiekin, une honetan, ez
litzateke lortuko berotze-efektua 2°C horietara mugatzea. Hala eta guztiz ere, gobernuek 5 urterik behin biltzea erabaki
dute, ezagutza zientifikoa eguneratzearekin batera helburu handiagoak finkatzen
joateko.
Itun horretan aurreikusten denez,
2020tik aurrera, herrialde garatuenek
100 mila milioi dolar bideratu beharko
dituzte garapen bidean dauden herrialdeak klima-aldaketara egokitu daitezen
errazteko.

Parisko Itun berriak erakusten digu
oraingo honetan konpromiso irmoa hartu
dela.

Parisko Ituna eragin duen prozesu honetan, Europar Batzordearen jarrera izan
da asmo handienekoa, 2030 urterako
BEG %40 murrizteko eta energia berriztagarriak %27 murrizteko helburuak ezarri baititu.

Parisko Klimari buruzko
Goi-bilera

Zer iritzi dute euskal herritarrek
gai honen inguruan?

Parisko itunak ekintza-plan globala
ezartzen du, industriaurretik berotze globala 2°C baino txikiagoa izateko mugatuz,
mundua klima-aldaketa arriskutsu batera
bidean egon dadin saihesteko. Kontuan
izan behar dugu, zientzialarien arabera,
munduko tenperatura gaur egun garai
hartakoa baino 0,8°C handiagoa dela.

Euskal herritarren %72k uste du ingurumenaren babesa eta kutsaduraren
kontrako borroka premiazko kontua
dela, eta klima-aldaketa ingurumen arloko bigarren arazorik garrantzitsuena
dela; hala adierazi du Eusko Jaurlaritzaren
Prospekzio Soziologikoko Kabinetearen
Ingurumen eta Energia azterlanak (2013).

Hitzarmena 195 herrialdek sinatu dute.
Horretarako, BEGak murrizteko bakoitzak

Herritar gehienak (%60) sinetsita daude egungo energia kontsumoak aldatu

beharra duela, eta ezinbestekoa dela
energia-iturri berriak bilatzea, egungo bizi-maila mantendu edo hobetzea ahalbidetze aldera.
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Airearen kutsadura
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Klima aldaketa, berotze globala
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Kutsadura orohar

Zer egiten ari da Euskal
Administrazioa?
Euskadik klima-aldaketari ekarpen
txikia egiten badio ere (termino kuantitatiboetan, Europar Batasunaren emisio
guztien %0,5), Euskadik bere egin du isuriak murrizteko nazioarteko politikak
arautzen dituen oinarrizko printzipioa:
erantzukizun partekatuaren printzipioa,
alegia.
Testuinguru horretan, Eusko Jaurlari
tzak KLIMA 2050 Klima Aldaketaren
Estrategia onartu zuen 2015eko ekainean,
bi helburu nagusirekin: 2050 urterako
Euskal Autonomia Erkidegoko BEG isuriak
%80 murriztea (Europar Batasunak ezarritako zuzentarauekin bat eginda), eta lurraldearen erresilientzia bermatzea klima-aldaketaren ondorioen aurrean.
Helburu horiek lortze aldera, Euska
diko eragile eta herri administrazio guztiek asmo handiko zenbait ekintza egin
beharko dituzte, aipatutako estrategian
jasotakoak.
Euskadik potentzial zientifiko-tekniko
handia dauka, unibertsitate eta zentro
teknologikoetan. Gainera, udal sare aurreratu eta dinamikoa dauka; urteak darama isuriak murrizteko eta klimaaldaketara egokitzeko lanean. Era
berean, herri administrazioak eredugarritasunean oinarrituta lan egiten du,
Erosketa Publikoa eta Kontratazio Berdea
gisako tresnak erabiliz edo bere jardueraren isuriak murriztuz.
Euskal Industriak ere nabarmen murriztu ditu emisioak azken urteotan.
Efizientzia energetikoa hobetu egin da
eta erregaiak pixkanaka ordezten ari dira.
Baina, euskal industriari dagokionez, azpimarragarriena zera da: Euskadik berritzaile izateko gaitasun handia duela karbonoan baxua den ekonomiara bideratutako
produktu eta zerbitzu berrien diseinuan
(ekodiseinuaren bitartez, adibidez). Lan
egiteko modu hori etorkizunak behar
duen industria motarekin lerrokatuta
dago.
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Uraren kutsadura
Etxe-hondakinen tratamendua,
birziklatzea
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Prospekzio Soziologikoko Kabinetearen Ingurumen eta Energia azterlana (2013).

ZER EGIN DEZAKEGU HERRITARROK KLIMA-ALDAKETA ETETEKO?
Euskal herritarron esku ere badago planetaren etorkizunean eragina izatea, gure jarrera eta erosteko erabakien bitartez. Gezurra badirudi ere, energia fosilaren kontsumitzaile handiak gara, hortaz, eguneroko errutinetan aldaketa txiki batzuk eginda iraunkorrago jardun ahal izango dugu.
Esparru ezberdinetan esku hartu dezakegu, hona hemen zenbait ideia:
Etxean:
• Erosi eta erabili etxetresna elektrikoak modu arduratsuan
• Bereizi hondakinak
• Aurreztu ura
Garraioan:
• Herri barruan mugi zaitez oinez edo bizikletaz
• Erabili garraio publikoa
• Partekatu autoa
• Gidatu modu jasangarrian
Erosketetan:
• Kontuan izan zenbait alderdi: ontzia eta bilgarria, produktuak jatorria hurbilekoa
edo urrunekoa duen, erosten duguna egiteko erabilitako elikagai edo materialen
trazabilitatea.
• Hobe da material iraunkorrak aukeratzea objektu hauskorrak baino.
• Bertoko eta denboraldiko produktuak aukeratzen badituzu, berau ekoitzi eta garraiatzeko beharrezko energia-kontsumoa murriztuko duzu.
• Hurbileko saltokietan erosita, saltokira bitarteko garraioen isuriak aurrezten dituzu.
• Fruta, barazkiak, hestebeteak, olibak, lekaleak, fruitu lehorrak, gailetak, etab. hobe
da ontziratu gabe erostea. Ontziratutako produktuak erostean, zenbat eta handiagoak aukeratu hobeto, horrela etxeko zaborrontzietan ontzi-kopurua txikituko
baita.
• Erabili zeure poltsak edo erosketetarako orga.
Ez da hain zaila ohitura, errutina eta jarrera iraunkorragoak hartzen joatea. Milioika
pertsona bagara, orduan bai, aldatuko dugu planeta.
Informazio gehiago:

web

web
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Ekopedagogia, paradigma filosofikoa

GURE ETXEA; LURRA
Eva Benito

web

pdf

Ekopedagogia «Lurraren Gutuna» onartu ondoren sortu zen. «Lurraren Gutuna» izeneko nazioarteko
adierazpenean, gizadia osoaren helburu komunen inguruan gutxieneko adierazleen printzipio eta
proposamenak jasotzen dira; bertan, baieztatzen da ingurumenaren, giza eskubideen, garapen parekidearen
eta bakearen babesa elkarren menpekoak eta bereizezinak direla.

L

urraren Gutuna etika planetarioaren egiazko kodea da, ekintzarako
deia (Call to Action – CTA), eta bertan sustatzen diren iraunkortasun-balioek
potentzial hezitzaile izugarria dute: ingurumenaren kontserbazioa kontzientzia
ekologikoaren menpe dago, eta kontzientzia hori moldatzea heziketaren menpe.
Hortxe sartzen da jokoan ekopedagogia
bera (edo Lurraren Pedagogia). Ikasketa
sustatzen du pedagogia horrek, «eguneroko gauzen esanahia» azpimarratuz:
egunerokotasunaren pedagogia.

Lurraren Pedagogia
Heziketa espazio eta denborari lotuta
dago, bertan gertatzen baitira gizakiaren
eta ingurumenaren arteko harremanak.
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Harreman horiek arlo emozionalean gertatzen dira neurri handi batean, gure subkontzientean (ez gara horietaz ohartzen;
sarritan, nola gertatzen diren ere ez dugu
jakiten). Hori dela eta, ekoheziketa beharrezkoa da horiek maila kontzientera eramateko, eta, bide horretan, ezinbestekoa
da pedagogia berezi bat erabiltzea; hain
zuzen ere, irudimenean, zeharkakotasunaren ikuspegian, diziplinartekotasunean
eta kultura aniztasunean sakonduko duen
pedagogia bat. Horrek lagunduko digu
gure gizarte eta ingurumen testuingurua
ulertzen eta bertan jarduten.

«giza animalia» garen heinean, lurra baita
izateko gure gordelekua.

Lurrak etxea irudikatzen du, eta beharrezkoa da harekin bizikidetzan berriro
heziko gaituen pedagogia bat, Paulo
Preirek dioen bezala (aitzindarietako bat),

Ekologiaren beraren bilakaeran sortu
zen ekopedagogia; oraindik haurtxoa da,
baina haziz doa; mugimendu pedagogiko
gisa, nahiz curriculum-ikuspegiaren men-

Iraunkortasunerako heziketa sendotu
ezean, Lurra gu eusteko espazioa baino ez
da izango; domeinu tekniko eta teknologikorako espazioa; gure ikerketa, saiakera
eta, batzuetan, kontenplazioaren xede
gisa baino ez dugu ulertuko. Baina ez da
espazio bizia izango, ez da «arintzen» gaituen espazio hori izango, ez da gure
«zaintza» behar duen espazio izango.

Sustraiak errotzen

pe, «Lurraren Gutunak» definitzen dituen
balio eta printzipioak barne hartuz, eduki
zein kontzeptuak eta material didaktikoen prestaketa bideratuta.
Hain zuzen ere, Rioko Foro Globalean
aurkeztu zitzaigun (1992) joan den mendeko ekimen adierazgarrienetako bat;
ingurumen arloko heziketa eztabaidatu
zen sakon eta ekopedagogiaren garrantzia nabarmendu zen, garapen iraunkorraren pedagogia gisa. Ordutik, «Lurraren
Gutunari» buruzko eztabaida faktore adierazgarri bilakatu da hiritar planetarioak
haztera bidean. Haren aburuz, globalizaziotik eta kontzientzia ekologikotik kanpo
diseinatzen den pedagogia orok zilegitasun arazoak izango ditu.
Izan ere, Jean Piagetek irakatsi ziguna
egia bada (ikaslearentzako garrantzitsua
dena islatu behar duela curriculumak, alegia), badakigu osatu gabe geratuko litzatekeela, curriculum-edukiek norbanakoarentzat esangura izan behar duten
neurrian. Horrela, eduki horiek esanahi
betea izango dute, soilik planetaren osasunerako esanahirik badute (norbanakoarena baino testuinguru zabalago batean).
Pedagogia tradizionaletan, gizakia kokatzen zen unibertsoaren erdigunean.
Ekopedagogia planeta-zibilizazio batera
eboluzionatu da, erreferentzia etiko eta
sozial gisa (planetaren ulermena genero,
espezie, erreinu, hezkuntza formal, informal eta ez-formala kontuan hartuta).
Berreraikitze paradig matikoa nagusi den
garaiotarako pedagogia egoki gisa definitzen dute aitzindariek; uste dute iraunkortasun eta bake kultura baterako egokia
dela, eta, ondorioz, Lurraren Gutunean
adierazten den prozesurako egokia.
Zentzu horretan, esperientzia positibo
erreal ezberdinak daude; horietan pedagogia hau jarri da praktikan eta Lurraren
Gutuna erabiltzen da egiazko ekintza baterako tresna gisa. Horietako asko Latino
amerikan gertatzen dira; hala nola, Brasilgo
Sao Paulo estatuko, Peru, Kolonbia eta abarretako zentro publiko askotan burututakoak. Baina, hurbilago ere badaude beste
zenbait esperientzia dokumentatu, besteak beste, Granadako Unibertsitateko
Hezkuntza Zientzien Fakultateak sustatutakoak. www.cartadelatierra.org webgunean
ezagut ditzakegu horietako batzuk.

pdf

EKOPEDAGOGIAREN GUTUNA
«Ekopedagogia ez da askoren arteko pedagogia arrunt bat. Naturaren kontserbazioari (Natura Ekologia) eta gizarteek ingurumenean duten eraginari (Gizarte Ekologia)
buruzko proiektu global alternatibo gisa zentzua hartzen du ekopedagogiak, baita
ikuspegi ekologikotik zibilizazio iraunkorra sortzeko eredu berri gisa ere (Ekologia
Integrala). Bide horretan, zenbait aldaketa egin behar dira egitura ekonomiko, sozial
eta kulturalean. Hortaz, kontzeptu hau proiektu utopiko batekin lotzen da: gizarte eta
ingurumen arloko egungo giza harremanak aldatuko dituen proiektu batekin, alegia.
Hortxe datza ekopedagogiaren esanahi sakona» (Antunes A. eta Gadotti M., Paulo
Freire Institutua, Brasil).
Ekopedagogia hezkuntzatik sortutako paradigma filosofiko batean oinarrituta
dago, eta elkarren menpeko ezagutza eta balio multzoa eskaintzen du. Horien artean,
honakoak aipa ditzakegu, besteak beste: globalki pentsatzeko heztea; sentimenduak
heztea; Lurraren identitateari buruz irakastea, giza izatearen funtsezko elementu gisa;
kontzientzia planetarioa moldatzea; ulermenean, sinpletasunean, zaintzan eta bakean
heztea.
Izan ere, Paulo Freirek berak nabarmentzen duenez, pedagogiak mundua irakurtzeko irakaskuntzan hasi behar du: «mundua unibertsoa da, mundua bera baita gure
lehenengo maisua. Gure lehenengo irakaspena emozionala da; unibertsoaren misterioaren aurrean kokatzen gaitu, harekin harreman estuan, etengabeko bilakaeran
murgilduta dagoen izaki sakratu eta bizidun horren parte garelako sentsazioa sortuz
gure barnean».
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TXANGOAK

Bilbao – Laudio/Llodio

KONTRABANDISTEN
IBILBIDEA

pdf

Testua eta argazkiak (ORBELA, Ingurugiroko
Ikerketa eta Heziketa)

Mendi-bide honek Ganekogorta mendimagaletan zehar egiten du ibilbidea, karobi
eta elur-zuloen zein haritz motzen paretik
igarota, Burdin Hesiaren aztarnak eta Santa
Maria del Yermo (Santa Luzia) monumentumultzoa ikusteko aukeraz gozatuz.

