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EZ LOTSATU, BILA DEZAGUN KONPONBIDEA!
PLASTIKO-MUNDUAK
2014

2050

311 MT

1.124 MT

Plastiko-ekoizpena
(miloika tona):

Plastiko eta arrainen arteko
proporzioa ozeanoetan
(pisu baloreak):

Plastiko-ekoizpenera erabilitako
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2050: ARRAIN BAINO PLASTIKO GEHIAGO OZEANOETAN
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Munduko Ekonomia Foroak 2016ko urtarrilean argitaratutako txosten baten arabera,
«planetako urek, pisu aldetik, arrain baino plastiko gehiago izango dute 2050 urtean».
Makroplastiko zein mikroplastikoen ondorioa izango da hori. Makroplastikoak itsasoaren
erdian pilatzen diren plastiko hondakinen «zabor uharte» moduko kontzentrazio
handiak dira; eta mikroplastikoak, aldiz, kontzentrazio txikiak, 5 mm-tik beherakoak.
Biak dira itsasoko espezieentzako eta horien habitatentzako mehatxu handiak.
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Nekazaritza praktikoa iraunkortasunean oinarrituta
Landa-eremua baserriko bizimodu eta kulturaren herentzia da.
Tradizioan iraunkortasun-irizpideak izan ditu gidari, helburu nagusia
bizirautea izanik. Artikulu honetan iraunkortasun irizpideetan
oinarritutako hainbat aholku praktiko aurkituko ditugu, gure
baratzeetan erraz aplikatzeko modukoak.

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.
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Biodibertsitatea galtzearen kausarik
garrantzitsuenetako baten kontra borrokatzea

web

LANDARE INBADITZAILEEN KONTRA,
IRMOTASUNA ETA KONSTANTZIA
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila – BFA

Oztopo naturalak (mendiak, itsasoak…), iraganezinak ziren lehen espezie gehienentzat; gaur egun, ordea,
«globalizazioaren» ondorioz (turismoa, merkataritza, garraioa…), erabat eraginik gabekoak dira oztopo horiek,
eta mundu osoko espezieak heltzen dira gurera, lurraldeak inbadituta. Behin inguru jakin batean egokitu eta
finkatuta, oso zaila (eta, kasu batzuetan, ezinezkoa) izaten da horiek kanporatzea. Ez dago errezeta magikorik
horiek errotik ezabatzeko, horien kontrol eta ezabaketan saiatuak izatea besterik ez zaigu geratzen.

S

orlekutik atera eta beste leku batzuetan sartu, garraiatu eta askatutako espezie guztiak ez dira inbaditzaile bilakatzen. Inbasio biologikoaren
mailara heltzen dira inguru berriari erabat
egokitu eta bertan iraunarazteko gai direnean; orduan, tokiko espezieekin lehiatzen dira eta, oso sarri, horiek baztertu
egiten dituzte, habitat-aren berezko ezaugarriak eraldatuta.
Landare-espezie inbaditzaileen arazoa
handia da; Bizkaian ere bai. Maila biologikoan, ondorioak oso larriak izan daitezke:
ekosistemetan muturreko aldaketak eragitetik hasita, bertako espezieen desagerpenera bitarte, aldaketa ekologiko txikiak
barne: elikagaien zikloetan, lurzoruaren
eraketan, uraren erregulazioan, higaduraren kontrolean, polinizazioan, etab.
Hala eta guztiz ere, espezie inbaditzaileen arazoak ez dira soilik ingurumen ar-
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lokoak; espezie batzuek giza osasunari
ere eragiten diote nabarmen, gaixotasunen bektore eta gordailu gisa jarduten
baitute.
Azpimarratu beharra dago, baita, inbasio biologikoek kostu ekonomikoak dituztela, eta horiek izugarri handiak izan daitezkeela. Horren adibide gisa aipa daitezke
Europako Batasunaren (EB) datuak, zeintzuetan kalkulatzen den urtean 12.500
milioi euroko kalteak eragiten dituztela
espezie inbaditzaileek (Europan biodibertsitatea babestu eta hobetzeko 2020
Biodibertsitate Estrategia). Amerikako
Estatu Batuetan kalkulatutako datuek ere
islatzen dute 138.000 milioi dolar xahutzen direla urtean helburu horrekin
(Pimentel eta al. 2000). Kostu horien barne,
inbasioen kontrol eta erradikaziorako
beharrezko inbertsioez gain, espezie horiek eragindako galerak ere zenbatu behar

dira: nekazaritza arloko errendimenduen
murrizketa, hazkuntzarako lurren eta espezie zinegetikoen degradazioa, egituretako ondorio eta kalteak (komunikabideak, tutueria eta kanalak, … ).

Beharrezko erantzun normatiboa
Indarreko araudia betetzea, paradoxikoki, ez da kontu erraza, herri administrazioei betebehar eta zeregin ugari ezartzen dizkielako eta, ondorioz, baliabideen
exijentzia maila altua dakarkielako, hala
antolamenduari dagokionez nola material eta ekonomiari dagokionez.
Alde batetik, EB-k, Europan biodibertsitatea babestu eta hobetzeko 2020
Biodibertsitate Estrategiaren esparruan,
lehentasunezko helburuen artean barne
hartu du espezie exotiko inbaditzaile ororen kontrako borroka. Ondorio nagusietako bat izan da 1143/2014 Araudia, espezie

exotiko inbaditzaileen prebentzio eta kudeaketari buruzkoa, onartzea, EB mailan
esparru juridiko koordinatua ezartzen duena. Inbasio biologikoei aurre egiteko hartu
beharreko neurriez gain, Araudi berri horren xedea da EBrentzako kezkagarriak diren espezie exotiko inbaditzaileen zerrenda bat garatzea (Batzordearen 2016/1141
Betearazpen Erregelamendua (UE), 2016ko
uztailaren 13koa).
Tresna garrantzitsua da 630/2013 Errege
Dekretua, Espezie Exotiko Inbaditzaileen
Espainiako Katalogoa arautzen duena; izan
ere, horren bidez, arlo honetan Adminis
trazioaren ekintza-esparrua ezartzeaz
gain, inbaditzaile gisa sailkatuta egoteagatik borrokatu beharreko espezieen zerrenda ezartzen da. Landareen kasuan, 66 barne hartuta daude Katalogoan; horietatik 41
bat datoz penintsulan diren inbasioekin.
Errege Dekretu horrek ñabardura garrantzitsua jaso du Auzitegi Gorenaren azken
epaiaren bidez (637/2016 Epaia. Auzitegi
Gorena. Administrazioarekiko Auzien Sala),
eta zenbait betebehar garrantzitsu ezartzen ditu:
• Espezie bat katalogoan sartuta debekatuta dago horien ale bizi zein hilak
eta hondar zein hedakaiak eduki,
garraiatu, trafikatu eta salerostea,
kanpo-merkataritzari arloan barne.
Debeku hori baliogabetu ahal izango
da, aurretiko baimen administratiborik
gabe, ikerketarako edota pertsonen
osasun edo segurtasun arrazoiengatik
beharrezkotzat jotzen denean.
• Estatuak eta Autonomia Erkidegoek
Estrategiak sortuko dituzte Espezie
Exotiko Inbaditzaileen Espainiako
Katalogoan jasotako espezieak kudeatu, kontrolatu eta errotik ezabatzeko
zuzentarauak ezartzeko, mehatxupean
dauden bertako fauna, flora edo habitaten kontserbaziorako arrisku handia
duten espezieei lehentasuna emanda
eta uharte-biodibertsitateari arreta berezia eskainita.

Bizkaiko Foru Aldundiaren eskuhartzeak (BFA)
Esan dugu dagoeneko ez dagoela
errezeta magikorik aipatutako espezieak
errotik ezabatzeko, hortaz, horien kontrol
eta ezabaketan saiatuak izatea besterik ez

zaigu geratzen. 2015ean Gobernu
Kontseiluak onartutako Bizkaiko Dibertsi
tatearen Estrategiak helburu eta ekintza
espezifikoak ezartzen ditu inbaditzaileei
buruz, eta, lehendabizi, ezinbestekoa da
horiek betetzea.

tsitate handiko espazioak kaltetzeko duen
potentzialaren arabera.

Flora espezie inbaditzaile guztien ugaritzea errotik moztu eta saihestea teknikoki bideraezina da, baita ekonomikoki ere.
Hortaz, biodibertsitate eta paisaiarentzako kaltegarrienak diren eta hedapenpotentzial handiena duten espezieen
azterketa egin ondoren, esfortzurik handienak hauetan zentratuko dira: Fallopia
japonica, Bacharis halimifolia, Cortaderia
selloana (Panpa-lezka), Buddleja davidii
eta Carpobrotus sp (katu-azazkala).

Bestalde, beharrezkoa da beste administrazio eta erakunde publikoekiko koordinazioa indartzea: Foru Aldundia
(Errepideak, Nekazaritza…), URA - Uraren
Euskal Agentzia, Kosten Demarkazioa –
Ministerioa, Eusko Jaurlaritza – IHOBE,
Udalak eta Mankomunitateak, EHU/UPV.
Azpimarratzekoak dira Muskiz, Zierbena,
Abanto Zierbena, Sopuerta eta Galda
meseko Udalekin Panpa-lezkaren kontra
egindako kanpainak.

Hala eta guztiz ere, inbasioaren fase
goiztiarretan esku-hartze irizpidea mantentzen da eta, ondorioz, aurretik aipatutako zerrendan jasota ez dauden espezie
batzuen fokuak ezabatzeari ekin behar
zaio, betiere teknikoki zein ekonomikoki
bideragarria denean, bakoitzak biodiber-

Posible den heinean, lehentasuna
ematen zaie herbizida edo produktu fitosanitarioen beharrik ez duten erauzteteknikei, eskuzkoei zein mekanikoei, eta,
edozelan ere, horrelako produktuen erabilera ezinbestekoa den egoeretan, horiek erabiltzeko legezko baldintzak bete
behar dira.

Halaber, natura-gune babestuetako
esku-hartzeei lehentasuna ematea erabaki da, oro har, biodibertsitate handiena
duten espazioak direlako.

ZER EGIN DEZAKEGU?
Herritar gisa:
• Informatu eta lagundu arazoaren berri ematen.
• Parte hartu horiek errotik ezabatzeko ingurumen-erakundeek antolatutako jardueretan.
Lursail baten jabe den partikular edo enpresa gisa:
Jabeek euren lursailak espezie inbaditzailerik gabe mantentzeko betebeharra dute.
Zaindu zure lursaila eta, espezie honen aleren bat topatuz gero, esku hartu berehala. Ale
isolatuak arrakastaz kendu daitezke errotik praktika erraz jakin batzuk betez. Kontsultatu
Foru Aldundiari, Mankomunitateari edo Udalari!!!

MARTXAN DAUDEN PROIEKTUAK
Daisie proiektua (Delivering Alien Invasive
Species Inventories for Europe, ingeles siglak)
2005. urtean jarri zen martxan, 1492. urtetik
Europan sartu diren espezie exotiko guztien inbentarioa egiteko. 10.961 espezie zerrendatuta
daude, animaliak, landareak eta mikroorganismoak kontuan hartuta.
Plataforma anitzeko aplikazio hau herritarren
ekarpenei esker elikatuta eta teknikari adituek
baliozkotuta dago, eta aukera ematen digu landare inbaditzaileen banaketaren ikuspegi orokorra
bat izateko.
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Bizkaia 21 Egitasmoak iraunkortasuna sustatu du 2005-2016 aldian,
Foru Aldundiaren estrategia eta plangintza integratu gisa

BULTZADA BIZKAIKO GARAPEN IRAUNKORRARI
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila - BFA

Bizkaiko Lurralde Historikoan oso egoera konplexua kudeatu behar izan da azken hamarkadan. Hainbat
erronkari aurre egin behar izan zaie: sistema ekonomikoa modernizatzea, ingurumena zaintzea eta
berrikuntza sozialean aurrera egitea. Gainera, krisi globalaren ondorioak ere hor izan dira. Hala ere,
Bizkaia 21 Egitasmoak, Foru Aldundiaren estrategia eta plangintza integratu gisa, iraunkortasunaren
ikuspegia sustatu du 2005-2016 aldian.

Z

orionez, Bizkaiko Foru Aldundiak
ikuspegi estrategiko bat hartu
zuen 2005ean, Europa mailako
iraunkortasun politiken eta Aalborg+10
konpromisoen ildotik, eta Bizkaia 21
Egitasmoan jaso egin ziren konpromiso
horiek. Programaren lehenengo bertsioaren ondoren, egun indarrean dagoena
ezarri zen, 2011-2016 aldirako.
Bizkaia 21 Egitasmoa Foru Aldundiaren
barne erabilerarako dokumentua izan da,
baina, era berean, Bizkaia osoan hainbat
jarduera egiteko aukera eman du.
Jarduera eremu zabala izan du; kultura,
ingurumen, ekonomia eta gizarte gaietan
islatu da. Era berean, funtsezko aspektuetan hobetu eta aurrera egin dugu; hala
nola komunikazioan, prestakuntzan, ikerketan, azpiegituretan eta gizarte digitalera begira hartutako bidean.
Plangintzari dagokionez, hainbat garapen-dokumentu eman ditugu ontzat,
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batzuk Programak proposatutakoak eta
beste batzuk programaren barruan sortutakoak. Biodibertsitatearen Estrategia,
Gizon eta Emakumeen arteko V Berdin
tasun Plana, Energia Iraunkorraren
Estrategia, Pertsona Nagusien Plan
Estrategikoa edo Iraunkortasunerako
Heziketa Plana horren adierazle batzuk
dira.
Jardueren artean bereziki aipatuko ditugu iraunkortasun politikak sustatzeko
Udalei emandako laguntzak, batez ere,
Tokiko Agenda 21 delakoaren inguruko
jarduerak. Lan horretan egindako aurrerapenak Bizkaiko Tokiko Iraunkortasunari
buruzko Topaketetan aurkeztu ziren.
Hala ere, momentu garrantzitsuena Herri
eta Hiri Iraunkorren 8. Konferentzia izan
zen. Topaketa horretan eman zen ontzat
Euskal Adierazpena, tokiko gobernuek
datozen urteetarako markatu duten ibilbide-orria.