2016ko lehen seihilekoan zehar, Bilbo eta Laudio arteko
Kontrabandisten Ibilbidea seinaleztatu du Bizkaiko Foru
Aldundiak; 20 km-ko ibilbidea da, neurri handi batean bide luzeetatik igarotzen dena (GR 123 - Bizkaiari Itzulia eta GR 228
- Bilboko Eraztun berdea).
Ibilbide honek garraio publikoan egiteko plan aparta eskaintzen digu, hala Laudiotik nola Bilbotik irtenda; izan ere, herrialde bietako tren geltokietan hasi eta bukatzen da ibilbidea.
Abandoko tren geltokitik hasiko gara, Zabalburu plazara
bidean; bertan topatuko ditugu GR 228rako 1. sarbidearen marka zuri-gorriak. San Adrian eta Larraskitura norabidea hartu
eta Pagasarrirako ohiko igoerari ekingo diogu.
Berehala helduko gara Igertuko baserrietara, aparkaleku eta
hesiaren parean. Dirudienez, kontrabandista bizkaitar eta arabarren arteko topaguneetako bat zen hori. Baserrien parean, ia
ezkutuan, elur-zulo zahar bat dago, Pagasarriko gainean daudenen antzekoa. Bertan, elurra pilatzen zuten neguan, elikagai eta
sendagaiak kontserbatzeko erabili ahal izateko, eta udan limoi-ura egiteko.
Bide zaharrean gora jarraituko dugu. Gora heldutakoan, GR
228 atzean utzi eta hori GR 123-Bizkaiari Itzulia xendarekin
lotzen duen lotura-bidean aurrera egingo dugu. Ezkerretara
geratuko dira muinoa eta aterpea, eta eskuinetara elur-zuloak,
Tarinen iturria eta, pixka bat aurrerago, Alonsotegirako saihesbidea. Iturria XX. mende hasieran eraiki zuten garai hartako
mendizaleek eta, horren gastuak estaltzeko, pertsona bakoitzak
«tarin» bat ematen zuen (horrela esaten zitzaion orduan Erreal
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bati, 25 zentimoko txanponari, alegia). Hortik datorkio iturriari izen berezi hori.
Ganekogortaren aurreko mendixkan, ezkerretara doan bidea
hartuko dugu, ondoren mendia hegoaldetik inguratzeko. Zollo
eta Arrankudiagarako saihesbidea alde batera utzita, tarteka
harkaitz landuzko bidezidor eder batera helduko gara. Harkaitz
horiexek zapaldu zituzten kontrabandistek, eguneroko lanaren
osagarri izango zen dirua lortzeko gauez bertatik igarotzen zirenek. Ateri dagoen egunetan, Gorbeia mendigunearen ikuspegiak izugarriak izaten dira bertatik.
Bidezidor horretan bertan topa dezakegu Altxiskeetako iturria; han freskatu eta muinora igoko gara, Kurtziagako bidegurutzera arte. Ganekogortara garamatzan bidearen oinetan
izango gara berriro (oraingo honetan, ordea, Arabako aldean).
Puntu horretan GR 123 - Bizkaiari Itzulia bidea hartuko dugu,
Laudio eta Gordexola lotzen dituen etapan.

GR horretan jarraituko dugu, ezkerretara, Laudiora bidean,
eta laster Gazteluzar mendiaren aldamenetik igaroko gara.
Kamarakaren oinetan, eskuinerantz jaisten hasiko gara, pinudian barneratzen, eta Burdin Hesiaren aztarnak ikusten hasiko
gara. «Hesi» famatua Bilbo Handiaren inguruko gotorlekuek
osatzen dute. Horixe zuten kokapena, aparta baitzen Gerra
Zibilean hiriburua eta haren inguruak Ejertzito Nazionalaren
aurrerapenetatik defendatzeko. Inguru hori bikain sendotu bazen ere, bertan ez zen inoiz borrokarik gertatu.
Informazio-panelera heldutakoan, pista atzean utzi eta elorri
zuri arteko bidezidorra hartuko dugu, Santa Maria del Yermo
Elizara arte (Santa Luzia izenaz ezagunagoa da, parean duen
ermitaren izenaren eta maiatza bukaeran bertan ospatzen den
erromeria animatuaren ondorioz).
Gure ibilbideari eutsiko diogu; San Antonio eta Santa
Apoloniaren ermitaren parean igaroko gara eta, haritz motzen
artetik, Isusi auzora arte jarraituko dugu. Bertan karobi zaharra
topatuko dugu. Laudiora jaitsiera Errekabieta bide egokitutik
egingo dugu, ibaiaren parean dauden egurrezko eskailera eta
pasabideetatik.
Laudiora iritsita, merezitako mokadua hartu ahal izango dugu, trena hartu eta
Bilbora itzuli baino lehen.

pdf

Kontrabandoaren bide zaharrak
Ilundu du dagoeneko. Ilberria da eta Domingo de
Larrabe baserritik irten da, txapela buruan eta zakua
lepoan dituela. Yermo eta Ganekogortarako bidea hartu
du urrats arinez.
Zarata txikienari adi dago, ez baita batere arraroa
miñoiak inguruan ibiltzea. Esku-ahurra bezain ondo ezagutzen du mendia eta, susmorik txikienaren aurrean,
ibilbidea aldatuko du. Gaur gauean, arazorik ez bada,
«Altxaketa» ibilbidea hartuko du. Bide erosoa da eta
zuzenean eramango du Pagasarrira; ondoren, Igertura
jaitsiko da azkar, bertan geratu baita Valentin «Bilboko»
lehengusuarekin.
Txominek pattar zahagia darama, eta tabakoaren truke aldatuko dio Valentini, baita itsasgizon ingelesek portutik ekarritako bitxikeri batzuen truke ere.
Biharamunean, nork bere ogerlekoak irabazi ahal
izango ditu gauez eskuratutako salgaiekin, Errege-bidean
Aretako miñoien postutik igarotzeak eragingo lekizkiekeen zergak saihestuta.
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rra, txantxangorria, txirriskila arrunta, zozoa, txolarrea, karnaba, etab.

EKIPAMENDUAK

Murga Jauregia
Hektarea batetik gorako azalera duen
partzela arboladun honetan, Murga
Jauregia dago; planta laukizuzena duen
XVII. mendeko eraikin barrokoa da,
Zallako Udalaren egoitza.

Ikasi eta gozatu, inguru irisgarri batean

MURGA, LORATEGI BOTANIKOA
ZUGANDIK GERTU
pdf

vídeo

Ibon Hormaeche

Zallako Murga Parkea udalerriaren erdigunean dago, Udaletxea jasotzen
duen Murga dorretxean, hartarako zaharberritu baitzen garai batean.

Z

allako Murga Parkean, 12.120 m2ko espazioan, 33 zuhaitz-espezie
baino gehiago dago. Besteak beste, honako espezie hauek topa ditzakegu:
ezkia, haritz gorria, izei gorria, indigaztainondoa, sekuoia gorria, ginkgoa, palmondo erraldoia, gerezi erramua, Arizonako
altzifrea, astigar zorrotza, gorostia, magnolia tulipa, arbustu japoniarra, ekialdeko
platanoa, etab.

espezie bakoitzarekin batera panel informatibo bat dago, informazio erabilgarri
eta didaktikoa jasotzen duena (euskara,
gaztelania eta ingelesez); panelak, gainera, jatorriari, zuhaitzaren zein hostoen
morfologiari eta fruituari buruzko informazio grafikoa ere badakar. Azken batean, lorategi botanikoa egokitua da, esperientzia hau didaktiko egiten duten
interpretazio-baliabideak dituena.

Publikoari irekita dagoen
hezkuntza proiektua

Gainera, Parkearen sarreran panel handi bat dago, ibilbidearen ideia orokor bat
sortzen (begirada bakarrean ulergarria,
orientatu ahal izateko
oztoporik gabea) eta bi
sitan eskaintzen zaigun
espezie-aniztasuna
ulertzen laguntzen diguna. Jauregiaren parean beste panel bat
dago. Murgako Par
keko aniztasun begetalaz gozatu bitartean,
ibilbidean zehar ikusiko dugun faunarik
adierazgarrienaren
berri emango digu:
txonta, usapal turkia-

Udalak eta Enkarterrialde Landa
Garapenerako Elkarteak espazio didaktiko
honen balioa nabarmendu zuten 2012 urtean, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko
Jaurlaritzaren babesarekin, eta, ordutik,
adin guztietako milaka pertsona hurbildu
dira ingurumen eta botanika arloko ezagutzak handitzeko asmoz.
Lorategi Botaniko berezi honetako espezie nagusien informazioa jasotzen duten 35 panelen bitartez, aukera izango
dugu bertako espezie asko hobeto ezagutzeko, baita zenbait espezie exotiko ezagutzeko ere (espezie berdingabeak, sarritan). Lorategi zoragarri honetako zuhaitz

Murgako Juan Sanchez Chiquilinek
eraiki zuen dorretxea 1272. urtean (XIII.
mendean); Murgako lehen jauntxoa zen
hura, Saltzedoko Sancho Garcia, «Beltza»,
Ayalako zortzigarren jauntxoaren sasiko
semea). Mendeetan zehar egin izan diren
transformazioek gaur egungo jauregi barrokoaren itxura eman diote.
Eraikin noble honen ezaugarri azpimarragarriena armarria da, Saltzedotarren
eta Ayalatarrena; sarrera nagusiaren gainean dago. Behealdean Saltzedo ezkutuaren lelo laburtua dago, leinu horren
sorrera Leongo Erreinuan kokatzen duena: «Sauces y panelas son / estas armas sin
edubio / hijas del conde don Rubio (1), / nietas del rey de León». Testu horrekin batera,
giza ezaugarriak dituen eguzkia ageri da
eta, haren ondoan, suge eta dragoiak.
Armarria osatzen, giza aurpegi biboteduna ikus dezakegu eta, haren alde bietan,
giza burua duten lehoi bi.
Laburbilduz, multzo historiko berezi
honen egitura eta tamainak balio didaktiko handiko paisaia-edertasuna sortzen
dute hiri-inguru horretan, irisgarritasun
osoz, pasiera eta ikaskuntzarako aukera
aparta eskainita.

(1) On Rubio kondea: leinuaren jatorriaren erreferentea. XI. mendean Arangutiko Flavio Rubio konde gisa ezaguna zen jaun noble batek, Asturias eta Leongo
erregeen ondorengo zenak, Saltzedo Harana populatu zuen.
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GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

ZIBERINGURUNE@
Aktibatu+ 2015-2016

Parte hartu duten
ikastetxeek aitortza
jaso dute

Erakusketa

Santurtziko baleak
Bizkaiko Golkoan
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ORDUÑA
Udalak hitzarmena sinatu du Iraunkortasun eta Ingurumeneko Foru Sailarekin,
etxeko hondakinen atal organikoa tratatzeko zerbitzua eskaintze aldera. Tokiko
Administrazioa arduratuko da bosgarren edukiontziko hondakinak jaso eta
Arraizeko konpostatze- plantaraino garraiatzeaz; bertan ekingo baitzaio tratamenduari. Hitzarmenak bost urteko indarraldia dauka, modu automatikoan beste bost
urterako luzagarria, betiere aldeetako batek ere berau etetea eskatzen ez badu.
Gehienez, 25 urtera arte luzatu ahal izango da.

MUSKIZ
Muskizek droiak erabiliko ditu meatze-herentzia zaintzeko, udalerriaren etorkizuneko garapenean haren iragana ere integratze aldera. Meatze-esparruen azterketa historiko-arkeologikoa egiten hasi zen Udala 2014. urtean, etorkizunean
HAPNan barne hartzeko (enklabe bakoitzaren interesekin eta eskatutako babes-mailarekin bat). Pobeñako El Castillo izeneko Mineralen karga-tokian lan-ildo
berriari ekitea planteatu da, altxaketa planimetrikoa eta hiru dimentsioko erregistro berria martxan jarrita. Horren ondoren, haren egiazko egoera ezagutaraziko da eta babesari, kontserbazioari eta balio erantsiari lotutako etorkizuneko
ekintzak baloratuko dira.

BILBAO
Miribilla auzoko Gernika Lorategian haur-jostaketarako gune estali berria jarri dute,
diseinu ia espaziala duena; estalki garden handia dauka, argia iragaten uzten du
eta euriarengandik babesten. Jolas-gune hori iraunkortasun irizpideetan oinarrituta eraiki da (ekodiseinua). Esate baterako, estalki gardenak euri-ura jasotzen du,
gero ureztatzeko balioko duena, eta jokoak egiteko erabilitako materialak egurra
eta polimero birziklatuak dira. Gainera, sakelako telefonoak eta ordenagailuak
eguzki-energia bidez kargatzeko guneak ere baditu.
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BERRIZ
Belaunaldien arteko txangoen programa antolatu du Udalak bosgarren urtez,
zahartze aktibo programaren esparruan. Edizio honetan, udalerriko bideetan 8
ibilbide gidatu diseinatu dira. Horietan parte hartzen dutenek aukera izango dute
ingurunea ezagutu eta gozatzeko, adin ezberdinetako pertsonen arteko harreman
eta loturak sustatzen diren bitartean. Ibilbideak doakoak dira eta igandeetan egiten dira, azarora bitarte. Interesdunek e-posta bidez eman dezakete izena: gizarte@berriz.org

BALMASEDA
Hiribilduko 200 familia inguruk eta 20 saltoki baino gehiagok parte hartu dute
bosgarren edukiontziaren erabilerari buruz antolatutako esperientzia berrian
(hondakin organikoak). Zerbitzua martxan jartzeko, bide publikoan hondakin organikoen hogei edukiontzi instalatu ditu Udalak. Lan horretan herritarrei ahalik
eta gehien laguntzeko, material informatiboak sortu dira, solasaldi eta
mahai-inguruak antolatu dira eta blog bat ireki da (www.organikoabalmaseda.
com), baita harremanetarako telefono zenbaki eta helbide elektroniko bat ezarri
ere. Aurrerapauso garrantzitsua izango da, zabor-poltsa barruan ia %40 atal organikoa baita gaur egun.

GETXO
«Ez utzi zure marroiak besteontzat». Udalak sentsibilizazio kanpaina antolatu du,
animaliak dituzten pertsonak bide publikoan gorozkiak batzeko arduraz jabetu
daitezen. Ikusizko kanpaina hau pieza ezberdinetan zentratzen da, eta txanponaren bi aldeak erakusten ditu: alde batetik, animaliaren kaka bertan uzten duen
pertsona (txakur bat gorozkietatik urruntzen irudikatzen duen argazki baten bidez) eta oinetakoan itsatsita daramana. Baina, gainera, Udalak gogorarazi nahi
digu kaka horiek ez jasotzeak 600 eurora bitarteko zehapena ekar dezakeela.
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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.udalsarea21.net
Mugikortasun iraunkorra
Udalsarea 21-etik
gonbidapena luzatzen zaie
tokiko agintariei beste urte
batez Mugikortasunaren
Europako Astean parte
hartzeko (irailak 16-22) eta
garraio-modu berriak probatzeko, ibilgailuaren erabilera
eta emisioak murrizte aldera.

http://www.bizkaia.eus/
Konpostatzea Bizkaian
Bizkaiko Foru Aldundiak
materia organikoaren
gaikako bilketa sustatzen
du. Horretarako,
bosgarren edukiontzi
pertsonalizatuak eta zenbait konpostagailu ezarri ditu
Lurralde Historikoko udalerrietan. Horretaz gain, herritarrei
informazioa emateko plana martxan jarri du.

http://parquekruger.com/
Kruger Parke Nazionala
Kruger Parke Nazionala
da Hegoafrika bisitatzen
duten pertsonen
helmugarik
gogokoenetako bat. Ia bi
milioi hektarea ditu, eta
bertan babesten dira
basa-bizitzaren zenbait
espezie. Webgune
honetan hari buruzko informazio gehiago eskuratuko
duzu.
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http://hontzamuseoa.eus
Naturaren aniztasuna
Bizkaiko Natur Zientzien
lehenengo Museoak
13.900 espezimen baino
gehiagoko datu-basea
eskaintzen du bere
webgunean. Espezimen
horiek Naturaren arlo guztietakoak dira (Zoologia,
Botanika-Fungi, Geologia eta Paleontologia) eta arlo
zientifikoko informazio erabilgarria gehituta identifikatuta
daude.

http://cartadelatierra.org/
Lurraren Gutuna
Mundu mailako erakunde eta
indibiduoen ekimenez sortu
da webgune hau.
Sustatzaileek Lurraren
Gutuna bermatzen dute eta
berau erabiltzen dute
mundu bidezkoago, iraunkorrago eta baketsuago bat
lortzera bidean.

http://luisdegarrido.com/es/
Arkitektura Ekologikoa
Luis de Garrido emozioen
arkitektoaren webgunea
da. 20 urte baino gehiago
darama eraikin ugari
sortu eta eraikitzen,
betiere pertsonen osasuna eta zoriontasuna bermatuko
duten irizpide ekologikoetan oinarrituta.