Bizkaia 21 Egitasmoaren oinarrizko jardueren artean, aipatu beharrekoak dira
Aldundiaren barruan egindako prestakuntza-jarduerak, Bizkaia 21 Atariaren
bidez egindako baliabide-zabalkundea
eta Sailen eta bestelako erakunde batzuen artean sortutako koordinazio eta
kolaborazio harremanak. Atal honetan
garrantzia du I. Gazteen Foroa Bizkai
Iraunkorraren Alde ekitaldiak. Inguru
gelak koordinatzen du eta Eusko Jaurlari
tzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren artean antolatu dute.
Bizkaia 21 Egitasmoaren barruan burututako ekintzek ondorioak izan dituzte:
batetik, Aalborg+10 Konpromisoei egindako ekarpenaren bidez; eta bestetik ongizatea hobetu, ingurumena zaindu, kultura eta enplegua eta tokiko ekonomia
sustatzeko lanaren bidez.
Jarduera horiek guztiak Bizkaiko Foru
Aldundiaren baitan egindako koordinazio

lanari esker burutu ahal izan dira,
Iraunkortasun Eragileen lana ahaztu
gabe. Horrela izanik, Sailetako eta
Zuzendaritza Nagusietako arduradun politikoek langile tekniko propioen laguntza
izan dute informazioa kudeatu eta jarduerak koordinatzeko.
Bizkaia 21 Egitasmoak etengabeko jarraipen eta ebaluazioa izan ditu. Horren
emaitza Burutzapen Mailetan eta urteroko txostenetan jaso da, informazio orokorra eta programaren beraren adierazleak
zehaztuz. Era berean, Bizkaiko Aztarna
Ekologikoa kalkulatu da, lortutako aurrerapenen indize gisa, eta emaitzak oso positiboak izan dira Bizkaiko Iraunkor
tasunaren Adierazle Sistema berrian
integratuta dago. Lurralde Historikoaren
errealitatea islatzen du, XXI. mendearen
hasieratik izandako datuekin.
Bizkaia aurrera doa iraunkortasunaren
bidean. Erronkak oso handiak dira oraindik ere, beraz, ongizate mailan denontzako etorkizun egokia moldatzen jarraitu
behar dugu.
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10. Tokiko Mailatik Maila
Globalera
TOTAL
Azken eguneratzea: 2016ko ekaina

Bizkaia 21 Egitasmoaren ekintzen
Burutzapen maila (2016ko ekaina)
%4

%3

%13

%80

Garatuta

Hasi gabe

Hasita

Bertan behera

AURREIKUSPENAK 2030ERA ARTE
2015ean Agenda 2030 delakoa onartu zen Nazio Batuen Erakundearen barruan.
«Gure mundua eraldatuz: garapen iraunkorrerako Agenda 2030» mezuarekin, Estatuek
egindako dokumentuak 17 xede definitu ditu, Garapen Iraunkorraren Helburu deituak,
eta 169 helburu zehatz.
Bizkaiko Foru Aldundiak urte bererako finkatu du helburu nagusia, Bizkaia Goazen
2030 estrategia ontzat ematearekin batera. 4 ardatz finkatu dira eta horietatik abiatuta,
dokumentuak 17 helburu estrategiko eta 120 jarduera jaso ditu, azken horiek 2015-2019
aldirako.

| udazkena 2016 | Bizkaia Maitea | 7

LURRA
IZENEKO
PLANETAN

vídeo

web

© Manu Océn
Tunelboka. Punta Galea itsaslabarrak (Getxo).

Fase geologiko berri bat

ANTROPOZENOA: GIZA AZTARNA PLANETAN
Alejandro Cearreta. Antropozenoari buruzko Nazioarteko Lantaldeko kidea eta Euskal Herriko Unibertsitateko Mikropaleontologia Irakaslea.

Gizakiaren eraginak historia geologikoaren fase berri batera eraman du Lurra: Antropozenora, alegia, gizakien
garaira. Planetako sedimentuetan orain arte ezezagunak izan diren material eta elementuak sartzeak
(egunerokotasunean erabiltzen diren produktuetatik eratorriak, boligrafoak edo plastikozko panpinak kasu),
formazio prozesuan eragile aktibo bilakatu gaitu. Ezabatu ezin daitekeen aztarna uzten ari gara, milioika
urtez bertan geratuko dena.

A

zken milaka urteetan, planetan
uzten dugun aztarna handitu
dugu pixkanaka gizakiok, tresna
kultural eta teknologiko gero eta sofistikatuagoak sortuz joan garen heinean. Oso
jauzi kualitatibo garrantzitsua eragin genuen Industria Iraultzaren hasieran, baina
XX. mendearen erditik aurrera giza eragina
fenomeno global bilakatu eta mundu
osoan bizkortu da (Bizkortze-aldi Handia
deritzona). Ordutik, giza populazioa hirukoiztu egin da (7.200 milioi pertsona baino
gehiago gara orain), eta kontsumoa eta
teknologia faktore erabakigarri bilakatu
dira ingurumenean dugun inpaktuan.
Planetak duen giza aztarna horren nondik norakoa argi islatzeko balio dezakete
zenbait adibidek: munduko biztanleen er8 | Bizkaia Maitea | udazkena 2016 |

dia baino gehiago hirietan bizi da gaur
egun eta Internet bidez informazioa eskuratzeko aukerak mendebaldeko kontsumo
maila handien hedapen globala bultzatzen du; atmosferan berotegi-efektuko
gasen gorakadaren zatirik handiena (120
ppm) azken hamarkadetan gertatu da; une
honetan, zuhaitz gehiago dago nekazaritzako plantazioetan baso naturaletan baino; ugaztunen biomasaren zatirik handiena gizakiek eta abereek osatzen dute;
meatzaritza eta bestelako giza indusketek
4 bider sedimentu gehiago mugitzen dute
munduko glaziar eta ibai guztiek baino;
urtean fabrikatzen den plastiko kopurua
egungo giza biomasaren baliokide da.
Prozesu horiek guztiak dagoeneko jasota
daude artxibo geologikoetan: substantzia
kutsagarriak, hondakin fosilen pobretzea,

sedimentuen metaketa-tasaren aldaketa,
material berrien presentzia (porlana, aluminioa edota plastikoak kasu). Hau da, azken 70 urteotan inoiz baino aldaketa handiagoa izan da naturarekiko dugun
harremanetan, eta gorantz doan giza jarduera marka ezabaezina uzten ari da erregistro geologikoan ere.
Antropozeno terminoa Paul Crutzen
(Kimikaren Nobel Saria) eta Eugene
Stoermer-ek (limnologoa) erabili zuten
lehenengo aldiz 2000. urtean, lurrazalean
gizakia eragiten ari den aldaketaren intentsitatea islatzeko asmoz. Ordutik, kontzeptu hori berehala sartu da literatura zientifiko eta herrikoian, gure espezieak planetan
eragin duen ingurumen-aldaketa handiaren isla argi gisa. Haren definizio eta onar-

pen formala Geologiarekin lotutako kontu
garrantzitsu bilakatu da une honetan.
Antropozenoa, hortaz, oso kontzeptu eraginkorra da gizadia Lurraren funtzionamendua aldatzen ari dela adierazteko.
Gaur egun, Antropozenoa denbora-tarte geologiko berria izateko aukera
aztertzen ari da. Analisi horretan, aldaketa
global garaikidearen ebidentziak aztertzen dira, baita erregistro ekologikoan
izan dezakeen isla ere. Biologiaren zeregin garrantzitsu bat da biosferaren konplexutasuna antolatzea, berau osatzen
duten izaki bizidun guztien sailkapenaren
bitartez; Denbora Geologikoaren Eskalak
ere, oinarrizko zatiketa ezartzen du gure
planetaren historia osatzen duten 4.600

milioi urteak eta tarte luze horretan osatu
diren harkaitz guztiak sailkatzeko. Eskala
hori Geologiak zientzia gisa egin duen
eraikitzerik garrantzitsuentzat jo daiteke.
Antropozenoa, oraingoz, oso laburra da
arlo geologikoan, baina horrek ez du esan
nahi aro geologiko gisa balio txikiagoa
duenik; izan ere, haren meritua da gure
inguruan sortzen ari diren eta oinarri
dauzkagun material geologiko ugariei
esanahi praktikoa ematea.
Kontzeptu berri horren garrantziaren
arrazoia da ez dagoela giza jardueraren
hastapenetako ebidentzietan oinarrituta,
baizik eta gure espezieak planetan eragindako aldaketaren handitasun, intentsitate
eta sinkronizitatearen ondorio dela. Hau

| udazkena 2016 | Bizkaia Maitea | 9

da, Antropozenoa hasten da gure espeziea gai denean planeta azken milioika
urteetan izan duen berezko funtzionamendutik ateratzeko. Antropozenoaren
hasiera 1945. urtean koka liteke, Trinity
bonbaren lehendabiziko eztanda nuklearraean oinarrituta (Alamogordo, Mexiko
Berria). Gertakari haren ondorioz, isotopo
erradiaktiboak geratu ziren lurrazalean,
ordutik eta 1980. urtera bitartean burututako proba atomiko atmosferikoen emaitza gisa. XX. mende erdialdeko kutsaduraren adierazle dramatikoenak lotura
estua dauka aro nuklearraren hasierarekin
eta erradioisotopo artifizialen hedapen
globalarekin. Planetako isotopo artifizialen aberaste honek, atmosferan egindako
500etik gora proba atomikoen ondorio
gisa, sedimentu antropozenoen mugarri
adierazlea ezarri du.
Baina Antropozenoaren proiekzioa
Geologiatik harago doa. Kontzeptuaren
egiazko indarra bere potentzialean dago;
iritzi publikoan eragina izateko, klimaaldaketarekin eta ingurumenaren degradazioarekin kezkatuta dauden pertsonei
zilegitasun zientifikoa emateko. Gure
jarduerek planetan zer nolako eragina
duten kontzienteki dakigun lehendabiziko belaunaldia gara, baita planetarekiko
dugun harremana aldatzeko gaitasun eta
erantzukizuna duen lehendabiziko belaunaldia ere. Hala eta guztiz ere, gizadiak ez du aurretiko esperientziarik eragiten ari garen ingurumen-aldaketaren
eskala eta abiadari aurre egiteko.
10 | Bizkaia Maitea | udazkena 2016 |
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ANTROPOZENOA GALEA LURMUTURREAN
Alejando Cearreta geologoa, Euskal Herriko Unibertsitatean Mikropaleontologiako
irakaslea eta Antropozenoari buruzko nazioarteko Lantaldeko kide bat da. Taldea 35
zientzialarik osatzen dute, eta euren egitekoa zera izango da: gizakiak eragindako aro
geologiko berri hau –Antropozenoa– irudikatu eta azaltzeko leku aproposa topatzea.
Galea Lurmuturreko labarretan ezkutatuta, Tunelboka hondartza da Estratigrafiako
Nazioarteko Batzordeak ebidentzia zientifikoak ikertu eta proposamen irmoa aurkezteko aukeratutako kokapenetako bat. Bizkaiko inguru honetan hamar metro sedimentu
daude eta, hortaz, paraje aparta da Antropozenoa ikertzeko. Kostaldeko inguru honen
hormen artean, pasieran dabiltzan pertsonek upel, adreilu eta burdina-hondarrak ikus
ditzakete. Hainbestekoa da hondartzak duen magnetismoa, non, lurrera iman bat botaz
gero, inguruko harea gainera hurbiltzen zaion berehala. Alejandro Cearretaren arabera,
Tunelboka ikerketarako oso interesgarria izan arren, oso pikor lodiak ditu eta elementu
batzuek ihes egiten dute, kutsatzaileek edo isotopo erradiaktiboek kasu. Gainera,
itsaso-mailak igotzen jarraituko du datozen urteetan eta kostaldeko puntu zehatz hau
ehun urtetan desagertzea eragin lezake horrek.

LURRA
IZENEKO
PLANETAN

Munduko felido mehatxatuenei egindako argazkiak

KATAMOTZ IBERIARRAREN LURRALDEAN
Testua: Jaione Pagazaurtundua
Argazkiak: Andoni Canela

300 katamotz pasatxo baino ez dira aske bizi gaur egun, desagertzeko etengabeko mehatxuaren mende.
Horrek esan nahi du Administrazioak eta herritarrek espeziea mantentzeko lan egin behar dutela,
mediterraneoko mendien eta gure natur ondarearen ezinbesteko pieza baita.

K

atamotz iberiarra Iberiar penintsulako espezierik enblematikoena
da, eta era berean, planeta osoko
felidorik mehatxatuena. Itxura sendoa
dauka, hanka luzeak eta buztan motza,
muturrean borla beltza duela, arrisku-momentuetan etengabe mugitzen duena.
Belarri-puntetan ile beltz tentez osatuta
pintzel modukoak ditu eta bere ilearen kolorea marroiaren eta grisaren artekoa da.
Iberiar penintsulako espezie endemikoa da, XX. Mendearen bigarren erditik
desagertzeko arrisku larrian dagoena.
Bere habitata oso zehatza da: mediterraneoko basoa; eta bere elikaduraren oinarri nagusietako bat untxia da (Oryctolagus
cuniculus). Zoritxarrez, pasa den mendeko azken hamarkadetan izandako gaixotasun biralen ondorioz, animalia horien
kopurua asko jaitsi da. Zirkunstantzia
horrek, inguru geografikoaren aldaketen
eta gizakion jardueraren ondoriozko

beste mehatxu batzuen ondorioz, katamotzen eta euren bizitokien kopurua
asko murriztu du. Katamotzek habitat
horiek aukeratzen dituzte sasi motako
landare ugariz inguratuta eta harrapakin
ugariko inguruetan bizi behar dutelako.
Ehiztari arina da, batez ere untxiak harrapatzeko. Elikadura-dietaren %80a izan
ohi dira untxiak, baina galeper eta bestelako ugaztun edo hegazti txikiz ere elikatzen dira.
Historian zehar hainbat proiektu garatu
da espeziea berreskuratzeko helburuarekin.
Gaur egun 300 katamotz daude eta kopuru
hori handitzeko itxaropena daukagu.

LIFE Lince Proiektua: «Katamotz
iberiarra (Lynx pardinus)
mantentzeko ekintzak (1994-1999)»
Katamotzak bizi diren autonomia erkidegoek parte hartu zuten lehenengo LIFE

proiektuetako bat, Estatu espainolean.
Proiektua burutu eta diru-laguntzak jaso
zituztenak honakoak izan ziren: Madrilgo
Komunitatea, Ingurumen Agentzia;
Ikerketa Zientifikoen Goi mailako
Kontseilua (CSIC), Doñanako Estazio
Biologikoa; Nekazaritza, Arrantza eta
Elikadura Ministerioa (MAPA), Gaztela eta
Leongo Junta, Ingurumen eta Lurral
dearen Antolaketa; Gaztela Mant xako
Erkidegoen Junta, Extremadurako Junta
eta Nekazaritza eta Ingurumen Kontsei
laritza, Ingurumen Agentzia.
Katamotzen eremuen zainketa eta jarraipenean oinarritutako ekintzak izan ziren batez ere, katamotzaren populazio,
arrisku eta mehatxuei buruzko ezagutza
hobetzeko asmoz. Gainera, heriotza ez naturalak kontrolatu eta saihestea da asmoa.
1996aren amaieran «Katamotzarekin
bizi» izeneko Sentsibilizazio Kanpainari
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hasiera eman zitzaion eta eskola mailako
marrazketa eta erredakzio lehiaketak egin
ziren.

«Katamotz iberiarrak
(Lynx pardinus) berreskuratzea
Andaluzian», (2002-2006)
2002. urtean eman zen ontzat eta orduan kalkulatu zen 200 katamotz inguru
geratzen zirela munduan, bideragarriak
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ziren bi eremutan; bata Doñana (Huelva
eta Sevilla) eta beste bat Sierra Morena
(Kordoba eta Jaen). Oso mugarri garrantzitsua izan zen espeziearen biziraupenerako. Proiektu horrek bazkide gisa hartu
zituen CDB Habitat Fundazioa, Ekologistak
Martxan, Andaluziako Ehiza Federazioa,
Ateca eta Aproca.
Helburu nagusia Andaluziako iberiar
katamotzen populazioak egonkortzea

zen, bi katamotz-multzoen epe luzerako
bideragarritasuna bermatuz.
Ingurumen arloko Kontseilaritzak, LIFE
Proiektuaren onuradun moduan, ekimen
batzuk bideratu zituen katamotz iberiarraren habitat naturala berreskuratzeko
lanetara; heriotza ez naturalak murriztu
eta katamotz eta untxien populazioen bilakaeraren jarraipen eta azterketak egin
ziren.

Proiektu hori amaituta, %49ko gutxieneko gehikuntza bat lortu zen ale kopuruan eta %25-%32koa lurralde kopuruan.
Horrela, espeziearen banaketa-eremua
ere %73an handitu zen. Eboluzio hori lotuta egon zen habitata hobetzeko, harrapakinen populazioak hobetzeko, heriotza
ez naturalak saihesteko, jarraipenerako
eta abarrerako jarduera guztiekin. Jaiotzatasa handitu egin zen eta heriotza ez naturalak murriztu ziren.
Animalia gehienak finka pribatuetan eta
ehiztari sozietateek kudeatutako lurretan
zeuden; hori horrela izanik, jabetza pribatuarekin lan egiteko modu bat bilatu behar
izan zen, eta lankidetza-hitzarmenen bidez
lortu genuen.

tako batzuk untxia berreskuratu eta katamotzaren habitata suntsitzea saihesteko
asmoz burutu ziren. Beste batzuen helburua heriotza ez naturalaren arrazoiak murriztea izan zen, hala nola bideak iragazkortzea autoek harrapatzea saihesteko
(Andaluziako Juntaren Obra Publiko eta
Etxebizitza Kontseilaritzak eraikitako ekoduktoekin, Europako Natur eremurik garrantzitsuenetako bat, hau da, Doñana,
zeharkatzen duen errepidea iragazgaizteko), edo legez kontrako ehizaren, tiroen,
lazoen eta zepoen ondoriozko heriotzak
saihesteko. Esan behar da horiek murrizten hasi zirela.

LIFE Proiektua: «Andaluziako
katamotz iberiarra zaindu eta
berriro ere ugaritzea»,
LIFE06NAT/E/000209
(2006-2011)

Ekimen horrek gizarteko hainbat sektoreren arreta bereganatu zuen eta horien bazkidetza lortu zuen. Horrela, esaterako, sektore zinegetikoaren izenean
Andaluziako Ehiza Federazioak, ATECAk
eta APROCAk parte hartu zuten; sektore
kontserbazionistaren izenean, Ekologistak
Martxan, Adena/WWF, CBD Hábitat
Fundazioa eta SECEM izan ziren; eta Admi
nistrazioaren izenean, Extremadurako
Junta eta Andaluziakoa, Nekazaritza eta
Arrantza, eta Lan Publiko, Garraio eta
Ingurumen Sailekin batera; era berean,
Ingurumen Ministerioak ere parte hartu
zuen, finantzazioa emanez.

2006an abiarazi zen eta proiektu horren barruan hainbat neurri jarri ziren
martxan katamotz iberiarraren arazo nagusiei irtenbidea emateko. Ekintza horie-

Bigarren LIFE proiektu horren bidez
jauzi kualitatibo bat eman zen; jarduera
berriak jarri ziren martxan, katamotzak
sartu ziren Andaluziako banaketa histori-

Katamotz iberiarraren egoera hobeto
ulertzen laguntzeko dibulgazio eta kontzientziazio programa bat garatu zen,
mehatxuak behin betiko desagerrarazteko asmoz ere; batez ere legez aurkako
ekintzak: zepoak eta lazoak.

koko gune batzuetan eta populazioguneak sortu ziren: Bata Guadalmellaton
(Kordoba) 2009an (7 animaliarekin); eta
beste bat, gerora, 2010ean, Guarrizasen
(Jaen) (5 animalia). Gainera, Doñanako
populazioaren genetika sendotzeko jarduera batzuk burutu ziren. Horretarako,
Sierra Morenatik zetozen aleak lekuz aldatu ziren.
Ehiztari sozietate eta jabe partikularren babesak oso garrantzitsua izaten jarraitzen du, lehenengo LIFE hartan izan
zen moduan. LIFE Lince «Andaluziako katamotz iberiarra zaindu eta berriz ugaritzea (Lynx pardinus)» Proiektua amaituta,
170 lankidetza-hitzarmen lortu dira.
Horrek esan nahi du katamotz iberiarraren eta untxiaren habitata hobetzeko moduan dagoela, 180.840 hektareatan.
Helburu nagusia espezia desagertzeko
arriskua murriztea zen, eta horretarako,
populazio-eremuen eta animalien kopuruak handitzea lortu behar zen.
LIFE Lince proiektu bietan egindako
lanari esker, espeziea dagoeneko ez
dago «desagertzear». 2002ko egoera oso
prekarioa zen baina gaur egun 326 katamotz ditugu, lau multzotan banatuta:
Doñana-Aljarafe (Huelva - Sevilla),
Guadalmellato (Kordoba), Guarrizas
(Jaen) eta Andujar -Cardeña (Jaen –
Kordoba). Ale nahikotxo trukatzeko aukera izan da.

«LYNX: EN LA TIERRA DEL LINCE IBÉRICO»
Andoni Canelaren liburua
«Lynx: en la tierra del lince ibérico» liburuak katamotzaren eta bere bizileku diren paisaien edertasuna erakutsi nahi dizkigu. Mendizerran gordeta, urki, kardana eta legeltxorren artean ezkutuan, Sierra Morenako granito arroketan, sei, zortzi edota egun gehiagoz
ere desagertu naiz, mendizerra eta padura itxurako paisaiaren eta noski, katamotz iberiarraren argazkiak lortzeko. Argazkiotan katamotza protagonista izatea nahi izan dut,
baina inguruari ere garrantzia emanez. Doñanako Parke Nazionaleko dunetatik Yeguas
ibaira edo Andujar Mendizerrara, granitozko arrokak edo basoko soilguneak. Katamotz
eta untxiez gain, orein, basurde, adarzabal, azkonar, galeper, dortoka, erbi eta mozoloen
argazkiak ere egin ditut.
Europar Batasunaren LIFE programaren esparruan hainbat proiektu jarri da martxan,
katamotzak bizi diren eremuak ezagutu eta gure basoetan bizi den espezie hori mantentzen laguntzeko. Liburua bat etorri proiektu horiekin. Liburu honen edizioan honakoek parte hartu dute: Biodiversidad, Amigos del Aguila Imperial eta Lince Iberico
Fundazioek eta Natur gune pribatuek.
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INGURUMEN
OSASUNA

Hiri-inguruen kudeaketa genero ikuspegian oinarrituta

HIRI BIZIAK, HIRI SEGURUAK
Trinidad L. Vicente

XX. mendearen zati handienean, azpiegitura eta ekipamenduez hornitutako hiri-ehundura ordenatua sortzea
izan zen hirien erronkarik handiena. Azken hamarkadetan, ordea, kezka nagusiak ez dira hiriaren produkzioan
zentratu, haren kudeaketan baizik; espazioen banaketa eta aprobetxamenduan, haren antolamenduak
biztanleen bizi-baldintzetan duen eraginean, heterogeneotasun sozialaren integrazioan, ingurumenean,
kultura-ondarearen mantentzean...

H

irien plangintza eta kudeaketak
haren konplexutasun eta aniztasun sozialaren isla izan behar du,
eta bertan bizi diren pertsona -emakume
zein gizon- guztien egoera eta beharrizanei erantzun inklusiboak eskaini behar
dizkie, horien adina edozein dela ere. Hala
eta guztiz ere, ez da beti horrela izaten.
Hiriak ikuspegi maskulinoan oinarrituta planifikatu izan dira urte luzez
(zehatzago esanda, adin ertaineko gizonengan pentsatuta: egoera fisiko ona,
lan egonkorra eta ondo ordaindua, hiritik
desplazatzeko ibilgailu propioa…). Eta,
nahiz eta hirurogeita hamarreko hamarkadatik nabarmendu izan den hirietako
plan estrategikoetan genero ikuspegia
barne hartu behar dela, gai hori lantzeke
dago oraindik.
Genero ikuspegia aplikatzearen helburua hiriaren erabileran berdintasuna
lortzea izan arren, hiri plangintza eta
kudeaketan ezkutuan geratu ohi diren
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beste gizatalde batzuen arazoak identifikatu eta ikusgarri egiten ere laguntzen
du, hiriaren bizigarritasun anitza aldarrikatuz. Hori dela eta, hirietako plan estrategikoen zenbait elementu garrantzitsuren genero azterketan zentratuko da
artikulu hau; segurtasunean, mugikortasunean eta garraio publikoan, besteak
beste.

«Komunitatea» segurtasunaren
bermatzaile
Gure hiriak seguru izan daitezen, ezinbestekoa da osagai erreal bat kontuan
izatea (bertatik ibiltzen diren pertsonentzako «puntu arriskutsuak»), hori bezain
garrantzitsua den beste osagai subjektibo
bat ahaztu gabe (segurtasunaren pertzepzioa). Nahiz eta mugikortasun libre
eta segurua beharrezkoa izan eta herritar
guztiei eragin, horren gainean ditugun
bizipenak oso ezberdinak dira gizon eta
emakumeen artean; azken horiek dira, segurtasun ezaren aurrean, maizen despla-

zamenduak saihestu edo murrizten dituztenak, eta, horrekin batera, espazio
publikoa gozatzeko eskubidea mugatzen
dutenak.
Lurrazpiko pasabideak, txoko isolatuak, argiztapen okerra, zaindu gabeko
guneak edo inguru zikinak, eskailera edo
aldapak, alde bakarrean eraikinak dituztenak, zutabedun karrerapeak (norbait bertan ezkutatzeko modukoak) … horiek
guztiak saihestu egiten dira ahal den heinean. Begiratzen gaituzten pertsona anonimoz beteriko kaleek, ostera, segurtasun
sentsazioa ematen digute, baita inguruan
dugun espazioa begiz kontrolatzea ahalbidetzen diguten eraikinek ere, edo denda, ekipamendu eta merkataritza zentroek; kanpoaldetik barrualderako
ikusgarritasuna ahalbidetzen baitute (ez
da horrela gertatzen ate eta erakusleihorik gabe diseinatutako espazioetan, kanpora itxita egonik, barrualdean baino ez
baitute sortzen segurtasun eta erosotasun sentsazioa).

Espazio publikoetan segurtasuna, beraz, ez da soilik polizia neurrien bidez bermatzen, are gutxiago arriskutsu gisa sailkatutako kolektiboengandik (droga
menpekotasuna dutenak, eskaleak, prostitutak, etab.) bereizteko neurrien edo
segur tasun pribatuaren bitar tez .
Segurtasunaren izenean askatasuna mugatzea baino, beharrezkoagoa da bizitza
soziala artikulatuko duten neurriak hartzea, komunikazioa, harremana eta herritarren partaidetza sustatuz, aniztasunarekiko atsegin, ireki eta tolerante izango
den inguru batean. Azken batean, hiria
biziberritzea da helburua eta, horretarako, beharrezkoa da jarduera, topaketa,
elkartasun eta elkarrekiko konfiantza espazioak sortzea eta komunitate sentimendua sustatzea.

Mugikortasuna genero ikuspegian
oinarrituta
Mugikortasunak ere ezberdintasun nabarmenak agertzen ditu generoari dago-

kionean. Emakumeak, oro har, gizonak
baino espazio mugatuagoetan desplazatzen dira, ibilbide ezberdinak egiten dituzte eta garraiobide ezberdinak konbinatzen dituzte horretarako. Ezberdintasun
horiek oso lotuta daude generoen arteko
rol banaketa ezberdinarekin, zeinek oraindik ere gizona esfera produktiboan kokatzen duen, eta emakumea erreproduktiboan. Egoera hori arlo produktiboa,
bizitegia, administrazioa eta aisialdia banatu izan dituzten hirietan gertatzen da,
desplazamenduak ugarituta eta distantziak luzatuta.
Gizonak emakumeak baino gehiago
desplazatu ohi dira ibilgailu pribatuan eta
emakumeak, ordea, gizonak baino hurbilago bizi ohi dira lantokitik, eta gehiago
mugitzen dira oinez zein garraio publikoan. Bestalde, gizonek desplazamendu
pendularrak egiten dituzte (etxetik lanera

eta lanetik etxera), eta emakumeen desplazamenduak konplexuagoak izaten
dira, sigi-saga erakoak, ibilbide ezberdinak uztartzen baitituzte funtzio ezberdinak betetzeko (etxetik eskolara, handik
lanera, lanetik eskolara, erosketak egitera,
etab.). Horretaz gain, emakumeak desplazatzen dira gehien pertsona adingabeak,
dibertsitate funtzionala dutenak, gaixoak,
adinekoak... laguntzeko.
Horregatik guztiagatik, eta ibilgailu
pribatuaren eredua bideragarria ez delako, ezinbestekoa da bide-azpiegiturak eta
garraio publikoa diseinatzeko orduan genero ikuspegia aintzat hartzea. Horrela,
mugikortasunaren ikuspegi zabalagoa
bermatuko da, herritarren (ez soilik emakumeen) beharrizanei hobeto erantzuteko eta gizonezkoen mugikortasun iraunkorragoa sustatzeko. Hori guztia nork
bere autonomia edo helburu pertsonal
zein profesionalak alde batera utzi gabe,
eta «kontziliazio-hiri» bati ematen zaion
erabilera askatasun osoz hautatzeko aukera eskainita.
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TXANGOAK