Aktibatu+ 2015-2016

PARTE HARTU DUTEN IKASTETXEEK
AITORTZA JASO DUTE
Pasa den ekainaren 6an, Bustu
rialdea-Urdaibai, Mungialdea, Txorierri,
Erandio, Getxo eta Leioako 19 ikastetxetako Lehen eta Bigarren Hezkuntzako
200etik gora ikaslek aitortza jaso zuten
ikasturte honetan Aktibatu+ programaren baitan egindako lanarengatik.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Aktibatu+
ekimenaren helburua da iraunkortasunaren alde herritarren parte-hartzea
sustatzea, eta beste zenbait erakunderen laguntzaz ere garatu da.
Garatutako ekimenen bitartez, ikasle horiek bataz beste %5ean murriztu
ahal izan dute euren ikastetxeetako
energia-kontsumoa eta, era berean,

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

JARDUERAK

hondakin gutxiago sortzea,
gaikako bilketa areagotzea
eta erosketak modu iraunkorragoan kudeatzeko irizpide berriak finkatzea ere
lortu dute.
Leioan burututako ekitaldian zenbait erakundeetako ordezkariak izan
ziren, Elena Unzuet a,
Bizkaiko Foru Aldundiko
Iraunkortasun eta Ingurune Naturala
Zaintzeko Saileko foru Diputatua,
besteak beste.
Sari eta ziurtagirien banaketa egin
ondoren, Lehen Hezkuntzako ikasleek

«Hau Oparia!» antzezlanaz gozatzeko
aukera izan zuten, Monda Lironda antzerki konpainiaren eskutik. Bigarren
Hezkuntzako ikasleek, ordea, «La sal de
la tierra» dokumentala ikusi ahal izan
zuten.

Ikasteetxe saridunak
EROSKETA-HONDAKINAK sariak

ENERGIA sariak

1. Saria: Urdaibai Bird Centerren bisita gidatua
Sta. Mª del Socorro –Mertzede Ikastetxea

1. Saria: Metro Bilbaoren instalazioetan bisita eta
bidaia kabinan
CEIP Lezama HLHI

2. Saria: Getxo Aquariumera bisita
Eleizalde Ikastola
3. Saria: Deustuko sifoian bisita gidatua
Jose M.ª Uzelai Herri Ikastetxea
Emaitzarik onenak lortu dituen zentroaren aipamen
berezia: Urkiola parkean bisita gidatua
Mundaka LHI
Komunikazio kanpainarik ikusgarriena egin duen
zentroaren aipamen berezia: Betelurin bisita gidatua
Montorre LHI

2. Saria: Armañongo parketxera bisita
Larrabetzuko eskola
3. Saria: Gorbeiako parketxera bisita
CEIP Larrañazubi HLHI
Emaitzarik onenak lortu dituen zentroaren aipamen
berezia: Galindon bisita gidatua
Txomin Aresti LHI
Komunikazio kanpainarik ikusgarriena egin duen
zentroaren aipamen berezia: GARBIKERen bisita gidatua
Artatza-Erromo BHI

Erakusketa

SANTURTZIKO BALEAK BIZKAIKO GOLKOAN

Erakusketak Bilboko Itsas Museoa eta Santurtzi Itsasoa
Museoa interpretazio-zentroa lotzen ditu, baina bi zatitan
banatuta: euretako bat ITSAS MUSEOAREN kanpoko aldean
dago, bestea, berriz, SANTURTZIKO ARRANTZA PORTUAN.
Erakusketa honek zetazeo eta beste itsas-animalia batzuen
argazki zoragarriak biltzen ditu. Argazkiak, Gorka Ocio naturalista eta ornitologo santurtziarrak egin ditu, Santurtziko
Baleak/verballenas.com programaren arduradunak.

Sarrera doan da eta
urrira arte egongo da
zabalik.

Informazio gehiago: www.bizkaikobaleak.eu
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Hiri eta Herri Iraunkorren Europako 8.
Konferentzia, Euskadi 2016

GURE HIRI ETA HERRIEN EKINTZA
ERALDATZAILEA
Ibon Hormaeche

Datozen hamarkadetan gure hiri-zentroak nabarmen zabalduko direnez gero, ezinbestekoa da hiriak
entitate iraunkor eta erresilienteago bilakatzea, eta karbono emisioak murrizteko zein ekonomia zirkularra
integratzeko bideari ekitea (ICLEI 8. Konferentziako Adierazpena, Euskadi 2016).

G

aur egun, dagoeneko inork ez du
ukatzen hiriek erronka ugariri
aurre egin behar diotela eta euren zein Planeta osoaren etorkizuna faktore ezberdinen menpe dagoela: klimaaldaketa, urbanizat ze jasanezina,
pertsonen integrazio eta bizikidetza egokia, hondamendi naturalak, biodibertsitatearen galera, uraren eskasia eta kalitate
kaskarra, kapital naturalaren degradazioa
eta ekosistemen zerbitzuak, elikaduraosasunaren mehatxuak, etab.
Wolfgang Teubner-ek, Europako
Iraunkortasunerako Tokiko Gobernuen
Sareko (ICLEI) Eskualde Zuzendariak,
udaberrian Bilbon burututako Sarearen
8. Konferentziaren esparruan (apirilak 2729) azaldu zuenaren arabera, «gaur egun,
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beste batzuen kontura eraikitzen ari gara
geure ongizatea, eskasak diren baliabideak gehiegi erabiliz. Errefuxiatuen krisiak
lotura sendoa du baliabideen erabilerarekin. Besteei baliabideak ukatzean oinarrituta dago gure gizartea, baita etorkizun
hobea edukitzeko aukeran ere, eta horrexegatik bilatzen dute errefuxiatuek bizi
berria Europan». Iraunkortasunarekiko
konpromiso berrien beharra duten alderdi asko jasotzen dira Teubnerren mezuan, eta horiek hartuko ditugu erreferentzia artikulu honetan.

ICLEI, Iraunkortasunerako Tokiko
Gobernuen Sarea
Nazioarteko elkarte honek mundu
osoko 1.200 bat tokiko gobernu biltzen

ditu, mundu mailan diharduen hiri
iraunkorren sare bakarra osatuta. Toki
agintaritzen interesen ordezkari gisa
jarduten du Nazio Batuen aurrean, baita nazioarteko foro politiko ezberdinetan ere, betiere misio argia lortzera bidean: iraunkor tasun globalean
hobekuntza nabariak lortzea, lan eta
konpromisoan oinarrituta eta tokiko
esparruan iraunkortasun programa eta
kanpainak garatuz.
Iraunkortasun globalerako tokian tokiko ekintzak ezinbestekoak direlako
konbentzimendu hori da ICLEI sareari
zentzua ematen diona; horregatik da
Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal
Sarea, Udalsarea 21, ICLEI Sareko kide
2001 urtetik.

2015, esparru global berrien
mugarria
Joan den 2015 urtean hiri eta hiriguneei eragiten dioten marko politiko global
ezberdinen sustapena izan zen nagusi,
N B Ere n G ar ap e n I r aunko r re r ako
Helburuak eta Klima Aldaketaren Parisko
Itunaren bitartez. Bizkaia Maitea jorratuak
ditugu dagoeneko dokumentu horiek.
Dokumentuon ildoarekin bat eginda, eta
ezarritako helburuak zein hartutako erabakiekin kontsekuente, 2016 honetan
EBaren Hiri Agenda eta Habitat III inspirazio-gida sustatuko dira.
Baina, zer nolako eragina dute esparru
horiek hirietan? nola ezartzen dute elkarren arteko harremana? eta, nola indartu
daitezke tokian tokiko ekintzak klima-aldaketaren kontrako borrokan ekarpen
eraginkorra egiteko, eta Europako hirietan hiri-garapen iraunkorra errazteko?

Hiri-eredu berria definitzeko
konpromisoen dekalogoa
Gai horiek guztiak jorratzeko, Hiri eta
H e r r i I r a u n k o r r e n Eu r o p a k o 8 .
Konferentziaren esparruan, Euskadik 40
herrialdetako 900 ordezkari jaso zituen.
Bertan bildutakoek Planetaren etorkizunerako gako diren galdera horiek eta beste batzuk ebazteko soluzioak planteatu
zituzten. Gobernantza eta hiri iraunkorren
gaietan Europan antolatutako bilerarik
garrantzitsuenean, hirien beharrizanen
eta esparru politiko europar zein globalen
potentzialaren inguruan eztabaidatu ziren hirietako, Nazio Batuetako, Europar
Batasuneko eta gizarte zibileko ordezkariak. Planteatutako proposamenen helburua zen hiri-eraldaketa bizkortzea eta
iraunkortasun-helburuei ekarpena egitea,
betiere honako konpromisoak hartuta:
• klima-aldaketari aurre egitea, egokitze
eta arintze ikuspuntuan oinarrituta 
klimarekin konprometitutako hiriak;
• osasuna eta bizi-kalitatea, horiek politika sektorial publikoen multzoan barne
hartuta, hiritarren osasuna hobetze aldera eta zerbitzu iraunkorrak eskuratzeko orduan berdintasuna sustatze aldera
 hiri osasungarriak;
• hirien ahalduntzea, inpaktu energetikoa eta berotegi-efektuko gasak murriztera bidean  hiri ahaldunduak;

web

web

• hiri-ekonomia berde eta barne-hartzailea, tokiko ekonomia sendotzean
arreta handiagoa jarriko duena (biodibertsitatea, baliabideen efizientzia
eta erresilientzia hobetuz) eta hirii r au n ko r t a su n e r a ko t r a nt si z i o a
sustatuko duena; hortaz, hirietako
toki- agendekin integratua  hiri zirkularrak eta tokian ekoitziak;
• Zero Energia Eraikuntza (EEC) lortzeko
erronkak finkatzea eta eraikin adimendunak sortzea, erabilera energetikoa
optimizatzeko kudeaketa-tresnen bitartez, eta hiri adimendunetako energia
iraunkorraren estrategia eta ekintzaplanak integratzea  hiri efizienteak;
• harrera eta gizarte justiziaren printzipioa, komunitate-integrazioaren aldekoa eta dibertsitatea kolokan jarriko ez
duten balio partekatuetan oinarritua,
ingurumen estandarrak arriskuan jarri

gabe gizartearen erronkei (etxebizitza
beharrari kasu) erantzungo diena  hiri
partekatuak;
• Kultura, tokiko iraunkortasunerako trantsizioan aurrera egiteko protagonista
zein sustatzaile gisa eta garapen iraunkorraren zutabe gisa  hiri sortzaileak;
• uraren gobernagarritasun egokia, uraren hiri-zikloaren kudeaketa iraunkorrerako politika publiko eraginkor, efiziente eta barne-hartzaileak diseinatu eta
ezarriz  ura bermatua duten hiriak;
• irisgarritasuna eta mugikortasun iraunkorra, irisgarritasun eskubidea egikaritzeko erraztasunak orokortuz eta
garraio-modu garbi, seguru eta osasungarrien baldintzak hobetuz  hiri irisgarriak; eta
• natura eta haren babes zein zainketan
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garapenerako azpiegitura berdeak sortu eta planifikatuz  hiri naturalizatuak.
Konpromisook nabarmendu ditugu,
horiek izan baitziren ICLEI 8. Konferentzian
garatutako lanen abiapuntua, eta
Europako hiri eta herrientzako ibilbide-orri berriaren Euskal Adierazpena ekarri
zutenak.

Euskal Adierazpena
Europa habitagarri eta barne-hartzailean, udalerri produktibo, iraunkor eta
erresilienteak sustatzeko hartu beharreko
konpromiso nagusiak jasotzen ditu. 15 jarraibidetan antolatuta daude konpromisoak, eraldaketa soziokultural, sozioekonomiko eta teknologikoko helburuen
arabera sailkatuta. Horiekin batera, aldaketa-prozesu horri atxikitako hiri eta herriek eragile aktibo izatekoa hartutako
konpromisoa jasotzen da, baita nazio zein
eskualde mailako gobernuei eta Europar
Batasunari politikak helburu horiekin lerrokatzeko eskaria ere.
Adierazpena bukatzeko, hiriek konpromiso arduratsua hartzen dute NBEren
Garapen Iraunkorrerako Helburuak eta
Klimaren Parisko Ituna ezartzen laguntzeko. Halaber, konpromisoa hartzen dute,
baita, EBren Hiri Agenda bere helburuekin
lerrokatzeko, ekintza eraldatzaileak monitorizatu eta dokumentatzeko, eta Hiri
Iraunkorren Europako Plataformaren bitartez (www.sustainablecities.eu) erreplika daitezen eskuragarri uzteko.

web

EUSKAL ADIERAZPENA INDARTZEN DU
Thomas Kastrup-Larsenek, Aalborg hiriko alkateak (Danimarka), Euskadi goraipatu
zuen Konferentzian egindako esku-hartzean, Aalborgeko Karta (1994) famatuarekin eta
Aalborgeko Konpromisoekin hasitako prozesuan tokiko iraunkortasunerako protagonista rola hartzeagatik. Era berean, goraipamena egin zion Euskal Adierazpenari, konferentziaren emaitza garrantzitsua baita Aalborgeko dokumentuen ondorengo testu hori.
Haren iritziz, «Euskal Adierazpenak bide berria ireki dio gure gizarteen eraldaketa iraunkorrari, eta bide hori hartu besterik ez dugu egin behar. Elkarrekin lan egin behar dugu, eta
horrelaxe egingo dugu, ziur».
Zeuk ere atxikimendua erakutsi nahi badiozu, Konferentziaren webgunearen bitartez
egin dezakezu. Edozein pertsona edota erakundek (elkarte, enpresa edo kolektiboa) egin
dezake, eta hartara animatzen zaituztegu. Horren ondoren ere, jardun dezagun zorrotz
gure agintariekin eta egin dezagun lan elkarrekin hori betetzeko bidean.
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BA AL
ZENEKIEN…?

ENERGIA
Familien energia-kontsumoak herrialdeko energia kontsumoaren
%30 osatzen du. Zifra horren %18 etxebizitzari dagokio eta %12 autoaren erabilerari.