Markina-Xemein / Gernika-Lumo etapa

DONEJAKUE BIDEA
EUSKADIN

pdf

web

Testua: Iraunkortasuna eta Ingurune
Naturala Zaintzeko Saila - BFA
Argazkiak: Orbela - Ingurugiro Ikerketa eta
Heziketa

Hasiera gutxi daude Markina-Xemeingo
irteera bezain suspergarriak. Lehenik,
Bolibarko herri idilikoa, eta gero, Bizkaian
bakarra den monumentu erlijiosoa: Ziortzako
Kolegiata zaharra, bederatzi mende
baino gehiago daramatzana Santiagorantz
doazen ibiltarien iraganaren lekuko izanik.
Gorontzugaraiko basoa dugu azken landaizaerako ingurunea jendeztatuta dauden ibar
eta herrixka mordora itzuli aurretik, GernikaLumoko herri historikorainoko bidean. Etapa
honek trantsiziotarteak izango ditu eta
kilometro gutxi batzuk egin ondoren, hala
Munitibarren nola Zarran, hainbat benta
edo iturri aurkituko ditugu kantinplora
betetzeko edo bertako jendearekin pixka
bat hitz egiteko. Gernikako Juntetxea eta
haritz historikoa, egun horretarako pentsa
daitekeen saririk onena dira.
Markina-Xemein > Munitibar
km 0 - MARKINA-XEMEIN. Gernika-Lumorantz aterako
gara, Atxondoko kiroldegiaren alboko bidegorriari jarraituz.
Bidegorria amaitzen denean zebrapasagune bat zeharkatuko
dugu eta kontserba-fabrika baten atzealdean Erdotzako Andre
Mariaren baselizara bideratuko gaituen bidexka hartuko dugu.
Handik hurbil, errepidearen alboan, Santutxuaren gurutzetokia
dago. Bidegorriaren tarte baten alboan jarraituko dugu, ibaiaren
eta industrialde baten artean. Tartea amaitzen denean, erortzear dagoen Kareagako dorretxea aurrez aurre izango dugu.
Eskuinaldean Erdi Aroko zubia gurutzatuko dugu eta handik
pixka batera ezkerraldean dagoen hesi bat gurutzatuko dugu,
ibaiarekiko paraleloan jarraitzen duen bide zahar bati jarraituz
Iruzubietako gunera iritsi arte.
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km 3 - IRUZUBIETA. Bolibarrerantz aterako gara Arnola
jatetxearen inguruan hasten den pista batean gorantz joanez,
eta Altzagako auzoa osatzen duten baserri batzuetara iritsiko
gara; han, eskuinalderantz joango gara pinudi batean sartuz eta
Alegriako zelaietaraino jaitsiz. Hemendik errepideraino jaitsiko
gara eta handik pixka batera utzi egingo dugu, Simon Bolibar
Museoaren albotik igaro ondoren plazan amaitzen den
auzo-bidera sartzeko. Errepidea gurutzatuko dugu eta aurrerantz jarraituko dugu garai batean kolegiata izan zen Ziortzako
Monasteriora igotzen den galtzadara iritsi arte, eta bertan erromesen ostatua eta aterpetxe bat aurkituko ditugu.
km 6,2 - ZIORTZAKO MONASTERIOA / KOLEGIATA.
Paisaiari eta arkitekturari dagokionez xarma handia duen lekua
da, baketsua eta lasaia. UNESCOren Munduko Ondarearen
Zerrendan dago, eta Kostaldeko Donejakue Bideko gune garrantzitsuenetako bat da.
Monasterioa atzean utziko dugu, asfaltatuta dagoen pistari
jarraituz. Seinaleak jarraituko ditugu dagoeneko baso-pista
bihurtu den pistan, errepide alboan dagoen Gorontzugaraiko
gainera iritsi arte. Ezkerraldetik jarraituko dugu asfaltatuta dagoen auzo-bide bati jarraituz Urionako auzora iritsi arte. Azken
etxearen albotik igaro ondoren, lehendabizi ezkerraldean ikusiko
dugu hesi bat zeharkatuko dugu eta pixka bat aurrerago beste hesi
bat, eta ondoren Gerrikaitzera doan bidexka bat jaitsiko dugu.
Munitibar > Gernika-Lumo
km 10,2 - MUNITIBAR/GERRIKAITZ. Andra Mariaren
elizak Gerrikaitz herri zaharrerako sarrera markatzen digu.
Espaloiari jarraituz Munitibarreraino jaitsiko gara, eta bertan
plaza zeharkatuko dugu San Bizente Martiriaren elizara iristeko. Ezkerralderantz joango gara, Gernikarantz, Lea ibaia guru-

tzatu ondoren asfaltatuta dagoen auzo-bide bat hartuko dugu,
eta Aldakara igoko gara. Pistari jarraituko diogu Astorkigana
gaineraino. Errepidera iritsi gabe ezkerralderantz joango gara
Urnatei baserrira jaisteko eta Bekoerrota baserriraino jarraitzeko. Aurrerantz jarraituko dugu, Telleria errekaren alboan doan
bidexka bati jarraituz. Aurrerantz egingo dugu eta Berreinondoko
baserrietara iritsiko gara, dagoeneko Mendatan gaudela. Golako
ibaiaren parean doan auzo-bideari jarraituko diogu Zarrako
auzora sartzeko errepideraino; ondoren hura utzi eta Gorriño
baserrira eramango gaituen bidexka bat hartuko dugu.
Baserriaren albotik igarotzen den bide asfaltatura iristen garenean eskuinalderantz joango gara Zarrako auzora jaisteko.
km 15,4 - ZARRA. Zarrabenta taberna-jatetxea (gaur egun
itxita dago) auzoaren goi ingurura eramango gaituen maldaren
hasieran dago, eta han goian San Pedro baseliza aurkituko dugu,
baita gertu dagoen Montalban Dorrerako desbideratzea ere.
Mendi-hegalaren erdialdetik jarraituko dugu Zarra eta
Arratzuko elizatea elkartzen zituen galtzada zaharraren lehengoratutako tarte batekin topo egin arte. Urdaibaiko Biosferaren
Erreserbaren harizti onenetako bat zeharkatuko dugu, bere galtzadaren zati bat eta Erdi Aroko zubi eder bat erakusten dizkigun bide zahar batean barrena (Artzubiko zubia), eta hortik
Elexalde Arratzuko guneraino igoko gara.
km 17,4 – ELEXALDE-ARRATZU. Arratzuko Santo Tomas
elizaren inguruan haranaren ikuspegi onak goza ditzakegu, ehun
urtetik gora dituen arte baten azpian atseden hartzen dugun bitartean. Gurutzebidea jarraituko dugu Golako ibaiaren erriberaraino, eta bertan Olazarrako burdinola aurkituko dugu. Ibaia
igaro ondoren igotzen hasiko gara eta lehen baserrira iritsi baino
lehen eskuinaldean sortzen den bidexka bat hartuko dugu eta
Marmiz auzora igoko gara. Marmizetik pista bat abiatzen da, eskuinalderantz, Burgogana mendiaren ekialdeko hegalean barrena
zihoan bide zaharrari jarraituz. Bide hori baso-pista askok gurutzatzen dute Ajangizeko gunera iritsi aurretik, eta hortik GernikaLumora jaitsiko gara bide zaharrari jarraituz, Errenteriako portu-eremu zaharrera iritsi arte. Zubia igaro ondoren, San Joan,
Urtarrilaren Zortzia eta Andra Maria kaleak hartuko ditugu udaletxeko plazara iritsi arte. Juntetxean, «Gernikako Arbola» mitikoa ikus dezakegu, euskaldunen sinbolo unibertsala izaki.

DONE JAKUE BIDEA EGOKITZEA
Markina-Xemein – Gernika-Lumo
Etaparen luzera: 25 km
Metatutako malda: 770 m
Estimatutako denbora: 6 ordu eta 50 minutu
2016ko abuztuan eta irailean soilik 7.000 erromes
baino gehiagok baliatu dituzte Done Jakue bidearen etapa horretan egindako egokitzapen-lanak. Bizkaiko Foru
Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala
Zaintzeko Sailak burutu ditu.
2015eko abenduaren eta 2016ko abuztuaren artean
Markina-Xemein eta Gernika-Lumo arteko 25 km-ko
etaparen lurzorua egokitu da, arekak egin dira eta sastrakak kendu dira. Ur-bide txikiak gurutzatzeko egurrezko
10 pasabide, 3 eskailera-tarte, egurrezko 16 langa eta 60
zeharkako pasabide baino gehiago instalatu dira, bideko
ura ebakuatzeko.
Munitibarreko Uriona eta Garro auzoen arteko jaitsieran instalatutako egur landuzko eskailera bereziki
aipatu beharra dago. Euria ari zuen egunetan, zailtasun
handiko tartea zen erromesentzat.
Seinaleei dagokienez, 80 norabide-seinale aldatu edo
instalatu dira, baita 2 informazio-panel ere, MarkinaXemein eta Zarran (Mendata), hurrenez hurren.

Interes bereziko telefonoak

• Arreta handia jarri behar da gurutzaguneetan eta trafiko handia izan
ohi duten errepide-tarteetan (Bolibar, Zarra eta Ajangiz-Gernika).

Uhagon Kulturgunea
(Markina-Xemein)
946 166 303 / 665 212 689

Donejakue bideen lagunen
elkartea
94 679 20 99 / 687 529 606

Bengola – Natur Energia
Interpretazio Zentroa
(Gerrikaitz)
649 795 484 / 650 124 729

Bizkaiko Aterpetxezain
Boluntarioen Elkartea
609 031 526

Gernika-Lumoko Turismo
Bulegoa
94 625 58 92

Larrialdiak
112 SOS DEIAK

| udazkena 2016 | Bizkaia Maitea | 17

EKIPAMENDUAK

Erakusketa iraunkorra Amorebieta-Etxanon

NEKAZARITZA EKOLOGIKOAREN
TOPAGUNEA
Testua eta argazkiak: ENEEK - Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak

Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak
(ENEEK) ekoizpen ekologikoaren inguruko erakusketa iraunkorra
pasa den uztailean inauguratu zen bere egoitzan. AmorebietaEtxanoko Udalak Jauregibarria baserriaren lagapenarengatik ezarri
baldintzetako bat betetzen da horrela, publiko guztiei eta, bereziki,
gaztetxoei zuzendutako erakusketa autogidatuaren instalazioarekin.

N

ekazaritza organikoa pertsonen,
ekosistemen eta lurraren osasuna zaindu eta hobetzen duen
ekoizpen-sistema da. Prozesu ekologikoetan, biodibertsitatean eta tokiko baldintzetara egokitutako zikloen ezarpenean
oinarritzen da, eragin kaltegarriak izan
dit zaketen lehengaiak baz ter tuz.
Nekazaritza organikoak tradizioa, berrikuntza eta zientzia uztartzen ditu. Bere
helburua da ingurumena laguntzea.
Printzipio eta balio horiek jendarte guztiari transmititzeko, eta ekoizpen ekologikoaren teknikak zertan datzan adierazteko asmoz, ENEEKek panel ezberdinak,
formatu handiko irudiak, Euskadiko eragile ekologikoen mapa eta ikus-entzunezko
edukinak batzen dituen ekipamendua
prestatu du.
Bisuala, erakargarria eta didaktikoa izatea du helburu erakusketak. Uztailaz geroztik ateak zabalik dauzka eta edonork
bisitatu dezake dohainik, ENEEKren bulegoetako lan-ordutegian. Bisitariari harrera
tamaina handiko mapa batek egiten dio,
non ENEEKen inskribatuta dauden eragile
guztien kokapena zehazten den. Mapan
hiltzatutako 523 koloredun txintxetek
gure nekazaritza ekologikoak duen aberastasun eta aniztasunaren zantzua ematen dute. Erakusgelaren zatirik handiena
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ekoizpen ekologikoaren xehetasunak
azaltzen dituzten panelek hartzen dute.
Ekoizpen-azpijardueren arabera sailkatutako 3 ataletan (nekazaritza, abeltzaintza
eta eraldaketa), Europako herrialde guztientzat komuna den araudiko puntu garrantzitsuenen gainbegirada egiten da.
Eredu ekologikora atxikitzen den ekoizleak konpromiso sendo bat hartzen du,
eta horixe bera azaltzen da laugarren atal
batean, eragileek gardentasunarekin, pertsonekin eta planetarekin hartzen duten
konpromisoa. Panel bakoitzean dauden
irudiak laguntzeko, bi minutu eskaseko
bideoak prestatu dira atal bakoitzari buruzko informazioa emanez.

tzia azpimarratu nahi izan da, hain zuzen
ere. Horretarako, zati ezberdinetan banatzen den sagar erraldoi bat instalatu da
gelaren sabaian. Janaria ekoizteko eskuragarri daukagun lurraren baliokidea litzateke sagar erraldoi honetatik banatzen
den azalaren zati nimiño bat.

Praktikarekin ikasi
Amorebieta-Etxanoko Jauregibarria baserrian instalatu den interpretazio zentru
hau adin guztietako pertsonentzat prestatua dago. Edonola ere, bereziki ikastetxeetako gaztetxoak izango lirateke hartzaile
nagusiak. Hauei begira, lurraren analitika
errazak egiteko espazio bat ere prestatu
da. Aztertuko den lurra ENEEKren egoitzatik oso gertu dagoen baratzezain ekologiko baten ortutik jasoko dute ikasleek.
Esperimentazio-gune hau prestatzeko,
Neiker-Teknaliako Mikrobiologia eta
Edafologia departamenduaren laguntza
izan du ENEEKek. 2016-2017 ikasturtetik
aurrera Amorebieta-Etxanoko ikastetxeei
eskainiko zaie, eta asmoa da hurrengo ikasturtetik aurrera Euskadiko ikastetxe guztietara zabaltzea nekazaritza ekologikora
praktikaren bitartez hurbiltzea ahalbidetzen duen baliabide hau.

Ordutegia
Astelehenetik ostegunera
8:00 – 17:00 (urritik maiatzera)
8:00 – 15:00 (ekainetik irailera)
Ostirala eta jai bezperatan 8:00 – 14:00
Harremanetarako telefonoa
94 627 15 94
Web
http://www.eneek.org/

Lurzoru emankorraren garrantzia

Email
ekolurra@eneek.eus

Azken hamarkadetan elikagaien ekoizpenak izandako bilakaeraren ondorioz,
agrotoxikoen erabilera masifikatu egin
da. Honek ekarri duen eraginetako bat
izan da lurzoru emankorren galera.
Gainera, kontuan izan behar da elikagaien
ekoizpenerako daukagun lur-azalera oso
murritza dela. Horiek horrela, lur emankorra mantendu eta hobetzeko gaitasuna
duten ekoizpen ereduen bultzatzeak (nekazaritza ekologikoa kasu) berebiziko garrantzia du. Erakusketa honetan lurzoru
emankorren mantentzeak duen garran-

Helbidea
Jauregibarria auzoa, 4 – Jauregibarria
Baserria (1 solairu) 48340
Amorebieta-Etxano (Bizkaia)
Nola iritsi
Garraio Publikoa: Euskotren eta
Bizkaibus
Errepidetik
• N-634 errepidean, Amorebietarako
lehenengo sarbidean (Durangotik
Bilborako norabidean).
• Autopistaz, Amorebieta-Etxanoko
irteeran.

GAURKOA

GURE UDALERRIETAKO ALBISTEAK

2016-2017 AKTIBATU +
PROGRAMA
Enkarterri, Ezkerraldea
eta Meatzaldea

CIBERAMBIENTE

ELIKADURARI BURUZKO
EKINTZA PLANA
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GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

MARURI-JATABE
Maruri-Jatabeko Udalak balorazio positiboa egin du iazko apirilean martxan jarritako Linea Verde app-aren inguruan. Tresna horren helburua da herritarrei komunikazio bide zuzena eskaintzea, Udalari kontsultak egin eta udalerrian diren intzidentzia edo kalteak jakinarazi ahal izateko. Aplikazioaren arabera, gehien
jakinarazi den intzidentzia motak argiteriaren ingurukoak izan dira, eta ondoren
zaborrei, estolderiari eta garbiketari buruzkoak.

SESTAO
Udalak bideetako garbiketa eta hiri hondakin solidoen bilketa hobetuko ditu,
hartarako zerbitzu berriak sortuz, baliabide mota oro optimizatuko duen kudeaketa integrala bilatze aldera, ekonomia eta ingurumen iraunkortasunean oinarritutako irizpideak jarraituz. Kontratu berria, 2017 urte hasieran aplikatuko dena, hiru
atal ezberdinetan bereizita dago: bideen garbiketa, hiri hondakin solidoen bilketa
eta arratoi-garbiketa, desinfekzio eta intsektu-kentze zerbitzuak.

ORTUELLA
Bizkaiko Foru Aldundiak asfalto birziklatua erabili du Ortuellako La Orconerako
bidea berriro asfaltatzeko. Birziklatze teknika hori ebaluatzea da helburua; izan
ere, haren bitartez beste errepide batzuetan fresatutako materiala aprobetxatu
nahi da, trafiko dentsitate txikia duten bideetan oinarrizko eta erdiko geruzak
berriro asfaltatzeko. Birziklatze tenplatua teknika erabili da eta Bizkaian aplikatu
da lehendabiziko aldiz. Aplikatutako asfalto berriaren %80 inguru material birziklatua da.
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GURE
UDALERRIETAKO
ALBISTEAK

BILBAO
Castaños auzoa eredu izango da hiri osoarentzako, aitzindari izan baita eremu bat
adiskidetzen, trafikoa baretzen eta inguru atsegin eta lasaiagoa lortzen, betiere,
auzokideek euren jarduera ibilgailuen presiorik gabe garatzeko aukera izan dezaten. Bilboko Udalaren Zirkulazio, Garraio eta Ingurumen Saila hasi da dagoeneko
zenbait neurri ezartzen, lehendabiziko Ingurune Lasaia izango denaren (halaxe
izendatzen dira Estatuko zein Europako beste hiri batzuetako eremuak) inaugurazioa baino lehen.

NERBIOI-IBAIZABAL
Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalek Energiaren Eskualdeko Behatokia sortuko du
laster: informazio energetikoaren aplikazio horren bitartez, posible izango da
fakturazio zuzena kontrolatzea, energia-horniketaren kontratazioa optimizatzea,
eta udalerrietako eraikin eta argiteria publikoko koadroen portaera energetikoa
erregistratu eta aztertzea. Hasiera batean, sei udalerriri emango die zerbitzua:
Arrankudiaga-Zollo, Arrigorriaga, Etxeb arri, Ugao-Miraballes, Zaratamo eta
Zeberio. Lortu nahi den onura nagusia energia-kontsumoa (kWh), faktura energetikoaren gastuak (€) eta berotegi-efektuko gasen isuria (CO2) murriztea da, modu
jarraitu eta finkoan.

GALDAKAO
Galdakaoko Udalak bukatutzat eman du webgunearen bidez abiatutako herri
partaidetza prozesua, Emakumezkoen izenak hautatzeari zegokiona. Haren helburua zen etorkizunean kale edo espazio publikoak izendatzeko esleipen-ordena
ezartzea. Herritarrek beren lehentasunak adierazi dituzte Galdakaoko Berdintasun
Kontseiluak onartutako 9 proposamenen artean. Ekimen horren bitartez, emakumeek egindako ekarpenak aitortu nahi dira, eta Galdakaoko kale-izendegian horien «ikusgarritasuna» sustatu.
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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.laguncar.eus/
LAGUNCAR, auto partekatua
Kotxea partekatzea sustatzeko
asmoz sortu zen proiektua,
ibilgailu partikularra duten
pertsonak ibilgailua noizean
behin erabiltzeko interesa
duten pertsonekin harremanetan jartzeko. Hala,
komunitatea hobetzen laguntzen duen lagun taldea
osatzen da, eta, aldi berean, ibilgailuari lotutako gastuak
murriztea lortzen. Webgune honetan daukazu informazio
guztia.

http://www.signus.es/
Pneumatikoak birziklatzea
SIGNUS Ecovalor erakundeari
buruzko webgunea da.
Pneumatiko fabrikatzaile
nagusien ekimenez sortu zen
irabazi asmorik gabeko
erakunde honen helburua zera
da: fabrikatzaile eta
inportatzaile (ekoizle) guztiek
dagoeneko erabiltzen ez diren pneumatikoei buruzko
1619/2005 Errege Dekretuan xedatutako betebeharrak
konplitu ahal izateko tresna gisa erabili ahal izatea.

http://www.bizkaia21.eus

http://www.economiacircular.org
Ekonomia zirkularrerako
fundazioa
Ekonomia zirkularrarekin,
iraunkortasunarekin,
baliabideen erabilerarekin eta
ingurumenarekin lotutako
lanetan aritzen da fundazio
hau. Sektore horien gaineko
ezagutzan buru izanik, mundu mailako pertsona eta aditu
ezberdinen kolaborazioa jasotzen du, baita herri
administrazio, erakunde pribatu eta eragile sozialen
ezberdinena ere.

http://www.magrama.gob.es/
Espezie exotiko
inbaditzaileak
Espezie exotiko inbaditzaileak
(EEI) dira munduko
biodibertsitate galeraren kausa
nagusietako bat. Nekazaritza,
Elikadura eta Ingurumen
Ministerioaren esteka honetan
informazio xehatua jasotzen
da: Espezie Exotiko Inbaditzaileen Espainiako Katalogoa,
Estrategia eta Planak, etab.

http://baskegur.eus/

Biztanleen mahaia

Egurra jasangarria

Bizkaiko Foru Aldundiaren
Iraunkortasunaren
Hezkuntzarako Ekintza
Programaren esparruan (PAES),
biztanleen ebaluazio eta
parte-hartzea sustatzeko
tresna dira biztanleen mahaiak.
Kontsultarako foro soziologiko funtzioa dauka. Esteka
honetan ikus ditzakezu argitaratu diren biztanleen mahai
ezberdinak.

Baskegur, Euskadiko baso eta
zur sektorea (eta hartan
jarduten duten industriak)
ordezkatzen duen elkarte
profesionala da. Egurraren
erabilera iraunkorraren alde
egiten du, baliabide natural, propio, beriztagarri eta
kalitatezkoa den aldetik.
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Aktibatu + 2016-2017

ETXEETAKO PROGRAMA

ktibatu
ctívate
B I Z K A I A

Aktibatu + Programaren 2016-2017ko edizioa azaroan hasi zen eta
Enkarterrietara, Ezkerraldera eta Meatzaldera joango da oraingoan. Plata
forma Digital baten bidez garatzen da, eta internet da parte-hartzerako
baliabide nagusia. Horrela, eskualde horietako familia guztiek edukiko dute
aukera beren kontsumo eta energia-ohiturak aldatu eta horiek iraunkorrago egiteko.

JARDUERAK

ELIKADURARI BURUZKO
EKINTZA PLANA

Eskola programa
Era berean, 2016-2017 edizio honetan, Ikastetxeetako Aktibatu+ programa hasi da eta guztira 24 ikastetxek parte hartuko dute. Batetik,
Enkarterrietako, Ezkerraldeko eta Meatzaldeko(*) 18 ikastetxe ari dira
energiaren modulua garatzen, urriaren 19an eta 24an Ortuellako
Berritzegunean jasotako prestakuntzaren ondoren. Helburu nagusia hauxe da: zentro bakoitzeko energia kontsumoa %5 murriztea.
Bestalde, 2014- 2015 kanpainan energiaren gaia landu zuten 6 ikastetxek (*) Erosketak/Hondakinak moduluari ekingo diote ikasturte honetan.
Guztiek jaso zuten hasierako prestakuntza urriaren 5ean, Kultur Leioan.
Ikasturte honetarako markatutako helburuetako bat ikastetxeen erosketa-irizpideak aldatzea da, hondakinen sorkuntza %4an murriztea eta
hondakinen gaikako bilketa %3an handitzea.

(*) Parte hartzen duten ikastetxeak:
Energiaren modulua. CEIP Mtro. Askartza Isusi HLHI (Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena);
CPEIPS Zubi-Zaharra HLBHIP (Balmaseda), CEIP Gurutzeta HLHI, CPCPI Barakaldo HLPIP, IES
Minas BHI y CPEIPS San Juan Bosco HLBHIP (Barakaldo); IES Mungia BHI (Mungia); CEIP Pedro
Cantarrana HLHI (Muskiz);CEIP Maestro Zubeldia HLHI y CPEIPS Asti-Leku ikastola HLBHIP
(Portugalete);IES Axular BHI, CEIP Serantes HLHI, CEIP Maestra Emilia Zuza Brun HLHI, IES
Kantauri BHI y CPEIPS San Jose Calasanz (Santurtzi) eta IES Zalla BHI, CEIP Mimetiz HLHI eta
CPEIPS Maristas-San Miguel HLBHIP (Zalla).
Erosketa/Hondakinen modulua: IES Artatza-Erromo BHI y Txomin Aresti LHI (Leioa);
Larrabetzuko eskola (Larrabetzu); CPEIPS Lauro Ikastola HLBHIP (Loiu); y CEIP Larrañazubi
HLHI eta IES Aixerrota BHI (Getxo).

Elikaduraren gaiaren gainean sentsibilizatuta, Global Action Plan (GAP)
erakundeak FACT! programa jarri du
martxan, eta laster izango da abian
Bizkaian. Programa horren helburua
da familiei elikatze-ohiturak hobetzen
laguntzea, ingurumenean, klimaaldaketan, elikadura-hondakinen produkzioan eta osasunean diren eraginak murrizte aldera.
FAOren arabera, mundu mailan
gizakientzako ekoiztutako elikagaien ia herena hondatu edo galdu
egiten da. Europako Batzordearen
ustez, Europan galera horren baliokidea da urtean 170 milioi tona CO2
isurtzea edo ekoiztutako elikagaien
%30-%50 artean hondakin bilakatzea. Etxeak dira alferrik galdutakoaren %42aren erantzule, elikagaien
industriak %39 botatzen du, jatetxeek eta elikagai zerbitzuek %14,
eta saltokiek eta banatzaileek %5.
Datu horiei guztiei gehitu behar diegu elikagaiak ekoitzi diren lekutik
kontsumituko diren lekuraino behar
den garraioak sortzen dituen negutegi efektuko gasen isurketa.
Bestalde, kontuan hartzen baditugu elikadurarekin loturiko osasun
arazo nagusietako bi (gizentasuna
eta bi motako diabetesa), kalkulatu
da horrekin loturiko urteko osasun
gastua EBn ia 300.000 milioi eurokoa
dela.
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Bilboko Ingeniaritza Eskolako kafetegietako batean elikagaien hondakinak bereizi
eta murriztea

IRAUNKORTASUNERAKO BERRIKUNTZA PROIEKTUA
Amaia Menéndez, Mª Arritokieta Ortuzar, Ana de Luis, Elena Bilbao e Itziar Aranguiz (Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeniaritza Kimiko eta
Ingurugiro Saila). Jone Varela (Peñascal Kooperatiba).

Euskal Herriko Unibertsitateko Ingeniaritza Kimiko eta Ingurugiro Saileko bost irakaslek, Bilboko Ingeniaritza
Eskolako kafetegiko arduradunarekin batera, elikagaien hondakinak murriztu eta gaikako bilketa egiteko
proiektu batean parte hartu dute. Proiektua Bilboko Ingeniaritza Eskolako kafetegietako batean jarri dute
martxan, Peñascal Kooperatibaren kudeaketapean. Kooperatiba horrek bi hamarkada baino gehiago darama
lanean, kualifikazio profesionalaren bidez Gizarteratze eta Laneratzea sustatzen.

A

zken urteotan, hondakinak minimizatzeko helburuz sortutako
ekimen interesgarri ugari ezagutu ditugu. Teknika errazen (aprobetxamendu-sukaldaritza kasu) eta sofistikatuagoen bidez (ospitale, ikastetxe,
egoitza, espetxe eta abarretarako sukalde handietarako softwareak, adibidez),
baliabideak modu optimizatuan kudeatzea ahalbidetzen da, nutrizio, ekonomia, logistika eta, hortaz, ingurumen arloetan eraginda. Hondakinak murrizteko
ekimen horien esparruan kokatzen da
elikagaien hondakinak murriztu eta kudeatzeko proiektu hau, Euskal Herriko
Unibertsitatearen Bilboko Ingeniaritza
Eskolako kafetegian ezarritakoa, alegia.
Euskal Herriko Unibertsitatearen
Ingeniaritza Kimiko eta Ingurugiro Saileko
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bost irakasleek osatutako taldeak hartu
du parte proiektuan, kafetegiko arduradunarekin batera. Prozesuan, oso kontuan
izan dituzte hiru «eragile» nagusi:
• Kafetegiko langileak; hondakinen kudeaketaren hasierako egoeraren eta
helburuak finkatzeko aukera errealen
gaineko informazioa jaso dute.
• Kafetegia erabiltzen duen unibertsitateko komunitate osoa; neurriak iradoki
ditu eta proiektuaren martxari buruzko
informazioa jaso du.
• Bilboko Udala; beira biltzeko edukiontzia eman du Eskoletatik hurbil kafetegiko gaikako bilketa errazte aldera.
Hasierako ideia zen kafetegian sortutako materia organikoa konpostatzea;
baina, Bilboko Udalak 2015eko azarotik
aurrera Deustun egindako edukiontzi ma-

rroiaren esperientzia pilotua Bilboko gainerako auzoetara zabaltzeko asmoa zuela
jakinda, hondakinak murriztu eta gaika
biltzea izatera pasa zen helburu nagusia;
izan ere, suposatu genuen epe laburertainera edukiontzi marroia Basurtu auzora ere helduko zela (bertan dago gure
Eskola).