BIODIBERTSITATEA
«Landareak pentsatzeko gai dira eta animaliak baino askoz ere sentikorragok dira». Horrela mintzatu zen Stefano Mancuso, Firenzeko
Unibertsitateko Neurobiologia Begetalaren Nazioarteko Laborategiko
Zuzendaria, Orduan, landareek pentsatu egiten dute? Pentsatzea
kontzeptuarekin ulertzen dugunaren arabera. Gizakiak bezala, kontzeptu abstraktuak ulertzeko gai diren ala ez ari bagara, erantzuna
ezezkoa da. Baina, arazoak ebazteari buruz ari bagara, orduan, erantzuna baiezkoa da, jakina. Gogoratzeko gai ere badira! Hortaz, ikasteko ere bai! Gu geu bezalaxe. Lehendabizikoz arazo bati aurre egin
behar diotenean, ez dute oso ondo konpontzen. Baina, behin eta
berriro arazo berari aurre egin behar diotenean, soluzioa gero eta
azkarrago topatzen dute, gero eta modu eraginkorragoan gainera.
Eta hori guztia burmuinik gabe!

IRISGARRITASUN UNIBERTSALA
Ibiltzeko jantzia. Berkeley Blonics konpainiak, egoitza Kalifornian duenak, «robot jantzi» bat diseinatu du paraplegia duten pertsonei ibiltzen
laguntzeko. Jantziak eLEGS izena dauka; titanioz eta karbono-zuntzez
fabrikatutako exoeskeleto hau (20k) hasiera batean soldadu estatubatuarrentzat diseinatu zen. Erabiltzaileak bateria eta mikroprozesadorea
dituen motxila bat jartzen du lehenengo (sei orduko autonomia du),
eta, ondoren, hanka bionikoak jartzen zaizkio, aldaka eta belaunetan
artikulazio motorizatuak dituztenak. Makuluetan kokatutako sentsoreek aginduak bidaltzen dizkiote motxilan dagoen ordenagailuari eta
honek hankei transmititzen die agindua. Oraingoz, 1,88 m-ko altuera
eta 100 k-ko pisua duten pertsonek baino ezin dute eLEGS erabili,
muskulu abdominaletan eta besoetan indar handia dutenek.

INTEGRAZIOA ETA GIZARTERATZEA
Eroskik urritasuna duten pertsonek kudeatutako lehenengo supermerkatua ireki zuen Azpeitian 2015 urte amaieran. Gizarte berrikuntzako proiektu honen bitartez, urritasuna duten pertsonak lanmunduan txertatzeko aukera berriak eskaintzen ditu, publikoarekiko
harreman zuzenean, gaitasun eta ahalmen aniztasuna gizartean
ikustaraziz. Hamar profesional arduratzen dira denak behar den bezala funtzionatuko duela bermatzeaz.

MUGIKORTASUNA
Euskadiko garraioak berotegi-efektuko gasen %23 eragiten du, eta
horien %96 errepideko garraioari lotuta dago. Azken kasu horretan,
CO2ren %60 turismoek eragiten dute eta gainerako %40 salgaien
garraioak.

G ENERO BERDINTASUNA
Etxe eta familiaren zaintza partekatzea da emakumeen eztabaidagai
nagusia, ezinbesteko erronka baita egiazko berdintasunerako (euskal
emakume langileek gizonen denbora bikoitza eskaintzen diete seme-alabei). Aitatasun, amatasun eta edoskitze baimenak, lanaldia
murriztea, eszedentzia eskatzeko aukera edo lanaldi malgua dira
Berdintasun Legeak jasotzen dituen zenbait tresna. Baina, paradoxikoki, neurri horiek lan-mundutik urruntzen dute emakumea, eta soldaten ezberdintasunak handitzen. Datuek konfirmatzen dute esandakoa: lanaldi partzialeko kontratuen %97,7 emakumeek sinatutakoak
dira (lana eta familia-betebeharrak uztartzeko), baita seme-alaba
txikiak zaintzeko eszedentzien %95,90 ere; zifra horiek adierazten
ditu Zientzia Politikoen Nazioarteko Institutuak Kontziliazioari buruz
egindako Espainiako Bigarren Azterlanak.

KONTSUMO ARDURATSUA
Espainiar Estatuko gaztedia da Europako gizenena. Nerabeen %15ek
behar baino pisu handiagoa dauka, sedentarismoaren eta elikagaiohitura okerren ondorioz. Arazo hori lehenagotik dator: 3 eta 12 urte
bitarteko bost adingabeetatik batek (%20) behar baino gehiago pisatzen du, eta 3 eta 5 urte bitarteko adin-tartean ere, %7k gehiegizko
pisua dauka. Horrela, haur «potolo» izatetik, osasun arazo seriodun
heldu gizen izatera pasatzen dira, bestelako elikadura-nahasmendurik aipatu gabe (anorexia edo bulimia).

KLIMA-ALDAKETA
Zuhaitz bat hiru biztanleko eta biztanle bakoitzeko 9-10 m2 berdegune; horiek dira, besteak beste, Munduko Osasun Erakundeak ezarritako gomendio batzuk. Nolanahi ere, hirietan ez dira beti zenbateko
horiek errespetatzen. Zentzu horretan, ordea, bizkor ibili da Bilbo;
izan ere, 1999 urtean pertsona bakoitzeko 6 m2 izatetik, gaur egun 24
m2 izatera igaro da.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Sarritan legez kanpo ereiten da soja, eta hori ustiatzeko egiten den
neurrigabeko deforestazioa da gaur egun Brasilgo oihan handi eta
aberatsenaren gaitz nagusietako bat. Bertan, egozten zaion berotegiefektuko gasen portzentajearen %75 basoen suntsiketak eragiten du
hain zuzen, eta horrek munduko laugarren herrialde kaltegarriena
bilakatzea dakar. Greenpeace erakundeari eta kontsumitzaileen
prezioari esker, 2006 urtean McDonald edo Wall Mart gisako multinazionalek konpromisoa hartu zuten Amazonaseko baso soilduetako
soja-produkturik ez eskuratzeko. Sojaren luzamendua izenaz ezagutzen den hitzarmen hori urtero zabaltzen da ordutik, eta horrela,
Amazonaseko zenbait oihan birjin babestea lortu da.

HONDAKINAK
Txinoek bezala birziklatzea. Txinan ia guztia da handia. Eta paradoxikoa ere bai. Munduan gehien birziklatzen duen herrialdea da Txina;
baina beste herrialde batzuetako hondakinak erabiltzen ditu horretarako, batez ere Estatu Batuetakoak edo Europar Batasunekoak.
Birziklatze-industria negozio arrakastatsua da; 500.000 milioi dolar
sortzen ditu urtero. Horregatik daude Txinan zabortegi-hiriak. Hori
horrela izanik ere, herrialdeak guztira 157.000 milioi kilo etxeko zabor
produzitzen ditu urtean (hala ere, Bizkaiaren maila berean [529 k/
bizt./urte] produzituko lukeena baino %360 gutxiago).
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Norvegiaren kasua

NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA BASOAK
Mikel Mancisidor. Jurista eta Nazioarteko Harremanetan Doktorea

Deforestazioa da gure planetaren arazo handienetako bat. Deforestazioak ondorio negatibo garrantzitsuak
dauzka: biodibertsitatean galerak, klima aldaketa eta desertifikazioa eragiten ditu, eta milioika pertsonaren
bizitzan eragin nabarmena dauka.

G

aur egun, Nazio Batuen datuen
arabera, lurrazalaren %31 (itsaso eta ur-azalerak kenduta) basoz estalita dago. 1.600 milioi pertsona
inguruk (munduko populazioaren %20
gutxi gorabehera) basoen beharra daukate bizibidea, ostatua, energia lortu
eta kultura mantendu ahal izateko.
Egungo 2.000 kultura indigena daude
basoetan.

Munduko biodibertsitatearen %80 basoetan dago. Klima-aldaketaren arduradun dira berotegi efektuko gasak eta horien %12-20ren eragin baliokidea du
deforestazioak.
Kezkagarriak dira baso-masaren galerak, bereziki baso sortzaileari eta baso
tropikalari dagozkionak. Urtero 13 milioi
baso-hektarea galtzen dira munduan.
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Neurria hobeto ulertzeko erreferentzia
bat nahi duzue? Bizkaiaren azalera baino
50 bider gehiago!
Azken urteotan deforestazio tasa murriztu bada ere, beherakada horrek nahikoa izan gabe jarraitzen du, biodibertsitatea eta ehunka milioi pertsonaren giza
garapena babestu nahi badugu.
Hala eta guztiz ere, kontuan izan behar
dugu, batzuetan, pertsona eta gobernu
askok uste dutela deforestazioa beharrezkoa dela zenbait herrialde pobretuetan
hazkunde ekonomikoa lortzeko. Iritzi hori
tamalgarria da, baina baita leku askotako
garapen eta enplegua errazteko kalte
saihestezina ere; izan ere, zenbait lekutan
basoa etekin ekonomikoen iturri erraz eta
azkar gisa ikusten dute, nahiz eta iraunkorra ez izan.

Hori dela eta, duela hamarkada pare
batetik hona, basoen babesa eta tokian
tokiko zein herrialdeko giza garapena bateragarria egiteko formulak aztertzen ari
dira. Basoak bedeinkapen gisa ulertu
behar ditugu, garapen iraunkorrerako aukera gisa, ez muga gisa.
Gainera, basoen onurak globalak badira (biodibertsitatea, klima), globala izan
behar du, baita, haren kontserbazioa lortzeko inplikazioak, globala izan behar
dute haren inguruko erantzukizunak eta
lanak.
Duela zenbait urtetatik lantzen ari
dira nazioartean basoen kontserbaziorako laguntza partekatzeko formulak, ondasun komunaren erantzukizun globalerako modu berriak. Munduak basoak
nahi baditu, hau da, gizadiaren onerako

hegoaldeko zenbait herrialdek horiek
kontserbatu eta babestu behar badituzte, nazioarteko komunitatearen gainerako kideek, bereziki herrialde aberatsek,
fakturaren zati bat ordaindu beharko
lukete eta natura-baliabideen erabilera
mugatua duten herrialde horien garapenean lagundu.

ordea, ez zatekeen murriztuko; areago,
oso bestela izango zatekeen. Politika eta
laguntzarik gabe %20 inguru haziko zatekeen deforestazioa, herrialdeko bertako
lan-taldeen estimazioen arabera. Baliteke
oraindik nahikoa ez izatea, baina aitortu
beharra dugu hartutako neurriek badutela garrantzia.

Ideia ona da. Baina edozein arazo konplexuren soluzioak bezala, bizar eta
meandroak dauzka honek ere, zailtasun
eta kontraesanak. Nola bermatu nazioarteko komunitateak emandako baliabideen jarraitutasuna eta, aldi berean,
modu iraunkorrean kudeatu?, Nola erraztu baliabide horiekin inguruko egiazko
giza garapena, tokiko biztanleen ongizatean eraginik izango ez duen aurrekontu
publikoa handitu barik?, Nola sustatu tokiko gaitasunak eta nola saihestu menpekotasuna? Horiek eta antzeko beste zenbait galdera errepikatzen dira gai hauen
inguruan mintzatzen garenean.

Norvegia bere sistema luzatzen ari da
beste herrialde batzuetara, hala nola
Liberia, Guyana edo Perura. Beste herrialde-emaile batzuk ere ari dira, modu xumeagoan, asmo berarekin programak
garatzen. Ez, hitzarmen horiek ez dira
panazea, ez dira lurralde horietako garapen arazoen behin betiko konponbidea,
ezta klima aldaketaren konponbidea ere.
Ez, ez dira perfektuak eta, ziur asko, kontraesanak izango dituzte, lehen esan dudanez. Baina, hala ere, beste tresna batzuekin batera aplikatzen bada, tresna
erabilgarria dira; betiere gobernu onak,

erakunde arduratsuek eta giza garapen
endogenoak osatutako testuinguruan
ezartzen badira, menpekotasunik gabe
eta hezkuntzan, osasunean zein jendearen gaitasun eta aukeren sustapenean
oinarrituta.
Azaldutako konpromisoa osatzeko,
Norvegiako Parlamentuak onartu berri du
instrukzio berezi bat, erosketa publikoen
horniketa-katean deforestazioarekin lotutako edozein produkturen presentzia debekatzen duena (egurra, haragia, olioak
zein energia). Munduko lehendabiziko
herrialdea izan da horretan.
Kritikoenek esan dezakete deforestazioaren kontrako politika horiek ez direla
inolako panazea, ez dituztela arazo guztiak ebazten. Ez, ez dituzte arazo guztiak
ebazten; baina uste dut, proiektuaren mugak onartuta ere, asko dugula haren asmakuntzez ikasteko.

Zailtasunak zailtasun, ezagutzeko
moduko esperientziak dira. Norvegia da
proiektu mota honetan herrialde liderretako bat. Esate baterako, urtean 500 milioi dolar emateko konpromisoa hartu
zuen 2007an Balin egin zen Klimari buruzko Goi-bileran. Herrialde nordiko horrek bete egin zuen bere konpromisoa,
eta ordutik 1.000 milioi dolar ordaindu
dizkio Brasili, bertako basoak mantendu
ditzan. Denbora-tarte honetan, emaitza
argia izan da: herrialdean deforestazioa
nabarmen murriztu da. Basoa galdutako
27.772 km2 ziren 2004 urtean, eta 2014
urtean, ordea, 5.000 km2 baino gutxiago.
Esan daiteke Brasilen izan den emaitza
on hori ez dela soilik Norvegiaren ekimenari esker izan, barne-politikek garrantzia
handia izan baitute prozesuan. Bai, jakina;
kontua ez da herrialdeari merituak kentzea, baizik eta aitortzea Norvegiaren ekimenak lagundu egin duela baliabideak
eskainiz, aurrerapenok gauzatzea posible
egin duela, alegia. Deforestazioaren murrizketa hori nahikoa ez dela iruditu dakiguke (azken bi urtetan atzerako urratsak
eman direla aitortu behar dugu, gainera),
baina, txostenetan jasota dagoenez,
Brasilen deforestazioa %80 murriztu da
azken hamarkadan. Gobernu-politikak
eta nazioarteko laguntza egon ez balitz,

pdf

USTELKERIA, OZTOPO HANDIA
Norvegiak, 2010 urtean, Brasilen ezarritako antzeko hitzarmena egin zuen
Indonesiarekin (hau ere 1.000 miloi dolarrekoa), bertan deforestazioaren arazoa
Brasilen baino okerragoa baita. Baina laguntza honen inplementazioan arazo larriak
antzeman ziren. Mundu mailako komunikabide handi bik erreportaje garrantzitsuak
egin dituzte 2016an gai honi buruz: The Economist (otsailean) eta Financial Times
(martxoan). Kontua da orain arte 1.000 milioi horietatik 60 baino ez dituela ordaindu.
Ustelkeria da oztopo nagusia. Indonesiako agenteek eurek aitortu behar izan dute hori:
«badakigu ez dela Norvegiaren errua, ohartzen gara ustelkeria dela gure arazo nagusiena». Palma olioaren laborantzaren atzean dauden interesak identifikatu dira kasu
honetan arazoaren iturri gisa.

| uda 2016 | Bizkaia Maitea | 29

ARGAZKIEN IRUZKINA

Lehoia

Lehoinabarra

Elefantea

30 | Bizkaia Maitea | uda 2016 |

Bufaloa

Errinozerontea

Big Five - Afrikako Bost Handiak

Testuak eta argazkiak: Trinidad L. Vicente

A

frikako espezie adierazgarrienak dira «Big Five» ospetsuak: Lehoinabarra,
Lehoia, Elefantea, Bufaloa eta Errinozerontea.