Abiapuntua eta hartutako
neurriak
Abiapuntuko egoera ezagutzea izan
zen lehendabiziko urratsa. Hartara,
kafetegiko arduradun, langile eta erabiltzaileekin elkarrizketak egin ziren, kafetegijatetxearen funtzionamendua ezagutzeko, eta sortutako zaborraren laginketa eta
inbentarioa egin ziren. Kafetegiko sukaldean eta jantokian hondakinak bereizten
ez zirenez, inbentarioa egiteko orduan

zeregin nagusia izan zen hondakinak bereiztea, bakoitzari zegokion edukiontziaren arabera: papera, plastikoa eta ontziak,
beira, eta errefusa.
Bigarrenez, eta aurretik egindako azterketa oinarri hartuta, neurri praktikoan
diseinatu eta ezarri ziren, horien bitartez,
sortutako kudeaketaren bereizketa eta
ondorengo kudeaketa hobetze aldera.
Hondakinen gaikako bilketa errazteko kuboak ezarri ziren, eguneroko menuan eskaintzen zen ogi-errazioa txikitu zen,
«txurro-saltzaileen» antzeko azukreontzia eta edulkoratzaile kutxatxoa ezarri
zen bezeroentzat, ketchup eta maionesa
bote handiak erabiltzen hasi ziren… Beste
zenbait neurri baztertu egin ziren, lege,
osasun edo higiene arrazoiek eraginda,
edo establezimenduko langileen lan osagarria zekarkielako.
Azkenik, kafetegi-jatetxean sortutako
hondakinen laginketa eta inbentarioa
egin zen, hartutako neurrien bidez hondakinetan zer nolako eragina izan zen
aztertzeko.

Emaitzak

1. figura. Ontzien bereizketari dagozkion datuen alderaketa, neurri
zuzentzaileak aplikatu aurretik eta ondoren
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2. figura. Zenbait neurri zuzentzaileren ondorioa
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Ontziak biltzeko edukiontzi horiak
ezartzeak espero zen ondorioa eragin du,
eta hondakinetan sortutako ontzi guztien
%61 bereiztea lortu da (1. figura).
Bestalde, neurri zuzentzaileak ezarri
ondoren honakoa antzeman da: (2. figura)
• Nabarmen murriztu da sortutako
ogi-hondakinen kopurua, eskainitako
ogi errazioa txikitzearen ondorioz.

HONDAKINAK MURRIZTU EDOTA BEREIZTEKO NEURRIAK

• Nabarmen murriztu da azukre dosien
kopurua, berrerabiltzeko azukreontziak erabiltzearen ondorioz.

Kafetegian sortutako hondakinen hasierako azterketan eta bertako arduradun zein
langileekin izandako elkarrizketetan oinarrituta, kafetegian hondakinak murriztu edota
kudeatzeko neurri sinpleak ezarri ziren. Hauek dira ezarritako neurri batzuk:

Proiektu honen parte izan diren irakasleen erakundeak irakaskuntza arlokoak
izanik, esperientzia hau mantendu egingo
da, Peñascal Kooperatibako ikasleak trebatzen jarraitzeko, eta irakasle partehartzaileek ematen dituzten Ingurumen
Teknologia eta Ingurumen Ingeniaritza
irakasgaietan lantzen saiatuko dira datozen ikasturteetan.

• Koloretako kuboak jartzea sukaldean eta jantokian, hondakinen gaikako bilketa errazteko: organikoa (zati bat etorkizunean edukiontzi marroira joango dena), beira eta
ontziak.
• Menuan eskainitako ogi errazioa txikitzea.
• Azukre/edulkoratzaile eta saltsen monodosien kontsumoa murrizteko, barran azukre-ontzia eta edulkoratzaile kutxa ezarri zen bezeroek erabiltzeko, eta ketchup eta
maionesa bote handiak ezarri ziren.
• Etxeko jogurta eskaini zen kristalezko ontzian, jogurt-ontzirik erabili ez eta plastikozko
hondakinak murrizteko.

ESKERRAK: Ikasle, Enplegu eta Gizarte Erantzukizun Saileko Errektoreordetzari, lan honen xede den iraunkortasuna sustatzeko berrikuntza-proiektu honi laguntza
emateagatik - Meatzeen eta Herri Lanen Ingeniaritza Teknikoko Eskola zenari, hondakinen inbentarioa egiteko laborategia lagatzeagatik - Meatze eta Metalurgia
Ingeniaritza eta Materialen Zientzia Sailari, proiektuak iraun bitartean baskula uzteagatik - Peñascal Kooperatibako langileei, emandako laguntzagatik - Galdetegi
eta inkestetan parte hartu duten pertsona guztiei.
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Oparotasuna bidezkoa eta iraunkorra izan dadin behar dugun inspirazio iturria

EKONOMIA ZIRKULARRA, EKONOMIA BERRIA
Ibon Hormaeche

Ekonomia Zirkularra eredu ekonomiko berri bat da. Epe luzera gizarte oparoa lortzeko xedea dauka,
eta horretarako, hazkunde ekonomikoa eta baliabideen kontsumoa bereizi behar dira, betiere sistema
naturaletan inspiratutako ikuspuntu sistemiko batean oinarrituta. Egungo eredu linealaren ordezko aukera
bat da, hornikuntza-kate iraunkor baten alde egiten duena.

E

kainaren 20an Europako Ingu
rumen arloko Kontseilua izan zen
eta ondorio batzuk atera ziren
ekonomia zirkular baterako ekintza planaren inguruan. Planaren helburua eredu iraunkorrago baterako trantsizioa da.
Hauek izango lirateke oinarriak: hondakinen murrizketa eta kudeaketa hobea,
birziklatzea sustatzea eta ekonomiaren
baliabide, produktu eta materialen balioa mantentzea.

Aldaketa Klimatikoaren inguruko
Akordioarekin bat
Europako Kontseiluaren erabaki horiek
bat datoz 2015eko abenduan Parisen
emaitza historikoa lortu zuen Klimari buruzko Nazio Batuen akordioarekin. Mun
duak benetako akordio global bat hartu
zuen lehen aldiz klima aldaketaren1 aurreko erronkaren inguruan, juridikoki loteslea dena. Honako oinarriak ezarri zituen,
beste batzuen artean:

• Munduko batez besteko tenperaturaren igoera 2ºC-tik behera mantentzea
industria aurreko mailekin alderatuta
(eta 1,5° C-ko igoerara mugatzeko ahaleginak egiten jarraitzea);
• Aldaketa klimatikoaren ondorio negatiboetara egokitzeko gaitasuna handitzea eta harrera klimarekiko erresistentzia.
• Finantzaketa-fluxuak koherenteak izan
daitezela berotegi efektuko gasen

 Berotegi efektuko munduko isurketen %55 gutxienez sortzen duten 55 herrialdek berretsi ostean sartuko da indarrean. Hain zuzen, Txinak eta AEBk (bien artean
munduko isurketen %40 sortzen dituztenak) akordioa berretsi dute irailean, Hangzhou-n egindako G20 goi-bileraren bezperan.

1

26 | Bizkaia Maitea | udazkena 2016 |

igorpenarekin eta garapen erresiliente
batekin.
Europako Kontseiluak Europar
Batasuneko kide diren Estatuen Akordioa
ahalik eta arinen berresteko eskatu zuen,
eta lehenbailehen 2030eko esparru arautzailea aplikatzeko konpromisoa berretsi
zuen (2014ko urrian adostutakoa). Horren
barruan jaso zen EBren helburu klimatiko
lotesle hau: berotegi-efektuko gasen igorpenak %40 murriztea 1990eko hamarkadarekin alderatuta, data horretarako.

zatzen dituen gizartea. Helburua baliabideen erabileraren eraginkortasuna da
(lehengai-iturri fidagarri nagusi gisa).
Horrela, lehengaien kostu eta fluktuazio eskasen testuinguru batean, ekonomia zirkular berriak horniduren segurtasun eta hazkunde adimentsu, iraunkor eta
integratu baten alde egiten du, enplegu
berriak sortzen lagunduz, tokiko enple-

guari eta deslokalizatzeko zailak direnei
garrantzia emanez. Hondakinak baliabide
bihur daitezke, lehengai berriak izan daitezke, etorkizuneko sistema baten paradigma; produktua diseinatzeko orduan
gerora «deseraiki» egin behar dela izan
behar dugu kontuan (egitura osatzen duten elementutan deskonposatu behar
dugula).

Ekonomia Zirkularraren
oinarrizko aspektuak
Ekonomia Zirkularra garapen iraunkorraren esparruan barne hartuta dagoen
kontzeptu ekonomiko bat da. Produktu,
zerbitzu, hondakin, material, ur eta energiaren «bizitza-zikloa» ixtearen printzipioa dauka oinarri. Horren helburua da
ondasun eta zerbitzuak ekoitzi eta lehengai, ur eta energia-iturrien kontsumoa eta
xahutzea murriztea.
Ekonomiaren sistema lineala (erauzketa, fabrikazioa, erabilpena eta eliminatzea) bere mugara heltzen ari da eta natur
baliabide eta erregai fosil batzuk agortzen
ari dira. Egoera horren aurrean, ekonomia
zirkularrak gizarte eredu berri bat proposatzen du: izakinak, eta material, energia
eta hondakinen fluxuak erabili eta optimi-
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Funtzionamendua eta onurak
Hainbat printzipio ditu Ekonomia
Zirkularrak:
• Eko-kontzepzioa: Produktu batek
bizitza-zikloan zehar sortzen dituen
eraginak kalkulatu eta sorreratik kontuan hartzen dira.
• Industria eta lurralde ekologia:
Industriaren berrantolaketa bat egitea,
stock-en kudeaketa eta materialak,
energia eta zerbitzuak optimizatuz.

Azken finean, Ekonomia Zirkularrak
potentzial handia eskaintzen du garapen
iraunkorra lortu eta eredu horren aldeko
ekonomien lehiakortasuna handitzeko,
lanpostuak sortzeko, berriztagarriak ez
diren lehengaiekiko mendekotasuna murrizteko, baliabideen eta energiaren eraginkortasuna eta ingurumenarekiko eragin txikiagoa lortzeko, bertan ekoitzitako
ondasunak sustatzea, hondakinen sor-

kuntza minimizatzeko, natura babesteko,
erresilientzia ekologikoa sendotzeko eta
berotegi efektuko gasen isurpenak arintzeko. Horrela, Garapen Iraunkorrerako
Euskal eta Europar Agendari lagunduko
diogu ekonomia berdea lortzeko bidean,
gure ongizatea gure planetaren mugekin
orekatuz eta gizakion eta ingurumenaren
osasuna kontuan hartuz.

• «Funtzionaltasunaren» ekonomia:
Erabilerari lehentasuna eman, jabetzari
baino gehiago; zerbitzu baten salmentari ondasunari baino garrantzia gehiago ematea.
• Bigarren erabilera: Kontsumitzaileen
hasierako beharrizanekin bat ez datozen produktuak berriro ere zirkuitu ekonomikoan sartzea.
• Berriro erabiltzea: Horien hondakin edo
zati batzuk berrerabiltzea, oraindik ere
beste produktu batzuk egiteko balio
badezakete.
• Konponketa: Apurtutako produktuei
beste erabilera bat aurkitzea.
• Birziklatzea: Hondakinen artean dauden materialak aprobetxatzea.
• Balorizazioa: Birziklatu ezin diren hondakinen energia aprobetxatzea.
Ekonomia Zirkularra honakoei zuzentzen zaie: garapen iraunkorraren politiken
garapenean erantzukizun publikoak dituztenak eta emaitza ekonomiko, sozial
eta ingurumen arlokoak lortu nahi dituzten enpresak, baita benetako beharrizanen inguruan hausnartu eta kontsekuenteak izan behar duten pertsonei ere.
Politika horien garapenaren ondorioz,
baliabideen erabilera murrizten da, hondakin gutxiago sortzen dira eta energia gutxiago kontsumitzen da. Gainera, herrialdeetan ekoizpena bideratzen laguntzen
dute, oreka eta justiziaren irizpideetan oinarrituta. Ingurumen arloko abantailez
gain, goranzko jarduera horrek aberastasuna eta enplegua sortzen ditu (baita gizarte
ekonomikoa arlokoak ere) lurralde osoan,
eta horren eraginez lehiakortasun arloan
abantaila handi bat izango dugu globalizazioaren testuinguruan.
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HONDAKINEN HIERARKIAREN GARRANTZIA
Motibazio ekonomikoa eta enpresa arloko motibazio handia daude Ekonomia
Zirkularraren eta baliabideen eraginkortasunaren mesedetan. Izan ere, Europako
Batzordeak, organo elkargokidea den heinean, baliabideen eraginkortasuna Europa 2020
egitura ekonomikoaren funtsezko oinarritzat hartu du.
Gure garapen-eredutik ekonomia zirkularrerako trantsizioan garrantzia handia dauka
hondakinen hierarkiak. Prebentzio handiagoa, hondakinak berrerabili eta birziklatzeko
prestatzea eta hondakinak murriztea, batez ere, isuritako hondakinei dagokienez.
Ekaineko Europako Kontseiluan hondakinak murrizteko politikan kontuan izan beharreko ikuspegiak ezarri ziren, horiek produktuen bizitza-zikloaren etapa soil bat direnean
eta baliabide eta ekonomia zirkularraren eraginkortasunari buruzko multzo handiago
baten parte direnean.
Horri dagokionez, Bizkaiak ibilbide argi bat egin du hiri-hondakinen kudeaketa iraunkorraren arloan, Europako helburu eta estrategien ildotik. Horrela, herritarren %100ek
dauka aukera hondakinen gaikako bilketa egiteko eta gure birziklatze-tasak Europa
osoko altuenak dira. Sortzen dugun hondakinen %90a aprobetxatzen dugu. Hala ere,
asko hobetu beharra daukagu hondakinak aprobetxatu eta tratatzeari dagokionez,
«Bizkaia Goazen 2030» proiektuaren barneko konpromiso estrategikoetan jaso den
moduan.

BA AL
ZENEKIEN…?

ENERGIA
Euskadiko etxe batek, bataz beste, 4.000 kw kontsumitzen du urtean.
Familiak ekipamendu elektriko guztiak izango balitu, kontsumoa
honela banatuko litzateke: argiztapena (%18), hozkailua (%18), berogailua (%15), telebista (%10), bitrozeramika (%9), etxetresna elektriko
txikiak (%7), labe elektrikoa (%4), ur beroa (%3), mikrouhin labea (%2),
lehorgailua (%2), ontzi-garbigailua (%2), ordenagailua (%1) eta aire
egokitua (%1).

BIODIBERTSITATEA
NBEren arabera, biodibertsitatearen aldaketen mehatxupean daude
zenbait baliabide natural, hala nola, sendagai eta ur gezaren horniketa, agente kutsagarrien filtrazioa eta hondamendi naturalen kontrako babesa. Adam Steiner, Nazio Batuen Ingurumen Programaren
(NBIP) zuzendaria, harago doa eta honakoa adierazten du: «espezieen
desagerpenak egungo erritmoan jarraituz gero, dibertsitate biologikoa ez ezik, giza existentzia ere egongo da arriskuan».

IRISGARRITASUN UNIBERTSALA
Eskailerak igo eta jaistea, eskailera-buruak gainditzea edo gure etxeko sarreran eskailera-maila igarotzea eguneroko ekintzak dira, baina
urritasuna edo mugikortasuna mugatuta duten pertsonentzako oztopo arkitektoniko gaindiezina dira. Igogailurik ez izateak edo, halakorik izanez gero, bertara heltzeko zenbait maila gainditu behar izateak etxean geratzea ekar lezake. Gainera, egoera horri bakardadea,
urritasuna edo harreman sozialetarako zailtasunak gehitzen badizkiogu, arazo larriak sor litezke. Espainiar Estatuan, adibidez, 1.368.000
adineko pertsonari eragiten dio egoera horrek.

INTEGRAZIOA ETA GIZARTERATZEA
Gurpildun aulkian dauden pertsonekin elkarreragina izaten denean,
haien altuera beretik zuzendu behar gatzaizkie, ahal dela, eserita.
Halaber, pertsonaren baten laguntzaz badoa ere, gurpildun aulkian
dagoen pertsonari zuzendu behar gatzaizkio beti, ez berarekin doan
pertsonari; eta zer laguntza jaso nahi duen galdetu behar zaio.

G ENERO BERDINTASUNA
Gizonezko gazteak adin bereko emakumeak baino askoz ere malguagoak dira generoarekin lotutako edozein tratu txarren aurrean,
eta berdintasun ezaren pertzepzio txikiagoa agertzen dute.
Emakume gazteen %63k uste du genero arloko berdintasun ezak
larriak edo oso larriak direla; gizonen %44 da iritzi berekoa. 15 eta
29 urte bitarteko gizonen erdiak uste du batzuen eta besteen arteko aukera-ezberdintasunak «txikiak edo ia ezerezak» direla. Horiek
izan dira Ikerketa Soziologikoen Zentroak egindako «Genero indarkeriaren pertzepzioa nerabezaro eta gaztaroan» (2014) ikerketan
ateratako ondorioetako batzuk.

MUGIKORTASUNA
Munduko leku batzuetan, tren, auto, itsasontzi, bizikleta eta bestelako garraiobide tradizionalek ez daukate eragin handirik; beraz, beren
mugikortasun-sistema propioak garatu dituzte, horietako batzuk oso
aspalditik, eta guri arraroak iruditzen bazaizkigu ere, haientzat funtzionatzen dute. Hori da rickshaw deritzenen kasua: Bi gurpil dituen
garraiobide arina da, gizakiaren trakzioz mugitzen dena, bai oinez,
bai pedalei eraginda. Asiakoa da jatorriz eta pertsona garrantzitsuak
alde batetik bestera eramateko erabiltzen zen. Oraindik ere oso erabilia da Txinan, Japonian eta Indian, esaterako. Mundu osoko hirietara zabaldu da erabilera, askotan turistak erakartzeko edo bizikletataxi zerbitzu gisa.

KONTSUMO ARDURATSUA
15 urteko gizonezko adingabeen %50 baino gehiagok eta neskatoen
ia %70ek izan du inoiz bizkarreko mina ohitura okerren eraginez:
gorputz-jarrera ezegokiak, eskolako motxilen gehiegizko pisua…
Horren harira, ezinbestekoa da adingabeei zenbait praktika egoki
irakastea, besteak beste: ariketak egitea, ondo esertzen ikastea, ordenagailua gorputz-jarrera egokian erabiltzea, eskolarako beharrezko
materiala garraiatzen irakastea (betiere gehiegizko pisurik eraman
gabe), etab. Izan ere, behar izango ez duen hura hobe du etxean utzi,
eta komeni da gurpildun eta altuera erregulagarridun motxila erabiltzea, edo tiranteduna (biak erabiliz), betiere gorputzera ondo hurbilduta eta pisua sorbalda bakarrean kargatu gabe. Euren pisuaren %10
baino gehiago karga dezaten saihestu behar da.

ALDAKETA KLIMATIKOA
Baso gazteek, hau da, hazte-prozesuan dauden horiek dute karbonoa
(CO2) finkatzeko gaitasunik handiena. Ondorioz, beharrezkoa da garapen-une gorenera heldu diren basoen aprobetxamendu iraunkorra
egitea, horien birsorkuntza eta hazkundeari mesede egiteko. CO2
hori, berotegi efektuko gasetan garrantzitsuena, fotosintesi bitartez
finkatzen da eta, ondoren, baso-masetan metatzen da.

ELKARTASUNA ETA GARAPENA
Haurdunaldiarekin edo erditzearekin lotutako kausen ondorioz hiltzeko arriskuak 22 emakumetik bati eragiten dio Afrikan. Herrialde
garatuagoetan, 7.300 emakumetik bati. NBEren arabera, haurdun
dauden 358.3000 emakume hiltzen dira urtean, eta 10 eta 15 milioik
konplikazioak pairatzen dituzte, lesio edo urritasunak eraginda. Kausa
nagusia hemorragiak izaten dira; saihets daitekeen kausa, inondik ere.

HONDAKINAK
Urtean 300 milioi tona plastiko produzitzen dira mundu osoan.
Material hori oso erabilgarria da arlo ezberdinetan, hala astronomian
nola osasunean. Hori dela eta, petrolioa alde batera utzita eskuratzea
da erronka orain. Baina, gainera, plastikoa birziklatzearen arazoak
behin betiko soluzioen zain jarraitzen du. Erabilera gehien dituen
plastikoetako bat da PET (polietilen tereftalatoa); material gogor, erresistente eta iragazgaitza da eta zuku, freskagarri eta bestelako edarien ontziak sortzeko erabiltzen da. 2016ko martxoan, Japonian,
Kyotoko Unibertsitateko ikertzaile talde batek iragarri zuen bazela
bakteria bat PET plastikoa degradatzeko (alegia, jan eta digeritzeko)
gai zena: Ideonella sakaiensis. Adierazi zutenez, zabortegi batean
deskubritu zen bakteria, deskonposizio zantzuak zituzten PET plastikozko ontzien bila zebiltzala. Aurkikuntza horrek ateak irekitzen dizkio birziklatze eta deskontaminazioaren gaineko ikuspegi berri bati,
orain arte plastikozko botilak ez baitziren egiazki birziklatzen (urtu
egiten ziren eta plastikozko produktu gogorrago bilakatu).
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ARGAZKIEN IRUZKINA
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NENUFARRAK
URETAKO LANDAREAK
Testua eta argazkiak: Alberto Hurtado

A

ntzina, egiptoarrek Niloko nenufarrak gurtzen zituzten.
Pentsatzen zuten haren loreak, egunsentian ireki eta gauez
ixten direnak, iluntasuna heltzearekin batera uretan ezkutatzen zirela, eta eguzkia ateratzean berriro agertzen. Egunero jaiotze
hori Ra Eguzkiaren Jainkoarekin lotzen zuten, baita haragoko munduari buruzko sinesmenekin ere. Zenbait herrik (nubioak, abisnioak,
hinduak...) eta antzinateko zibilizazio batzuek ere gurtzen zituzten
landare haiek, betidanik txunditu baitute gizakia.
Nenufar terminoa uretako loredun landareei aplikatzen zaie oro
har, eta familia ezberdinak barne hartzen ditu. Nenufarrak laku, aintzira eta urtegietako uretan bizi dira, baita korronte moteleko ibai eta
erreketan ere. 100 milioi urteko bilakaeran, haren hosto, lore eta
sustraiak bikain egokitu dira uretako bizitzara. Batzuen sustraiak bost
metroko luzera izatera hel daitezke eta hondora tinko ainguratuta
egoten dira, horien hosto borobilduek eta loreek ur-azalean flotatzen
duten bitartean. Beste batzuek, ordea, hostoetan aldaketak jasan dituzte eta flotatzen laguntzen dieten poltsa antzeko batzuk sortu
zaizkie, kolonizatzeko leku berrien bila ur-azaletik bidaiatzeko.
Nenufar ikusgarriena, zalantzarik gabe, Victoria amazónica da.
Amazoniako oihanetako ibai handietan bizi da. Haren hosto zirkularrek bi metrotik gorako diametroa eta zortzi metroko zurtoinak izatera hel daitezke. Hosto bakoitzak 40 kilo jasan ditzake, pisua azalera
osoan uniformetasunez banatuz gero. Zalantzarik gabe, landare erreinuko mirarietako bat da.
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ELKARRIZKETA

FAUNA BASATIAREN
ETA HAREN HABITAT
BEREZIAREN EDERTASUNA
HARRAPATZEN DU
OBJEKTIBOAZ

web

Andoni Canela, basa-naturaren zale amorratua
Fotografías: Andoni Canela

Natura eta ingurumenean espezializatutako argazkilari nafarra da. Kazetaritzan lizentziatu zen Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoan eta argazkigintza gradua egin zuen London College of Printing (UK) ikastegian.
Horretaz gain, sarri izaten dugu gurekin Bizkaia Maitean, haren aldizkako kolaborazioez gozarazteko prest.
Bost kontinenteetako basamortu, oihan tropikal, glaziar, sumendi, itsaso eta mendiak islatu ditu bere
argazkietan. Habitat ezberdinetan mehatxupean dagoen faunaren biologia dokumentatzeko proiektu
ezberdinak ere egin ditu: Indiako bengala tigrea, Txinako panda hartza, Behe Kaliforniako balea grisa,
Artikoko hartz polarra edo penintsulako Katamotz iberiarra dira proiektuen adibide batzuk. Argazkikazetaritzako Godó Saria jaso zuen 2009. urtean.

Bizkaia Maitea: Egin dituzun lan
ugariek (50 erakusketa baino gehiago, 15 liburu eta ehunka erreportaje)
argi uzten dute herrialdeko argazkilaririk prestigiotsuenetakoa zarela,
baita mundukoa ere, beharbada.
Bokazio goiztiarraren isla da ibilbide
hori, dudarik gabe; noiz sortu zen
argazkigintzarekiko duzun pasioa?
Andoni Canela: Animalienganako pasioak eraman ninduen nire lehenengo
argazkiak egitera; aitak utzitako kamera
bat erabili nuen orduan. 14-15 bat urte
izango nituen, eta txoriei egiten nizkien
argazkiak Nafarroan, Tutera inguruan,
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Bardeetan… 3 edo 4 urte beranduago,
18-19 nituela, zaletasunetik haragokoa
zen nire grina eta kazetaritza ikasten hasi
nintzen. Hau da, hasierako zaletasuna finkatu egin zen eta helburu profesionalarekin bat egin zuen; kazetari/argazkilari izateko gogoa piztu zitzaidan.

B.M.: Ibilbide profesionalean ia
hogeita bost urtez bidaia eta bizipen ezberdinak izan dituzu; zerrendatuta al dauzkazu lan-eremu
izan dituzun leku guztiak? Eta,
gogoan al dituzu lehendabizikoa
eta azkena?

A.C.: Ez dut izan naizen leku guztien zerrenda fisikorik, baina badut bat buruan
gordeta. Lehendabiziko irteerak Nafar
Pirinioetara egin nituen (Orreaga, Baztan,
Irati, Erronkari…). Eta gure mugetatik harago, azpimarratzeko moduko hurrengo
jauzia Jamaika eta Madagaskarrera eman
nuen, 18-19 urte nituela. Azkena Alaskara
egin dut, joan den abuztuan.

B.M.: Zeren bila joan zinen lehenengo paraje haietara?
A.C.: Nafar Pirinioetan egindako lehenengo bidaietan ez nintzen espezie zehatz
baten bila ibiltzen. Gogoan dut hartz az-

tarnen argazkiak egin nituela (oso zaila da
horrelakoak ikustea), ugatzari argazkia
egitea nuen helburu… baina orkatz edo
oreinak kameraz harrapatzea ere interesgarri iruditzen zitzaidan.
Madagaskarrera egindako lehendabiziko bidaian, uharteko fauna izan zen nire
helburua, lemurrak batez ere; habitat galerak eta ehizak izugarri mehatxatutako
primate taldea da. Eta nire azken bidaian,
joan den udan, Alaskan, hartz beltza eta
hartz grisa izan nituen helburu.

B.M.: Ba al da oroitzapen berezirik
dakarkizun helmugarik?
A.C.: Ez bakarra. Asko dira gogora oroitzapen berezia dakarkidaten lekuak. Nire buruko zerrendan 15 edo 20 bat leku daude,
eta sarritan it zuli naiz b er tara.
Madagaskarren behin baino gehiagotan
izan naiz, Namibian, Botswanan, Behe
Kalifornian, Amazonian, Patagonian…
leku askotara itzuli izan naiz bigarrenez
eta, batzuetan, hirugarrenez.

B.M.: Paisaiak eta horietako bakoitzean bizi diren espezieak kameraz
jasotzen dituzunean, eta bizi dituzten zailtasun eta mehatxuez
ohartzen zarenean, Artikoan egin
zenuen lanarekin oso lotuta dagoen esaldi bat datorkit burura.
Lan hartan ohartarazi zenigunez,

«Artikoa pitzatzen ari da, eta jabetu behar dugu mehatxu hori egiazkoa dela. Geu ondorio horietaz
ohartzen garenean, esan nahi du
han egoera muturrekoa dela».
Berandu heltzen ari gara erronka
horretara eta beste askotara? Nola
eragiten digu horrek?
A.C.: Nik uste dut herrialde garatuenetan
badaudela baliabideak espezieak babesteko; hemen bertan, Iberiar Penintsulan,
gertatu da hori zenbait espezierekin.
Hartza, katamotza edo eguzki-arranoa,
adibidez, babestu egin ditugu eta desagertzear zeuden espezieak arrisku edo
mehatxu-egoera horretatik aldentzea
lortu dugu. Hala ere, garapen bidean
dauden herrialdeetan ez dago hainbeste
baliabide eta bai beste interes asko; hori
da inguru natural askori eragiten diena.
Zenbait espezie gainbeheran daude:
baso gutxiago dago, deforestazio gehiago, basoak desagertzen dira eta horrek
guztiak basa-bizitzari eragiten dio… horretan ez dago zalantzarik.

nak. Lehen postuan daude kate trofikoan
eta haiek dira ondorioak pairatzen lehenengoak. Hori gertatzen ari da Afrikako
felidoekin, baina oihan tropikalen menpe
bizi diren felido eta harrapakari handien
espezie guztiak sar genitzake zerrenda
berean. Amazonian deforestazio erritmoa
oso azkarra da eta espezie guztientzako
atzerapausoa dakar, ez soilik mehatxupean daudenentzako.