Afrikako erreserba natural ugaritan bizi dira. Hala ere, zaila da ehizaren eta espezieen legez kanpoko trafikoa errotik ezabatzea, nahiz eta zenbait herrialde horretan
tinko ahalegindu (horretan dihardute Hegoafrikako agintaritzek, kasu). Diru ugari
eta, antza, erraz eskuratzeko tentazioak zaildu egiten joera horien kontrako borroka.
Errinozerontea: 5 m luze eta 1,80 m garai izatera hel daiteke, hiru tonara arteko
pisuarekin. Oraindik ere gizakia da haren etsai bakarra.
Lehoia: felidoetan altuena da (garaiera handienekoa) eta, tigrearen ondoren,
pisu handiena duena. Letagin handiak izanik, sabanako erregea da, baita Big Five
direlakoenen errege ere.
Elefantea: Aristotelesen arabera, «adimen eta izaera sendoan pizti guztiak gainditzen dituen animalia» da. Sabanan, lehoiak ditu harrapakari potentzial bakarrak,
noizean behin, eraso egiten baitiote.
Lehoinabarra: ikusteko animalia zailena da. 65 km/orduko abiaduran mugi daiteke eta habitat ezberdin ugaritara egokitzeko gai da.
Bufaloa: bobido handi honen jokabideak aurretik jakin ezin direnez, arriskutsua
da pertsonentzako, hezi gabe baitago, lehengusu asiarra ez bezala. Harrapakariek
talde bati eraso egiten diotenean, animaliak elkarrekin geratzen dira, horietako bat
haiengandik banatu ezin izateko.
Zerrenda honetan beste handi bat ere gehitu ohi da: hipopotamoa (Afrikan
heriotza gehien eragiten duen animalia, moskitoaren ondoren). Baina adituen arabera, Hegoafrikan behintzat, «Wild Dog» edo txakur basatiak izan beharko luke titulu hori.
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Lehoia

Errinozerontea

Elefantea

«Wild Dog» edo txakur basatiak

Bufaloa
Hipopotamoa

| uda 2016 | Bizkaia Maitea | 33

ELKARRIZKETA

«ARKITEKTURAK
PERTSONEN
ZORIONTASUNA
SORTU ETA
HANDITU BEHAR DU»
Luis de Garrido, emozioen arkitektoa

pdf

Arkitekturan eta Informatikan Doktorea. Hirigintzan Masterra. Ibilbide profesional luze eta zabala izan
du eta, 1987. urtean lehendabiziko arkitektura estudioa ireki zuenetik, Luis de Garridok hiru frontetan
uztartu du bere jarduna: irakaskuntza, ikerketa eta jarduera profesionala. Haren arkitektura bost funtsezko
zutabetan oinarritzen da: jendea zoriontsu egitea, ekologia-maila gorena, diseinu berezia, prezio baxua eta
industrializazio zein aurre-fabrikazio mailarik handiena.

Bizkaia Maitea: Duela urtebete,
Kordobako Lorategi Botanikoan,
sendagile naturisten kongresu nazionalari amaiera eman zenion,
«Arquitectura, salud y felicidad»
izeneko hitzaldiarekin. Esaguzu,
mesedez, zeintzuk diren binomio
horren gakoak, ongizate pertsonal
eta kolektiboaren balioa ulertzen
laguntzeko.

Gure bilakaera eta gizakion transzendentziarako, beraz, funtsezkoa da gure
burmuina kaltetuko ez duten bizi-ohiturak
hartzea, gaztetan garuna garatzen eta bizitzan zehar hura mantentzen lagunduko
digutenak. Horrela, ezinbestekoa da gure
elikadura, jarrera eta ingurua kontrolatzea. Hortaz, osasuntsu egon behar dugu
eta inguru emozional pozgarria izan
behar dugu, erronka mailakatuak lortze
aldera.

Luis de Garrido: Txikitatik interesatu
zait asko gure burmuinaren funtzionamendua. Gure garun-egituren araberakoa izango da pertsona bakoitzak bere
buruaz duen pertzepzioa, munduaz duena, baita munduarekiko duen harremanaren pertzepzioa ere.

Zentzu horretan, gure inguru eraikiak, gure garapena barne hartzen duten arkitektura eta hirigintzak, osasuna
eta zoriontasuna bermatzetik urrun, berau narriatu egiten dute nabarmen eta
etengabe.
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Duela 20 urtetik hona zehaztasunez
aztertu izan dira gure osasunean eragina
izan dezaketen arkitekturaren alderdiak,
arkitekturan osasun ona bermatuko digun paradigma berri bat sortze aldera,
ahalik eta maila ekologiko onenarekin.
Paradigma hori hezurmamitu duten eraikin ugari sortu ditut dagoeneko, eta emaitzak bermatu egiten dira, ohiko prezioetan.
Era berean, 2000. urtetik zehaztasunez
aztertu ditut giza zoriontasunari buruz
egindako ikerketa guztiak, bereziki zoriontasuna bera handitu edo murrizten
duten faktoreei dagokienez.Horrela, paradigma berri bat garatu ahal izan dut
arkitekturan, bertan bizi diren pertsonen
zoriontasuna sortu eta handitzeko gai

izango dena. Zenbait proiektu burutu ditut dagoeneko, ideia horren arrakasta
bermatzen dutenak, eta gaiari buruzko
zenbait liburu idatzi ditut, edozein arkitektok gauza bera egin ahal izan dezan.

B.M.: Zure obrak erraz ezagutzeko
modukoak omen dira, eta zoriontasun eta bizi-aberastasun sentsazioak eragiten dizkiete bertan bizi
direnei, aldarrikatzen duzunarekin bat. Azalduko al zeniguke zure
proiekturen bat (harroen sentiarazten zaituztenak, adibidez), harreman hori hobeto ulertzen laguntzeko?
L.G.: Bereziki harro nago proiektu batez
baino gehiagoz, esate baterako,
Valentziako Ramat Eco-House etxeaz.
Espainia: ur, energia eta elikagaiei dagokienez maila globalean buruaskia den
lehendabiziko etxebizitza. Bertan bizi den
pertsona baten osasun prekarioa hobetzeko balio izan du etxebizitza horrek,
bere zoriontasuna bermatzeko.
Beste zenbait proiekturen gaineko oroitzapena ere atsegina da: Mariposa EcoHouse (Cali. Kolonbia); Eye of Horus EcoHouse (Isla Sedir Adasi. Turkia); Carolina
Eco-House (Malaga. Espainia); Green Castle
Eco-House (Harlem. New York. AEB);
Biotecnopolis. Hiri sozial, buruaski eta ekologikoa (Cali. Kolonbia); Geoda 2055. Hiri
buruaskia. (Arrasate. Euskadi); eta
Berimbau. JJ.OO Telekomunikazio Dorrea
(Rio de Janeiro. Brasil).

B.M.: Zalantzarik gabe, ezaguna eta
aitortua da balio ekologiko handiko
arkitekturaren gaineko ikerketan
duzun kezka. Zein iraunkortasun-adierazle nagusi izan behar da
kontuan zeuk praktikatu eta hedatzen duzun arkitekturan? Eta nola
haztatu beharko lirateke?
L.G.: Beno … «iraunkor» terminoa ez dut
inoiz erabiltzen, nahiz eta nire ahotan sarritan jartzen duten. Ez dut termino hori
erabiltzen, inolako esanahirik gabeko hitza delako. Confuciok, aspaldi esan zuenez, «Aldian-aldian izena aldatu behar
zaie gauzei, gauza bera izaten jarrai dezaten».

Geoda Arrasate. Euskadi.

«Ekologiko» hitza erabiltzen dut nik,
horrek bai baitauka esanahia; hala ere, interes politikoek eta, batez ere, enpresa-interesek desitxuratu egin dute; hainbeste
desitxuratu, non gaur egun hiritar asko
behartuta dagoen gauza jakin batzuk
ekologikoak direla sinestera, ekologiko
izan gabe ere. Sarritan, ekosistemari arriskuak ere ekar diezazkioke.
Horretaz jabetuta nagoenez, duela
zenbait urte neure kasa kapsulatu nintzen, eta gizarte honetan desinformazio
manipulatuaren fluxuaren zarata izugarritik urrundu nintzen; orduan, giza jardunaren edozein alderditan ahalik eta
maila ekologiko handiena lortzeko metodorik onena sortzea erabaki nuen. Eta
planteamendu horrek, balizko gainerako
jarduerez gain, arkitektura barne hartzen du.
Hasteko, ekosisteman modu perfektuan integratutako jarduerak eta, ondorioz, egiazko arkitektura ekologikoak nolakoa izan behar zuen definitu nuen.
«Egiazko arkitektura ekologikoa izango
da bertan bizi direnen beharrak asetzen dituen hori, edozein une zein tokitan eta ekosistema naturalarekin oreka perfektuan,
betiere, aldaketa nabarmenik eragin gabe.
Hortaz, arkitektura iraunkorrak giza garapenarekiko eta egonkortasun sozialarekiko
konpromiso zintzoa eskatzen du, estrategia
arkitektonikoen bitartez honako helburuak
lortzeko: (1) baliabide eta materialak optimizatzea; (2) energia-kontsumoa murriztea; (3) energia berriztagarria sustatzea;
(4) hondakin eta isuriak ahalik eta gehien
murriztea; (5) mantentze-beharra, funtzionaltasuna eta eraikinen prezioa ahalik eta

Green Castle Eco-House. New York, USA.

gehien murriztea; eta (6) bertan bizi direnen
bizi-kalitatea hobetzea».
Arkitektura Iraunkorraren Munduko
Erakusketaren harira, arkitektura iraunkorrarekin konprometitutako munduko arkitekto onenetako 12k Arkitektura
Ekologikoaren definizio hori onartu eta
balioz tatu zuten 2010ean, Canal
Fundazioan (Madril). Beranduago, hitzez
hitz jaso zuen Wikipediak.
Definizio horretan modu argian identifikatzen dira arkitektura ekologikoa lortzeko 6 helburu orokorrak eta, hortaz,
baita haren oinarri diren zutabeak ere.
Oinarrizko zutabe horietako bakoitzaren lortze-mailak, beraz, eraikin baten
ekologia-maila baldintzatuko du.
Oinarrizko zutabe horiek orokor eta
anbiguoak direnez, ezinbestekoa da atal
ezberdinetan banatzea, elkarren artean
ezberdinak eta, era berean, identifikatu,
gauzatu eta ebaluatzeko errazak izan daitezen. Duela 20 urte baino gehiago, 39
adierazle ekologiko identifikatu nituen
eta, ordutik, horiek zehazten aritu naiz,
eguneroko jardun profesionalean etengabe erabili izan ditudalako; eraikin jakin
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Berimbau Eco-Tower.
Brasil.

Carolina Eco-House. Espainia.

baten maila ekologikoa ebaluatzeko erabil daitezke, baita diseinurako metodologia orokorra lortzeko ere, edo ahalik eta
maila ekologiko handiena duen eraikuntza lortzeko.
Aipatu behar dut ingurumen arloko
kalifikazio-sistema ezagunenetako batzuek (LEED kasu) 39 adierazle ekologiko
horietatik 3 baino erabiltzen ez dituztela.
Hori dela eta, neurtzen ari direna ez da,
inolaz ere, eraikinaren maila ekologikoa.
Eraikuntza arloan sustatu nahi duten tresnen kontsumo-maila da benetan neurtzen dutena. Beste negozio bat da (ekologia aitzakia), herritarren desinformazioa
eta ezjakintasunean oinarrituta dagoena.
Jakina, egiazko arkitektura ekologikoak ahalik eta adierazle ekologiko gehien
bete behar ditu. Hala ere, kontuan izan
behar dira zenbait kota.

B.M.: Aldarrikatzen dituzun 39
iraunkortasun-adierazle horiek zorrotz betetzen badira, baiezta dezakezu gaur egun eraikin batean lor
daitekeen maila ekologikorik handiena lortuko dela? Eskura dugun
teknologia erabiliz eta gaur egun
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gizarte garatuetan eskatzen den ongizate-mailarekin?
L.G.: Identifikatu dudan diseinu ekologikoaren metodologiari jarraiki, edozein
profesional edo enpresak lor dezake maila ekologikorik handiena bere jardunean,
kosturik txikienean.
Izan ere, gizarte ekologikoa lortzeak
herritarrentzako abantailak baino ez dakartza; baina enpresek diru gutxiago irabazten dute.
Bestela esanda, inori ez zaio interesatzen jarduera guztiz ekologikoa burutzea,
nahiz eta herritarrentzako kostu ekonomikorik txikienean egin daitekeen.

B.M.: Eta zer nolako eragina izan
dezake horiek bete edo ez betetzeak
planetako gune edo eskualde baztertuenetan, gutxien garatuta daudenetan? (horrek ez baitu esan nahi
garapen bidezkoa izateko guk baino
behar edo eskubide gutxiago dutenik) Eta prezioari dagokionez, bideragarria al da horien ezarpena?
L.G.: Garatu dudan diseinu-metodologia
planetako edozein bazterretan ezar daite-

ke. Metodologia berbera da, nahiz eta
bitartekoak zein emaitzak ezberdinak
izan. Munduko bazter bakoitzean garapen ekologikoaren paradigma beraren
gauzatze ezberdinak izaten dira. Kontuan
izan behar dugu gauza bat: leku batean
ekologikoa dena baliteke beste leku batean ekologiko ez izatea. Inguru sozial,
politiko eta ekonomiko bakoitzak beharrizan espezifiko batzuk ditu, banan-banan
ase beharrekoak. Paradigma beraren
adierazpen ezberdinak dira. Oso erraza
da. Gauza da gizartea otzandu egin dela,
balio demokratikoak andeatu dituen klase
politikoak aldarrikatutako fikziozko berdintasunaren menpe, eta herritarrei sinestarazi zaie batentzat ona dena guztientzat
izango dela ona. Baina hori guztiz faltsua
da, eta barregarria ekologiari dagokionean.

B.M.: Amaitu baino lehen, «Giza
diaren Etorkizunari» buruz egin
duzun gogoeta bat berreskuratu
nahi dugu; zeintzuk izango lirateke
inflexio-puntu nagusiak (eta probableenak) giza balioen sisteman?
Zein agertoki aurreikusten da 2030,
2050 eta 2100 urteetarako?
L.G.: Orain liburu bat idazten ari naiz funtsezkoa iruditzen zaidan gai baten inguruan: gure etorkizuna. Hori dela eta, gai
honetan aditu ugariren ikerketak aztertzen ari naiz (Richard Duncan, Meadow,
Laurence Smith, etab.) eta neure ikerketa
propioak egiten.
Etorkizunean izan litezkeen agertokiak
modelatzearen helburua da herritarrei
hausnarketa eragitea, euren bizimodua
alda dezaten, izan litezkeen etorkizuneko
agertoki horiei lotutako alderdi negatiboenak saiheste aldera eta eragin negatiboa murrizte aldera.
Etorkizunean izan litezkeen agertoki
horien zenbait alderdi errazak dira aurreikusten, eta segurtasun nahikoaz ziurtatu daiteke gertatuko direla (esate baterako, segurtasun handiz iragar daitezke
superpopulazioari eta gizartearen zahartzeari lotutako arazoak); beste alderdi
batzuk, ordea, birbideratu litezkeen joeren estrapolazioz burutzen dira (joera
teknologikoak edo ohitura sozialak, adibidez).

Eredu horien arabera, ondorio nagusietako bat da giza populazioak hazten
jarraituko duela zenbait urtez (2050era
arte-edo gutxienez) eta ordutik aurrera
hasiko dela murrizten, zenbaitetan modu
dramatikoan. 2050. urtean populazioaren
zahartzeak une gorena izango du, eta migrazio-mugimendu handiak gertatuko
dira Afrika erdigunetik (bereziki Nigeriatik)
Europa eta Amerika osora. Mexiko ere
izango da zaharkitua eta Nigeriako lan-esku masa handia jasoko du.
Era berean, esan daiteke gaur egun
ikatza erabiltzen hasi dela berriro energia-iturri primario merke gisa, eta horrek
kutsadura handitzea dakar. 2100. urtean
energia-iturri nagusia ikatza eta biomasa
izango dira, nahiz eta beste energia-iturri
batzuk ere izango diren (askoz garestiagoak). Hau da, ezberdintasun sozialak
egun daudenak baino askoz handiagoak
izango dira. Oro har, kontsumorako baliabideek 2050. urtean izango dute unerik
gorenena eta pixkanaka murriztuz joango
dira (populazioa ere gutxituko da arrazoi
horrek eraginda). Ondorioz, 2100. urtean,
egun baino baliabide eta zerbitzu gutxiago izango dituzte biztanleek.

B.M.: Zer agertoki alternatibo izan
genitzake etorkizunean, bizi-ohitura
berriak eta balio-sistema berria hartuko bagenitu? Eta, zein ezaugarri
izan beharko lituzkete ezinbestean
etorkizuneko arkitekturak eta
hiri-sistema berriak, gizakiaren bilakaera eta transzendentzia zuzena
ahalbidetuko duen testuingurua lortze aldera?
L.G.: Egungo joerak eta ondorio kateatuak estrapolatu edota aldatzean oinarrituta etorkizuneko agertokiak irudikatzen
saiatzen garenean, ikasten dugu premiazkoa dela gizakiok gure bizi-ohiturak aldatzea. Xahutzeari utzi beharko genioke eta
gutxiago kontsumitzen hasi (hala baliabideei nola zerbitzuei dagokienez). Biziohitura soilak hartzen dituztenek abantaila-faktore handia izango dute, eta horrek
biziraupena eta ongizatea bermatuko die,
eurei zein egoki heziko dituzten ondorengoei.

Curvy Eco-House. Espainia.

termikoki autoerregulatzeko gai izan daitezen, tresna teknologikorik erabili behar
izan gabe. Hau da, gizakiak bere beharrak
asetzeko teknologiaren menpe egoteari
utzi behar dio, eta gauzak hobeto egin
behar ditu, bizimodu soila ardatz hartuta.
Bestela esanda, orain arte gizakiak eraikin
txarrak egin izan ditu, tresna teknologiko
ugarirekin habitagarriak baino ez zirenak.
Hemendik aurrera, bertan bizi diren pertsonen bizi-baldintzak bermatzeko gai
izango diren eraikinak egin behar ditugu,

horretarako tresna teknologikoak jarri
beharrik izan gabe.
Duela 20 urtetik hona 7.000 etxebizitza
bioklimatiko diseinatu ditut; termikoki autoerregulatzeko gai dira, berogailu-sistemen edo aire egokituen beharrik gabe.
Etxebizitza horiek erabat edo partzialki buruaskiak dira energiari dagokionez, eta zenbaitetan elikagai arloan ere bai. Nire lanean
erronka handia delako egin dut hori, besterik ez, eta, aldi berean, gizakiaren biziraupena bermatzeko beharrezkoa delako.

RODEO SOZIALA – ECO-CITY: HIRI EFIZIENTEA
Eco-city Rodeo soziala hiri buruaskia da, Jamundin dago (Cali Hegoaldean, Kolonbia)
eta etxebizitza sozialen eraikinek osatzen dute. Hiri ekologiko eta bioklimatikoa da, efizientzia energetiko handikoa, eta etxebizitza sozialak baino ez daude bertan, baita hiria
buruaski izateko beharrezko zerbitzu guztiak ere (ikastetxeak, merkatuak, poliziaren
zentrala, suhiltzaileak, osasun zentroa, larrialdietako zerbitzuak, eliza, zenbait gizarte
zentro, kiroldegiak, berdeguneak, etab.), askotariko espazio ludiko zein berdeguneak
barne.
Hiri horretako eraikinak, Luis de Garridok diseinatutakoak, benetan erakargarriak dira.
Argiak, freskurak, koloreak, usainak eta, bereziki, formak Euskal Herriko baserrietan inspiratuta daude eta, batez ere, munduko haur guztiek irudikatzen duten etxetxo kontzeptuan. Egiazko Monopolya da; bertan, eraikin bakoitza kolore batekoa da, bloke bakoitzeko biztanleek ‘etxe’ sentsazioa izan dezaten, lotura emozional eta pertsonal sendoa
sortzen baita, nahiz eta beste 100 pertsonarekin partekatu.

Zentzu horretan, eraikinek askoz hobeto diseinatuta egon beharko lukete,
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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

Kamikatsu, 2020an zaborrik sortuko ez duen
Japoniako hiria

vídeo

N

ire zorionik beroenak Bizkaia Maiteari, bere orrialdeetako hitzen bidez helarazten digun informazio aberatsagatik. Atsegin
dut jakitea espazio honetan irakurle gisa parte hartzen dugunok ere lekua badugula geure ideiak adierazteko. Izan ere,
oso interesgarriak iruditu izan zaizkit jaso diren zenbait kontu, eta horregatik ausartu naiz duela gutxi atentzioa deitu
didan notizia baten berri ematera; albiste hori kontzientziazio eta konpromisoz lortu daitekeenaren isla garbia dela uste baitut.
2003. urtean, Kamikatsu herriak jakinarazi zuen birziklapen sistema berezi bat ezarriko zuela, 2020rako zaborrik sortuko ez
zuen lehendabiziko hiri japoniarra izateko helburuz. Kamikatsu 2.000 biztanle inguruko Japoniako hiria da (txikia, herrialde osoko 127 milioi pertsonekin alderatzen badugu). Proiektua martxan jarri zenetik 12 urte igaro diren honetan, %80ko birziklatze-tasa
lortu dute, zabortegietara hondakinen %20 soilik heltzen direlarik.
Portzentaje honetan adierazten denez, egunero zabor gisa sailkatzen ziren ehunka hondakin material berri gisa aprobetxatzea lortu da, eta bertako biztanleek konpromiso irmoagoa hartu dute bide horretan. Izan ere, sistemaren arabera, biztanleen esku geratzen da
etxeetako hondakinak garbitu eta 34 kategoria ezberdinetan bereizteko lana; eta, horretarako, kategoria ezagunenak (plastikozko botilak, egunkariak eta latak) kontuan izateaz gain,
beste zenbait kategoria espezifiko ere kontuan izan behar dituzte (produktu ezberdinen
etiketak, bizarra kentzeko makinak, pintura latak, plastiko eta poliestirenozko ontziak, tutu
fluoreszenteak, etab.).
Gainera, hirian etxerik etxe doazen kamioirik ez dagoenez, biztanleek bilketa-zentroetara
eraman behar dituzte materialak, bertan hondakinen bereizketa zuzen egin den ala ez
aztertzeko.
Hala eta guztiz ere, orain arte ez dirudi
eginbeharreko horiek biztanleentzat arazo-iturri izan direnik; gogo onez hartu baitute zeregina euren ordura arteko ohituren artean.
Kuru-kuru izeneko denda bat izateko aukera
eskaini zaie; bertan, erabilitako artikuluak utzi
ditzakete, sargai birziklatuz egindako beste batzuk eramatearen truke. Material horiez eraikuntza solidoak osatu daitezkeela ere jabetu
dira, garagardo-fabrika bat kasu.
Ainara Izagirre Landa
Santurtzi
Oharra: Bizkaia Maiteak Ainararen gutuna osatu
du, Kamikatsuko esperientziari buruzko bideoa
Youtuben ikusteko gonbidapena luzatuz.
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LABURRAK

Hondakinen Kudeaketari buruzko Munduko Kongresua
jasoko du Bizkaiak
ISWA (International Soild Waste Association) elkarteak Bilbo aukeratu du
beste hiri batzuen artetik (Oslo, Rotterdam eta Bucarest), hondakinen kudeaketari buruzko Munduko Kongresuaren hurrengo egoitza izateko.
2019ko urrian izango den hitzorduaren harira, 1.200 espezialistatik gorak
aztertuko dituzte arlo horretako joerak, eta hondakin solidoen kudeaketa
iraunkorrari buruzko eztabaidaren erdigune bilakatuko dute Bilbo-Bizkaia.
Zita handia baino lehen, eta datozen hiru urte hauetan zehar, ekimen
tekniko ezberdinak eta ingurumenari buruzko kontzientziazio zein heziketa ekimen ezberdinak burutuko dira, hondakinen kudeaketa integral eta
iraunkorraren esparruan.

Bidaia-txartel bakarraren ezarpena aurrera doa.
Mugikortasun Adimentsua
Maiatza bukaeratik gaur egunera arte errealitatea da BAT (Araba), BARIK
(Bizkaia) eta MUGI (Gipuzkoa) txartelen erabilgarritasun bateratua
Euskotrenen Bilbo-Donostia-Hendaia tren-zerbitzuetan eta AmorebietaBermeo adarrekoetan. Berritasun hori gehitu zaie Bilbo eta Gasteizko
Tranbietan dagoeneko diren aurrerapenei, baita Larreinetako funikularrari ere (horiek biak ere Euskotrenek kudeatutakoak). Laster batuko zaizkio
DonostiBus eta Baionarekiko loturak ere (Akitania-Euskal Herria
Euroeskualdearen barruan).
Euskal Administrazioentzako lehentasunezko proiektua izanik, bidaiatxartel bakarraren ezarpena gauzatuko da erabilera komunaren abiaraztearekin batera. Euskadiko Garraio Agintaritzaren helburuetako bat da
Autonomia Erkidegoko garraiobide ezberdinetan hiru.

BIZKAIAK AZTARNA EKOLOGIKOA
ERDIRA MURRIZTU DU HAMAHIRU
URTEAN
Bizkaiaren aztarna ekologikoaren adierazlea kalkulatu zen azken
urtean (2013) 2,81 hektarea global antzeman ziren biztanle eta urte
bakoitzeko; 2000. urtean, ordea, 5,10ekoa izan zen zifra hori.
Euskal administrazio ezberdinek garatutako programa eta estrategien emaitza izan da beherakada hori, garapen iraunkorrerako bidean aurrera egiteko hainbat ekintza jarri baitituzte martxan. Besteak
beste, honakoak burutu dituzte: Bizkaiko Nekazaritzako Elikadura
Programa, Hiri-hondakin Solidoen Kudeaketa Plana, Bizkaiko
Iraunkortasunerako Ekintza Plana edo Lurralde Historikoko Energia
Iraunkorraren Estrategia, baita Udaletako hiri-garapenean islatzen
diren Lurralde Plan Sektorialak ere.

«EURONET 50/50 MAX» Proiektuan sartu da Bilbo
Bilboko haur eta lehen hezkuntzako
eskoletan «Euronet 50/50 Max» esperientzian parte hartzeko aukera izango
da; horretarako, Bilboko hezkuntza-eraikin publikoetan ezarri nahi den
programak eraginkortasun energetikoaren inguruan planteatzen dituen
neurriak erabiliko dira, betiere ikasleek eta irakasleek beraiek sustatuta.

Bilbao-Bizkaiak LIFE Lutreolaren bosgarren Mintegia
jasoko du 2018. urtean

Europa osoko 500 eskola baino gehiago -eta 48 eraikin publiko- dira 50/50
Sareko kide eta dagoeneko nahasi dira Proiektu honen xedearekin, 50/50
metodologiaren bidez eraikin publikoetako energia-aurrezpena sustatzeko helburuz (2013. urtean Energia Iraunkorraren Europako Saria jaso zuen).

Jazarpenaren aurrean, prebentzioa eta
esku-hartzea

vídeo

EHU/UPVren ikerketa berri baten arabera (2016ko
maiatza), bullying eta cyverbullying kasuak nabarmen murriztu dira eskola
esparruan, Ebaluazio Psikologikoko Sailaren «Cyberprogram 2.0» eskuhartze programa ezarri ondoren.
Maite Garaigordobil katedradunak azaldu duenez, programak hiru helburu nagusi ditu: alde batetik, bullying-a eta cyberbullying-a zer diren argitzea,
eta nahasitako rolak identifikatzea (biktima, behatzailea eta erasotzailea);
bigarrenez, tartean nahasitako pertsona guztiengan jarrera horrek dituen
ondorio negatiboak aztertzea eta, gainera, horietan egoeraren aurren
gaitasun kritikoa, salatzeko gaitasuna eta biktimarekiko enpatia garatzea;
eta, azkenik, bullying eta cyberbullying-ari aurre egiteko estrategiak irakastea, biktima eta behatzaileen ikuspegitik.

LIFE Lutreola Spain proiektuaren helburu nagusia da Espainiar Estatuko
bisoi europarraren (Mustela lutreola) kontserbazioan laguntzea. Proiektuaren
ekintzak 2014 eta 2018 urte bitartean burutuko dira Euskal Herrian, Errioxan,
Aragoin eta Valentziar Erkidegoan; kide bazkidetu eta sustatzaileen artean
Bizkaiko Foru Aldundia izanik (beste foru aldundiekin eta Gasteizeko
Udalarekin batera).
Joan den ekainean burutu zen, Zaragozan, proiektuaren hirugarren
Mintegia; horrek ere 2018. urtean izango du jarraipena, lan-ildo berrien
balantze eta definizioa jasoko duen bosgarren Mintegian. Hori guztia
2017an Gasteizen izan ondoren.
Informazio gehiago: www.lifelutreolaspain.com
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IRAUNKORTASUNA

Oinarrizko tresna basa-bizitzaren kontserbazioan

ISILPEKO EHIZAREN KONTRA, GENETIKA MOLEKULARRA
Juan Ignacio Perez. Fisiologia Katedraduna eta EHU/UPVko Kultura Zientifikoko Katedraren koordinatzailea

Genetika molekularrak irauli egin ditu ekologia ikerketa, bilakaera, jokabidea eta kontserbazioa. DNAren
azterketari esker, gaur egun posible da basa-espezieen biologiaren eta horien kontserbaziorako beharrezko
informazioaren berri ematea.

F

auna basatiaren salerosketa munduko krimen antolatuaren laugarren modalitate bilakatu da, haren
garrantzi ekonomikoaren ondorioz, eta
Afrikako elefantearen marfil-trafikoa merkataritza mota horren zati garrantzitsua
da. Estimazioen arabera, 2011. urtean
40.000 elefante afrikar inguru hil zituzten
eta 41 tona marfil harrapatu. 2013. urtean,
ordea, 51 tona marfil konfiskatu ziren;
hortaz, pentsa dezakegu 50.000 elefante
baino gehiago ehizatu zirela. Afrikan milioi erdi elefante inguru geratzen direla
kontuan izanik, erraz jabetuko gara hondamendi honen neurriaz.
Elefanteak baliabide ekonomiko garrantzitsua dira Afrikako hainbat herrialdetan, fauna handiak mundu osoko milaka turista erakartzen baititu urtean. Baina,
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ezeren gainetik, Afrikako elefanteak berezko balio izugarria dauka. Fauna basatiaren ikur nagusietakoa da; gure planetaren azaleran topa dezakegun animaliarik
handiena da, gaitasun kognitibo handiak
dituen ugaztuna, eta emozioak gehien
adierazi eta agerien uzten dituen espeziea. Horrekin guztiarekin, argi ikusten
dugu berebiziko garrantzia duela elefanteen isilpeko ehizari eta marfilaren legez
kontrako salerosketari aurre egiteak.

mutako 1.350 DNA lagin aztertu zituzten.
Jarraian, 1996 eta 2014 urte bitartean
Afrika eta Asian konfiskatutako 28 partida
handitatik hartutako hortzen DNA aztertu
zuten. Marfil laginetako DNA eta erabilitako adierazle molekularren sailkapen
geografikoa konparatzean, jatorri geografiko zehatz bat esleitu ahal izan zioten
marfil lagin bakoitzari. Horri esker, isilpeko ehiza gehien jasotzen duten eremuak
identifikatu ahal izan dituzte.

Washington Unibertsitateko (Seattle,
AEB) ikertzaileek eta Interpoleko kide batek osatutako taldeak ikerketa bat egin
du; bertan, elefante afrikarraren ezaugarri
genetikoak definitu eta sailkatu dituzte,
eremu ezberdinak eta azpi-espezie biak
kontuan hartuta (oihanekoa eta sabanakoa). Horretarako, 29 herrialdetako 71 ere-

Ikerketa horren emaitzarik adierazgarrien gisa, aipa daiteke aztertutako partida handi guztien jatorria lau eremutan
kokatu dela eta, denbora-esparrua 2007
ondorengo harrapaketetara mugatuz
gero, jatorri horia bi eremutan kokatzen
dela. Sabanako elefantearen marfilaren
%90 inguru Tanzania hego-ekialdetik eta

Mozambike iparraldeko ingurutik dator.
Basoko elefanteen marfilaren %90, ordea,
TRIDOM izenaz ezaguna den ingurukoa
da (Trinational DJA-Odzala-Minbeke),
Kongo ibai-arroko oihanaren %7 hartzen
duena. Elefanteen isilpeko ehizaren kokapen hain zehatza eta azalera hain mugatua izateak izugarri errazten du delitu
horren zaintza eta jazarpena; horrek balio
behar izango luke elefanteen ehizari eta
marfilaren legez kanpoko trafikoari modu
eraginkorragoan aurre egiteko.
Genetika molekularrak aplikazio harrigarriak ditu. Orain dela ez asko jakin genuen kontserbako atunaren jatorriaren
berri izan daitekeela eta, bere genoma
aztertuta, zein espezieri dagokion zehazteaz gain, posible dela zein gune geografikotatik datorren zehaztea. Besteak beste, txahal-hanburgesan zaldi-haragirik ba
ote den jakiteko ere balio dezake. Eta
oraintsu ikasi dugu oso informazio baliagarria eman diezagukeela elefanteen isilpeko ehiza Afrikako zein gunetan egiten
den zehazteko eta marfil-salerosketa kontrolatzeko.

GENETIKA MOLEKULARRAREN APLIKAZIO-ESPARRUAK
Genetika molekularraren aplikazioak
askotarikoak dira; hainbeste, non gure bizi-eredu berria zehazteko balio diezaguketen.

• Historia demografikoa ezagutzera ematea
• Populazioak zenbatzea
• …

Elikagaien segurtasuna eta
trazabilitatea

Nekazaritza eta abeltzaintza
Ekologikoa

• Lehengaiak identifikatzea
• Kalitate-ziurtagiriak Egiaztatzea
• …

• Espezie endemikoak identifikatu eta babestea (biodibertsitatea)
• Mikroorganismo bio-ongarriak bilatzea
• Introgresio genetikoak kontrolatzea
• Adierazle molekularrek lagundutako
hautaketa
• …

Medikuntza pertsonalizatua
• Patologia jakin batzuetarako joera identifikatzea
• Elikagaien genetika
• …
Diagnostiko molekularra
• Gaixotasunen diagnostikoa hobetzea
(sentikortasun handiagoa, intrusio txikiagoa, …)
• Patologiak antzemateko denbora murriztea eta diagnostikoa zehaztea
• Epidemiologiaren trazabilitatea (patogenoen filogenia)
• …
Basa-bizitzaren kontserbazioa
• Fitness genetikoa zehaztea
• Birpopulatzeko aproposak diren gunean
identifikatzea

Ur eta lursailen Deskontaminazioa
(Bio-konponketa)
• Espezie mikrobiano bio-araztaileak
identifikatzea
• Mikrobioma arrunten alterazioagatiko
karakterizazioa
• …
Industria prozesu berriak (bioteknologia)
• Lehengaien espezie/aldaera optimoak
identifikatzea
• Entzimak hautatzea (elikagaien industria, papergintza, kimika...)
• Bio-sentsoreak
• …

Javier Gamboa eta Ibon Hormaeche
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BRIKOLAJE
EKOLOGIKOA

Bosgarren edukiontziaren alternatiba landa-guneetan

ETXEKO KONPOSTA DA GURE HONDAKINEN SOLUZIOA?
Testuak eta argazkiak: Hondakinen Atala – Bizkaiko Foru Aldundia

Konposta etxean egiteari «autokonpostaje» edo etxeko konposta esaten zaio; horren bitartez, hondakin
organikoak mantenugai bilakatzen dira modu errazean. Horrela, materia organikoaren zikloa ixten laguntzen
da, naturan berez gertatzen den deskonposizio prozesua erreproduzitu eta azkartuz.

E

txean konposta eginda, etxean sortutako sukalde eta lorategiko hondakinak aprobetxatu egiten dira,
etxean bertan landare, lorategi edo ortuetan erabiltzeko ongarri naturala produzitzeko. Ez da teknologia berria, inondik
inora ere, betidanik konpostatu izan baita
baserrietan; nekazariek euren konposta
sortzen zuten, ganaduaren simaurra eta
uztaren soberakinak nahastuta. Horrela,
soroetan erabiltzeko ongarri organikoa
eskuratzen zuten.
Materia organikoa etxean birziklatzeak
erabiltzaileei dakarkien balioaz gain, etxeko konpostatzeak etxeetako hondakinak
komunitate mailan murriztea ere badakar
berekin; horrelako praktiken bitartez, edukiontzietako hondakinak tratamendu instalazioetan bildu, garraiatu eta kudeatu
beharra murrizten baita. Hortaz, praktika
honek onurak baino ez dakartza, hala ingurumenari nola ekonomiari dagokionez.
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Non egin konposta?
Lurralde-eremu jakin batzuetan, hala
nola landa-udalerrietan, populazio txikiko nukleotan, urbanizazioetan eta
etxebizitza isolatuetan, etxeko konpostatzea bide egokia izan daiteke materia
organikoaren hondakinak kudeatzeko.
Hala eta guztiz ere, etxeko konpostatzea modu kolektiboan ere egin daiteke,
inguru hiritarragoetan (konpostatze komunitarioa). Dagoeneko badira horrelako ekimenak Lurraldean; horretarako,
erabiltzaileek elkarren artean partekatutako espazio bat izan behar dute eta
prozesuaren arduradun bat izendatu,
konpostaren prozesua kontrolatzeaz arduratuko dena.

Zer behar da konposta egiteko?
Gaur egun konpost modernoa konpostagailuetan egiten da; plastikozko

ontziak dira, hondo gabeko eta estalkidun plastikozko kutxa baten antzekoak.
Aire zabalean piloak egitea baino sistema
eraginkor eta garbiagoa da eta, gainera,
espazioa aurrezten da. Konpostagailuari
esker, produktua eguraldiaren gorabeheretatik (eguzkia, euria, haizea) babestuta
egoten da eta ez da gehiegi lehortuko,
ezta hezetuko ere; horri esker, prozesua
erraztu eta 3 eta 4 aldiz azkarrago burutuko da, prozedura tradizionalarekin alderatuta.
Hondakin begetalen konpostagailu
barruko deskonposizio prozesuak usain
bereizgarria dauka, baso hezearen usaina
gogorarazten duena. Hori gertatzearen
da antzekoak direlako konpostagailuko
hondakinekin elikatzen diren organismoen prozesua eta natura bera. Zizareak
eta materia organikoaren deskonposizioan diharduten gainerako organismoak
konpostagailuan instalatzen dira, bertan

elikagaiak dauzkatelako, eta lorategia are
garbiago geratzen da.

PRODUKTU KONPOSTAGARRIAK ETA EZ-KONPOSTAGARRIAK

Etxeko konpostagailua lurrarekin
kontaktuan instalatu behar da: horrela,
mikroorganismoak hondakin organikoetara joango dira zuzenean eta, aldi
berean, lurrak ontzian gordetako hondakin begetalen gehiegizko ura xurgatzea ahalbidetuko da. Kontuan izan
behar da sukaldeko hondakinen %70
inguru ura dela; hezetasun hori pixkanaka-pixkanaka desagertuko da, harik eta
konposta sortu arte (material granular
lehorra da). Ur horren zati bat egituratzaileak xurgatzen du. Horri dagokionez, komeni da konpostatzailetik hurbil
egituratzaile iturri bat edukitzea (orriak,
belar lehorra, inausketa hondakinak,
lastoa, txirbilak eta zerrautsa). Soberako
hezetasuna pixkanaka infiltratuko da
lurrean. Hezetasun maila egokia lortzeko ezinbestekoa da material freskoak
(sukaldeko hondakinak, hosto berdeak,
belar moztu berria, ortuko edo lorategiko landareak, etab.) eta lehorrak (hosto
lehorrak, lastoa, zerrautsa, adar birrinduak, pinaburuak, etab.) neurri berean
gehitzea.

KONPOSTATU

Zer egin behar da etxean
konpostatzeko?
Etxeko konposta egiteko zeregin nagusia hondakinak nahastea da, konpostatzailearekin batera dagoen aireztagailuaren bitartez (kortxo-kentzeko handi baten
antzeko hagaxka metalikoa da). Komeni
da material fresko eta hezeen geruzak ez
tartekatzea, edo material lehorren geruzak elkarren artean ez txandakatzea. Hau
da, material beraren kopuru handi bat
jartzen denean (belar moztua eta hosto
lehorrak), materialak erabat nahastu
behar dira.
Azkenik, konposta umotu egin dela
jakingo dugu kolore marroi ilun edo beltza hartzen duenean, bertan metatutako
hondakinak elkarren artean ezberdindu
ezin daitezkeenean, eta berorik jariatzen
ez duenean. Une horretan produktua
prest egongo da erabiltzeko, beraz, konpostagailuaren hondotik atera ahal izango dugu.

Sukaldekoa
• Barazki eta fruta hondakinak
• Ogi lehorra eta prestatutako jakien hondakinak
• Kafe hondarrak eta infusioen hondakinak
• Apurtutako arrautza-oskolak
• Fruitu lehorrak
• Sukaldeko papera eta paperezko zapiak
Lorategi edo baratzekoa
• Loreak, sorta zimelak eta hosto berde edo
lehorrak
• Zelaiko belarra eta beste belar batzuk
• Inausketa-hondakinak eta adar txikituak
• Baratzeko hondakinak
• Egur naturalaren zerrautsa

EZ KONPOSTATU
• Tratatutako egurraren edo aglomeratuen
zerrautsa

• Hondakin ez organikoak eta ez biodegradagarriak
• Hondakin bereziak

KONPOSTATU NEURRIZ
Kantitate txikietan konpostatu beharreko
materialak
•
•
•
•
•
•

Haragi eta arrain hondakinak
Hezurrak, arantzak eta itsaski oskolak
Kortxozko tapoiak
Borraja eta bestelako hosto gogorrak
Kartoi ondulatua eta arrautza-ontzien kartoia
Zitrikoen azalak

Material batzuk konpostatu ditzakegu soilik prozesuak behar bezala funtzionatzen
badu eta higienizazio tenperaturak lortzen baditugu
• Gaixo dauden fruta eta landareak
• Animalien gorozkiak
• Belar txarrak

EGITURATZAILEAREN FUNTZIOAK KONPOSTAGAILUAN
• Beste material batzuen (belarra edo sukaldeko hondakinak) gehiegizko ura xurgatzen
du.
• Karbono eta nitrogeno kopuruaren arteko ordeka mantentzen laguntzen du. Biak dira
funtsezko mantenugaiak eta proportzio egokietan egon behar dute, konpostatze
prozesua egokia izan dadin. Inausketaren hondakinek karbono gehiago askatzen dute
eta, horrela, nitrogeno eduki a duten hondakinak orekatzen dituzte (sukaldekoak,
belar moztua edo simaurra).
• Edukiari harrotasuna ematen dio eta horrek aire-zirkulazioa hobetzen du, prozesuan
oxigenoaren presentzia bermatuz.

5. EDUKIONTZIAREN DIRU-LAGUNTZAK
Iraunkortasun eta Ingurumen Sailak konpostatzearen aldeko apustua egin du, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Udal eta Mankomunitateei edukiontzi eta
konpostagailuetarako diru-laguntza eskainiz.
Horrela, tratamendu plantetara iristen den hondakin-zatiaren pisua nabarmen murriztea lortu da, atxikitako udalerriei garraio eta tratamendu kostuetan
aurrezpen garrantzitsua eraginda. Gainera, balio handiko produktu birziklatua sortzea lortu da.
Bosgarren edukiontzia (marroia) erabiltzeko edo etxeko konpostagailua eskuratzeko
interesa duten pertsonek Udalera zuzendu behar dute; bertan erabileraren sistematikaren berri emango diote eta kanpainetan parte hartzeko beharrezko prestakuntza eta
jarraibideak jasoko ditu.
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x
T iki

HAURRENTZAKO
KOADERNOA

Gure Etxea; Lurra
Ekopedagogiaren edo Lurraren Pedagogiaren
bitartez, pertsonak berriro hezi nahi dira, bizi
gaituen ingurua babestu eta baloratu deza
gun eta Planetari eragiten dizkiogun kalte
guztiak atzeraezinak direla kontura gaitezen;
kasurik gehienetan, ez dago galdutakoa be
rreskuratzeko ezer egiterik. Etxea dugu lurra,
geurea da, eta gizaki guztion egitekoa da be
rau zaintzea.

Zer da deforestazioa?
Zuhaitzak…
1.	Planetako baliabide natural garrantzitsuenetako bat
dira.
2.	Oxigenoa ematen digute eta airea garbi eta puru
mantentzen dute.
3. Zaratagatiko kutsadura murrizten dute.
4. Uraren kalitatea hobetzen dute.
5. Sendagai asko haietatik eratorriak dira.
6.	Eraikinak egiteko egurra ematen digute eta papera
egiteko orea.
7. Planetako organismo urtetsuenak dira.
8.	Elikagaiak eta babeslekua ematen dizkiote izaki bizi
dunei.
9. Lurzoruaren erosioa saihesten dute.
10.	Karbono dioxidoa (CO2), berotegi efektuko gas na
gusietako bat, xurgatzen dute eta berotze globala
ren ondorio asko arintzen dituzte.
11.	Berriztagarriak, biodegradagarriak eta birziklaga
rriak dira.
12.	Zuhaitzak ez dira zahar izateagatik hiltzen. Intsek
tuak, gaixotasunak edo pertsonak dira haien herio
tza eragiten dutenak.

Modu sinplean esanda, basoen desagerpena da defores
tazioa. National Geographic-en arabera, deforestazioak egun
go erritmoan aurrera jarraituz gero, 100 urte barru desagertu
egingo dira baso tropikalak. Horren ondorioz, klima aldaketa
eta espezie askoren habitata galtzea eragin liteke.
Ingurumena babesteko kezka gero eta handiagoa da gure
artean eta, ondorioz, nazioarteko erakundeek, NBEk kasu
(Nazio Batuen Erakundea), basoak kontserbatzeko itunak si
natzen dituzte.
H a l a, N azi o B a t u eta ko Es ta t u k i d e e k G a r a p e n
Iraunkorrerako 2030 Agenda onartu zuten 2015eko irailaren
25ean. Pertsonen, planetaren eta oparotasunaren aldeko
ekintza-plana da, bake unibertsala eta justizia eskuratzeko
eskubidea sendotzeko asmoa duena.
Agenda horrek Garapen Iraunkorrerako 17 Helburu (GIH)
planteatzen ditu, 169 jomuga lortzera bideratutakoak. Besteak
beste, honakoak:
• Urarekin lotura duten ekosistemak babestu eta lehengora
tzea, baso, mendi, hezegune, ibai, akuifero eta aintzirak
barne.
• Baso mota guztien erabilera iraunkorra sustatzea.
• Deforestazioa etetea, baso degradatuak lehengoratzea eta
mundu mailan baso kopurua areagotzea.
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Zuhaitzen inbentario irudiduna
Edozein adinetan irakurri eta ikus
teko miraria. Planeta osoko 60 zuhaitz,
sailkapen eta deskribapen xehatua
jasota. Hosto, baso eta azal mota
ezberdinekin lotutako hiztegi ilustratu
erraza izateaz gain, egileek landare
bakoitzaren izen zientifikoa adierazi
dute, ba ita, b e s te a k b e s te, iza n
ditzakeen altuera eta adina ere. Datu
horiekin batera, lore edo fruituen
irudiak daude jasota, baita zuhaitz
horietara hurbiltzen diren animalien
argazkiak ere. Natura gustuko baduzu,
liburu-inbentario bitxi hau ezinbestekoa
izango da zure liburutegian.
Estilo zientifikoko ilustrazioak ditu,
antzinako naturalisten zehaztasunez
adieraziak: errotulagailuz eta tinta
txinatarrez egindako profilak, kolorejokoa edertzen duten akuarelak eta
testura zein tonalitateak islatzeko
gardenkiak. Eduki teknikoaz gain,
azpimarratzekoa da liburu honetan
basoen funtzio ekologikoaren garran
tzia nabarmentzen dela, baita zurgintza
sektorearen faktore sozioekonomikoa
eta begetazio horren garrantzia sinbo
liko eta poetikoa ere.

Alderdi adierazgarriak:
• Akuarelaz koloreztatutako ilustrazio naturalistak.
• Hiztegi ilustratua dauka.
• Lamina bakoitzak honakoak barne hartzen ditu:
ilustrazioa, izen arrunta, izen zientifikoa eta
deskribapena.
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Egileak: Virginie Aladjidi (testua)
eta Emmanuelle Tchoukriel
(ilustrazioak)
Argitaletxea: Faktoria
K. Liburuak. Zientziak.
Orrialde kop.: 72 orri
Gaia: mundu osoko zuhaitzen
katalogoa.
Adin gomendatua: 6 urtetatik
aurrera.

Datila
(Silen sp. y Ensis sp.)
Nolakoa da?

Ba al zenekien … ?

Bi kuskuko molusku generokoa da, Pharidae familiakoa.
Neurri ertaina du eta itsasertzeko guneetan bizi da. Gaztelaniaz
«navaja» izena du, labana baten heldulekuaren antzeko osko
la berezia daukalako.

Oso espezie preziatua da
sukaldaritzan eta fresko zein
kontserbatan merkaturatzen
dira. Oskolak hauskorrak dira
eta erraz hondatu daitezke
horien bila induskatzen de
nean. Datilak harrapatzeko
teknikarik bitxienetariko bat
da gatza erabiltzea.
Itsasbehera dagoenean, 8 for
mako zuloetan gatza botaz
gero, datilak zulotik irteten
dira; horrela oso erraza da ha
rrapatzea. Hala eta guztiz ere,
leku batzuetan, gehiegizko us
tiapena espezie honen behe
rakada eragiten ari da eta ban
ku naturalak mehatxupean
geratzen ari dira.

Maskorra fin eta hauskorra da. Ildaska bertikal eta horizon
tal fin-finak dauzka. Kanpotik kolore zuri krematsua du, lerro
marroi-gorrixkekin. 7 eta 15 cm bitarteko luzera dauka.
Non bizi da?
Marearteko zonako sakonera txikiko guneetan bizi da, ha
rea finetan, modu bertikalean lurperatuta. Zulo handiak egite
ko gai da, eta horietan ezkutatzen da inguruan izan litezkeen
harrapakariengandik babesteko. Zortzi formako zuloak uzten
ditu harean eta, horiei esker, erraz antzematen dira itsasbehe
ra dagoenean.
Nola ugaltzen da?
Kanpo-ernalketa bidez, arrautzak zabaltzean sortzen diren
larbak planktonaren parte izatera pasatzen dira, maskorra
garatzen duten arte; orduan dagokion substratuan lurpera
tzen dira.
Zer jaten du?
Planktonez elikatzen da. Sifoiak erabiltzen ditu, itsasoko
uretan esekita dauden partikulak eskuratzeko.
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Gure landareentzako lorontzia
Oraingo honetan, lorontzi orijinala
egiteko proposamena luzatzen
dizuegu, gure etxeko balkoia zein
barnealdea apaintzeko.
Horretarako, hondakin ugari
eragiten dituzten plastikozko
botilak erabiliko ditugu.
Zer behar dugu?
•
•
•
•
•

Artaziak
Lekeda edo kola
Plastikozko botila
Soka biribilki bat
Landarea

Nola egin behar da?
1. Moztu, pertsona heldu baten lagun
tzaz, plastikozko botilaren behealdea.
2. Egin zulo txiki batzuk oinarrian, urez
tatzen duzunean drainatzea erraz
teko.
3. Kolatu kanpoaldea lekeda edo kolaz,
eta, bitartean soka inguruan bildu,
bukaerara heldu gabe.
4. Jarri landarea barnean, lurrarekin …
eta baduzu zure lorontzi apaingarria!
Koloretako botilak erabil ditzakezu,
lorontzi bakoitzari ukitu ezberdina
emateko.

Hitz desordenatuak
Antolatu jarraian agertzen diren hitzetako
bakoitzaren hizkiak, Afrikako 7 animaliaren izena
lortu arte; horien artean «Big Five» izenekoak
topatuko dituzu.

1. Aheilo

_ _ _ _ _ _

2. Arihobralena

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Faenelate

_ _ _ _ _ _ _ _ _

4. Bafoalu

_ _ _ _ _ _ _

5. Nerotezarino

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. Raxkut gariro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. Apopathomio

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Soluzioa: Lehoia – Lehoinabarra – Elefantea – Bufaloa – Errinozerontea – Txakur gorria
– Hipopotamoa
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Astalarra
Dipsacus fullonum

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Antzina kotoia eta artilea kardatzeko erabiltzen ziren
Arantzadun zurtoin luzeak dituen bi urteko kardu hau bi metroko
garaiera izatera hel daiteke. Ipar hemisferiokoa da jatorriz, baina
Hegoamerikako klimara ere egokitu da. Izen zientifikoak (Dipsacus)
egarri izatea esan nahi du eta oinarriko hostoek osatzen duten hutsune bereizgarriari egiten dio erreferentzia, euri edo ihintzaren ura jasotzea ahalbidetzen baitu. Propietate ugari ditu eta haren haziak oso
baliabide garrantzitsua dira zenbait hegaztiren elikaduran, bereziki
karnabaren elikaduran. Loreak, purpura kolorekoak, ekaina eta uztaila bitartean agertzen dira eta 30 eta 90 mm bitarteko lore-buru arantzatsuen itxura hartzen dute (kirikiñoaren antzekoak).

Portzelanazko karramarro iletsua
Porcellana platycheles
Olatu handiak jasateko gai da
Ez da erraza karramarro txiki hau gure kostaldean topatzea, baina oso
ugaria da. Lokatzetan edo itsasertzeko harkaitzen azpian bizi da.
Oskol borobil eta laua du, eta horri esker hobeto jasaten ditu olatuen
erasoak. Horretarako, harkaitzei eransten zaie hanketan dituen arantza zorrotzak erabiliz. Apenas 15 mm ditu luze eta xehatzeko hanka
biak bereziki luze eta meheak dira, 20 mm-ko luzera izan dezakete.
Ilea du bereizgarri nagusi. Ahoaz filtratzen dituen organismo txiki-txikiz elikatzen da. Gris nabar kolorekoa da goialdean eta horixka argia
sabelaldean.

FAUNA

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK

#

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK
Bizkaiko txilarra
Daboecia cantabrica
Europa atlantikoko landare endemikoa da
Txilarren familiako zuhaixka txikia da, 60 cm-ko garaiera izan dezakeena. Erraza da identifikatzen, haren lore esekiak oso bereizgarriak
direlako: globo itxura dute eta arrosa kolore bizikoak dira, beste txilar
batzuk baino handiagoak. Apirila eta urria bitartean ikus daitezke.
Gure lurraldean nahiko ohikoa da, baliteke sarritan ikusi izana.
Edonola ere, Europako lau estatutan baino ez da hazten: Iberiar
Penintsulako ipar eta mendebaldean sakabanatuta dago, Portugaletik
Nafarroara bitarte, baita Irlanda eta Frantziako mendebaldean ere.
Izen zientifikoak zein arruntak agerian uzten dute espezie honen
izaera endemikoa.

#

FAUNA

BILDUMA EGITEKO FITXAK
Esfinge ozelatua
Smerinthus ocellatus
Helduaroan ez du elikagairik irensten
Esfingidoen familiako sits honek nabar kolorea dauka, orban ilunekin,
eta hari esker ezin hobeto kamuflatzen da zuhaitzen enborren artean.
Enbarazu egiten bazaio edo harrapakari batek eraso egiten badio,
hegoak irekitzen ditu atzeko hegaletan dituen ozeloak erakusteko,
begi mehatxagarri handi biren itxura baitute. Alarma-jarrera horrekin
batera, batzuetan, mugimendu erritmikoak ere egiten ditu, mugitzen
ari den burua simulatzeko. Beldarra 80 mm-ko luzera izatera hel daiteke; berde distiratsua da eta zeharkako zinta zurixka edo horixkak
dauzka. Europa osoan da komuna. Helduak maiatza eta uztaila bitar-

#

tean ibiltzen dira hegaz, elikagairik irentsi gabe.

ARE GEHIAGO…

ETORKIZUNEAN AUTO SEGURU,
EKOLOGIKO ETA AUTONOMOAGOAK IZANGO DITUGU
Joan den uztailean ibilgailuetan aplikatutako adimen
artifizialak lehendabiziko hildakoa utzi zuen, Joshua Brown
(Ohio, AEB). Horren harira, egungo autoen errealitateari
eta etorkizuneko aurreikuspenei buruzko zenbait datu
estatistiko eskainiko dugu. Zentzu horretan, nabarmentzekoa da etorkizunean mugikortasun arduratsu eta adimentsuak izan behar duela nagusi: garraio-modu iraunkorrak
(oinezkoak, bizikleta bidezkoak eta kolektiboak).

90
72
%
75 1,2
3.500
1
%
%
22 75
%

Pilaketetan ibilgailu
bakoitzak astean
xahutzen duen erregaia

MILIOI

litro

Gidariaren akatsak
eragindako trafiko
  istripuen egungo
portzentajea

Heriotza urtean trafiko
istripuengatik, mundu osoan

Ibilgailuaren pisuarekin
lotutako CO2 emisioen
egiazko portzentajea

Heriotza egunean
trafiko istripuengatik,
mundu osoan

Galtzen dute urtean
autoen gidariek
pilaketetan

Lan-aste

Egungo CO2 emisioen
portzentajea, auto
eta kamioiek
eragindakoak

90

PARTE HARTU ZURE HERRIKO
MUGIKORTASUNAREN ASTEAN
Irailaren 16an hasiko da Europako Mugikortasunaren
Astea, eta 22an bukatuko da, Kotxerik Gabeko
Egunarekin. Bizkaiko udalerri ugarik antolatu ohi dituzte egun horietan jarduerak, eguneroko desplazamenduak nola planteatzen ditugun birpentsarazteko.
Aurtengo leloa honakoa da: «Mugikortasun
Adimentsua. Ekonomia Sendoa». Lelo horren bitartez,
mugikortasun arduratsuak ekonomian izan dezakeen
eragin positiboa nabarmendu nahi da. Abantaila batzuk
ekonomikoak dira; beste batzuk, aldiz, gure herri eta
hirietako bizi-kalitatean nabaritzen dira. Mugikortasun
adimentsu eta iraunkorraren onurek pertsonei, enpresei
eta gizarte osoari eragiten diete. Zuzenean nabarmen
aurreztea eragiteaz gain, mugikortasun arduratsuak
beste zenbait onura dakarkio ingurumenari zein osasunari. Arlo horietako onurek ere abantaila handiak eragiten dituzte; izan ere, horrela, murriztu egiten dira ibilgailu pribatua gehiegi erabiltzearen ondorioak
leuntzeko ezarri beharreko baliabideak.
PARTE HARTU ZURE HERRIAN PROGRAMATUTAKO
EKIMENETAN. IZAN ZAITEZ AKTIBO ETA ZUHUR.
LAGUNDU EZAZU MUGIKORTASUN EREDU IRAUN
KORRAGOA LORTZEKO PROZESUAN.
web

Etorkizun hurbilean, 2040 urterako,
parke mugigarriko autoen %75
autonomoak izango direla uste da
(auto robotak)

56

%

%

2050ean saihestu ahal
izango diren trafiko
istripuen portzentajea, auto
robotak erabiltzeari esker

Lor daitekeen isuri
kutsagarrien murrizketa,
autoen pisua 1800 kg-tik
340-450 kg-ra igarota
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Eman Hegoak

Euskarari