B.M.: Zure lana naturaren bihotzean burutzen duzu eta, sarritan,
eremu babesgabeetara joan edo animalia basatiz inguratuta egon behar
izaten duzu. Inoiz izan al zara zure
segurtasunaren beldur?

B.M.: Aztertu izan dituzun agertoki
eta zein espezieen artean, zeini ez
gara erantzun egokia ematen ari,
itzulerarik gabeko lerroa igarotzeko
arriskuan? Errealitate horrek ba al
du eteterik?

A.C.: Arrisku handiena izan dudanetan
erortzeko edo irristatzeko aukera zegoelako izan da, edo zomorroek transmititutako gaixotasunak zein ziztadak jasan nitzakeelako; ez hainbeste ezein animaliaren
mehatxu zuzenagatik. Ahalik eta kontu
handienaz ibiltzen saiatzen naiz, eta aurrez aurreko enfrentamenduak saihesten
ditut beti. Egoeraren eta animaliaren araberakoa da. Esate baterako, distantzia jakin batean hartz edo puma bat daukazunean, begira egon behar duzu, enbarazu
edo oldarkortasun zantzuren bat antzematen diozun adi. Horrela bada, bere bidetik kendu eta erlaxatu besterik ez duzu
egin behar.

A.C.: Orokorrean, batez ere harrapakari
handien kasua da arriskutsuena, horiek
baitira espaziorik handiena behar dute-

B.M.: Nola bizi duzu arrisku edo
mehatxu egoera hori zure familia,
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seme-alaba edo bikotekidearekin
zaudenean?

vídeo

A.C.: Haur batek ez ditu arriskuak heldu
batek bezala interpretatzen eta izugarri
hunkitzen da. Txikiak direnean animaliarengana gehiago hurbiltzeko joera izaten
dute haurrek. Baina, pixkanaka, bai Unai
eta bai Amaia, ikasiz doaz arriskua saihesteko ezinbestekoa dela espeziea eta haren ingurua ondo ezagutzea. Azaldu
behar zaio zer egin daitekeen eta zer ez,
eta tentuz ibili beharra dagoela. Ezagutzak
babestu egiten gaitu.

B.M.: Pazientzia ezinbesteko bertutea da zure lanean, gehienetan ordu
luzez egon behar izaten baituzu
behaketa eta zaintza-lanetan zeure
gordelekuan, helburu dituzun irudiak harrapatzeko. Nolakoa izaten
da itxaronaldia?
A.C.: Luzea da oso… eta horretaz kontziente izan behar duzu, hartarako entrenamendu egokia izan. Egun bat edo
bi, edo gehiago, zain emango dituzula
jakin behar duzu eta balitekeela ezer ez
lortzea. Hori onartu ondoren, itxaronaldiaren alde positiboa ikusten hasten
zara, behatzen, alegia: beste gauza batzuk ikusi eta behatzen ari zara, nahiz
eta argazkirik egin ez. Lanaren zati handi
bat da hori. Nire kasuan, egun asko zain
eta espero nuen hura kameraz harrapatzerik lortzen ez dudanean, jakina, pixka
bat urduritzen naiz.
Baina animalien ordutegiek markatzen
dute it xaronaldiaren dinamika.
Normalean, eguneko lehen eta azken orduetan agertzen dira animaliak; hortaz,

«EL VIAJE DE UNAI» PROIEKTU HEZITZAILEA
«El viaje de Unai» dokumentalean Unairen ilusio eta sinpletasuna islatzen dira; Andoni
aita, Meritxel ama eta Amaia arrebarekin partekatzen du naturarekiko pasioa. Bide horretan, Lurreko paisaia eder eta basatienetako batzuk deskubritu ditu. Natura ezinbesteko osagaia da haurren eta familia osoaren ikaskuntza eta hazkuntza prozesuan.
«Dokumental hau, helduei
ez ezik, haur eta gazteei ere zuzenduta dago. 10 urteko semeak, Unaik, bizi izandako esperientziaren ikuspegi berezia
eskaintzen da, «Looking for the
Wild» bidaian. Ikuspegi sinple
eta sutsua da, eta hori ona baino hobea da. Gogo bizia eta
baikortasuna apartak dira».
(Andoni Canela).

Generoa: Dokumentala, natura, bidaiak,
argazkigintza.
Zuzendaria: Andoni Canela.
Urtea: 2016.
Nazionalitatea: Espainia.
Iraupena: 70 min.
Ekoizpena: OHM Productions eta Televisió
de Catalunya. P.A.U. Education eta WWF
España elkarteekin lankidetzan.

badakizu 8-10 ordutan animalia ez dela
agertu ere egingo eta irakurri, behatu,
pentsatu egiten duzu, besterik ez. Oso adi
egon behar duzu, begiez gain, entzumenaz ere baliatuta. Ez da beti horrela gertatzen, baina gehienetan zarataren bat entzuten da ezein animalia agertu aurretik.

B.M.: Zein da argazkietan jasotzeko
animaliarik zailena? Eta, zein animaliarekin identifikatzen duzu
zeure burua?
A.C.: Ez dago animalia bakarra zeinetan
neure burua islatuta ikusten dudan.
Egiten dudan lan bakoitzean identifikatzen naiz une horretan egokitzen zaidan
espeziarekin: eguzki-arranoa, hartz arrea,
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katamotza…. Baina badira espezie batzuk
beste batzuk baino zailagoak, argazkiz
jasotzeko esan nahi dut. Adibidez, otsoa
oso zaila da behatzeko; pazientziaz egin
behar zaizkio argazkiak, urrunetik.

B.M.: Zer aholku emango zenioke
naturaren argazkigintzan hasi nahi
duenari?
A.C.: Argazkiak egin baino lehen, gustuko
duen guztiaren gainean informazioa bilatu eta ikas dezala, natura arloaren gainean
duen interes horretan denbora luzea
eman dezala. Gero, ezagutza eskuratutakoan, orduan has dadila argazkiak egiten.
Lehendabiziko urratsa leku, paisaia, espezie eta abarrak ezagutzea da; behin hori

egina duzula, has zaitezke argazkiak egiten. Batez ere, denbora luzea eman behar
zaio lanari, pazientzia izan eta presak alde
batera utzi.

B.M.: Azken proiektuari dagokionez, zer nabarmentzen duzu «En
busca de lo Salvaje – Looking for
the Wild» lanetik?
A.C.: Espezie eta espazioak arriskuan
daudela ikusteko aukera eskaini dit. Egia
borobila da hori, eta argi eta garbi esan
beharra dago. Alderdi positiboa ere ikusi
beharra dago; alegia, zenbait lekutan badagoela egoera hobetu eta iraultzeko
aukera. Hau da, alde batetik dena dago
txarto, baina bestetik, garaiz gaude
oraindik prozesu hori iraultzeko. Datozen
belaunaldiei erreparatuta, egungo gazteek dute aldaketa horiek gauzatzeko
ardura.

B.M.: Zein proiektu duzu buruan
edo zertan zaude orain lanean?
A.C.: «Looking for the Wild» eta «El viaje
de Unai» dokumentala egin ondoren,
Artikoko gaiak lantzen jarraituko dut, baina oraindik ez dut ezer zehaztuta. Nire
ibilbide profesionalean 14 bidaia egin ditut Artikora. Orain beste itzulera-bidaia
mota bat egin nahi dut, gaur egun egoera
nola dagoen ikusteko.

Looking for the Wild

web

MERITXELL, BIDAIDEA ETA PROIEKTU
HEZITZAILEEN ARKITEKTOA
Meritxell Margarit, haur eta gazte literaturan eta ingurumen, natura zein bidaia
gaietan espezialista, Kataluniako kazetari eta idazlea da, eta eduki eta proiektu
hezitzaileak sortzen egiten du lan.
Bizkaia Maitea: Meritxell, zeintzuk izan ziren zuen helburuak
bidaia hartan?
Meritxell Margarit: Lehendabizi,
beharrizan pertsonal gisa planteatu genuen bidaia, behar profesionaletik harago. Arlo horiek biek, Andoni eta nire
kasuan, ezin dute bereizita egon.
Andonik inoiz ez dio bidaiatzeari utzi.
Nik lehen, Unai jaio aurretik, asko bidaiatzen nuen berarekin, urrunera, nahikoa
muturreko baldintzetan; eta haur txiki
batekin ezin genuen lehen bezala bidaiatzen jarraitu.
Berriro elkarrekin bidaiatzeko ideia
planteatu genuenean, Amaia jaio zen. 2
urte zituela, amamarekin utzi genuen
egun batzuk eta Andoni, Unai eta hirurok Alaskara joan ginen, aurora borealak
ikustera. Artikoari buruzko proiektu bat
osatzen ari ginen. Andonik 14 bidaia
egin zituen hara. Eta Andoniren lanaren
atzean dauden testuez eta proiektu hezitzaileez arduratzen nintzen ni.
Bidaia hori izan zen Unai eta Amaia
jaio ondoren egin nuen lehendabizikoa.
Etxera itzulita, berriro bidaiak egiteko
beharra nuela adierazi nion Andoniri.
Beti izan dugu hori buruan, guztiok elkarrekin, familiartean bidaiatzeko ideia.
Bidaiatzeko bizi-behar horren baitan
kokatzen da bidaiaren helburu profesionala. Horrela, Looking for the Wild hamabost hilabetez munduari bira egiteko
proiektu gisa aurkezten da, kontinente
bakoitzean, balio energetiko handiko
habitatetan bizi diren animaliak jarraitu,
aztertu eta, jakina, argazkitan jasotzeko.
Xede genituen animalia guztiek gizakiarekiko harremana adierazgarria dute
eta, arrazoi batek edo besteak eraginda,
mehatxupean bizi dira.
Andonik eta biok asko egiten dugu
lan elkarrekin, nork bere esparruan, eta
nik Andoniren proposamenari lotuta
eraikitzen dut neure proiektu hezitzailea; helburua da dibulgazio bera eskola
eta familia esparruetan egitea, 20 urtez
aldamenean izan dudan argitaletxe baten laguntzaz. Horrez gain, erreporta-

jeak hitzartu eta adosten ditugu komunikabide ezberdinekin.
Ondoren, helmuga aukeratu beharra
dago; hautatutako 7 animalia horien arabera, baldintza klimatologikoen arabera,
urtaroaren arabera… Adingabeekin bidaiatzen bazara, beste kontu batzuk ere
izan behar dituzu kontuan; batez ere politikoki egonkorra den leku bat behar
duzu, izurrite larririk ez egotea, osasun-arreta jasotzeko bermea… Hau da,
arriskuak onargarri eta kontrolatua izan
behar du.

B.M.: Azken abentura honetan
ezagutu duzuen jendea harkor
agertu al da? Laguntzeko eta
erraztasunak eskaintzeko prest?
M.M.: Bai, egia esan, jende asko ezagutu dugu bisitatu ditugun leku ezberdinetan, eta oso pertsona irekiak izan
dira. Oso laguntza ona jaso dugu, zentzu guztietan: gizatasunean, familia
arloan, lan arloan… Gainera, zure ekintza-ildo berean diharduten pertsonak
bilatzeko joera izaten dugu, berez; ez
dugu kontrako jendea bilatzen, baizik
eta gure proiektuan interesa agertzen
duten pertsonak, espezieen mehatxu-egoera ezagutzeko interesa dutenak. Beti errespetuan oinarrituta, animaliaren habitatean esku hartu gabe
(edo horretan saiatzen), hari enbarazurik egin gabe eta bere kokapenaren
berri eman gabe. Gurekin lan egin
duen jendea horrelakoa izan da, eta
gure lana egiteko beharrezko tresnak
erraztu dizkigute, geu ere inplikatuta
egon garela ikusi dutelako.
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Orrialde honetan, parte hartzeko leku
bat eskaini nahi dizuegu Bizkaia Maitea
aldizkariaren irakurle guztioi. Bidali
zure eskutitzak, argazkiak, olerkiak edo
iruzkinak helbide honetara: Bizkaia Maitea,
Errekalde zumarkalea, 30 (48009 Bilbo).

PARTE HARTU

bizkaiamaitea.aldizkaria@bizkaia.eus

Pentsamendua ireki klimaaldaketaren kontra borrokatzeko

pdf
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izkaia Maitearen bidez, Londreseko ARUP Agentziak Madrilgo
Udalarentzako egindako txosten itxaropentsua partekatu nahi dut zuekin.
Txostenean konponbide ugari jasotzen dira, hiri-ingurua (kasu honetan
Espainiako hiriburua) erregulatzeko iturri eta oinarri gisa natura bera hartzen
dutenak, helburu izanik kutsadura arazo larriei, haize eta eurite zakarrei, tenperatura altuei eta tokiko biodibertsitatearen galerari erantzuna bilatzea.
Uste dut ona dela horrelako ideiak ezagutzea. Horietako batzuk dagoeneko
ezartzen ari dira Bizkaia maite honetan; beste asko oraindik ez, eta, Hirietan populazioa handitzen eta espazioa gutxitzen ari den honetan, ikustarazten digute
ezinbestekoa dela azpiegituren garapen berdea sustatzea, eraikinak fluktuazio
termikoetatik eta muturreko klimetatik babesteko.
Karbono aztarna txikitze aldera, aurretik ere badiren azpiegiturak (garraio
trukatzaile eta espazio hutsetatik, zubi eta azpiegitura zaharkituetara bitarte) ekologikoak izatea oso garrantzitsua dela nabarmentzen du dokumentuak, faunarentzako eta pertsonen aisialdirako habitat naturalagoak sortuta. Horrela, auzoak
biziberritzeko eta ongizatea hobetzeko erabiltzen ez diren gizarte azpiegiturak
modernizatzeak duen garrantzia ere azpimarratu nahi da.

Honekin batera doa aipatutako dokumentua erantsita; www.arup.com webgunean ere ikus dezakezue (Publications – Research – Madrid +Natural)
Kepa Martinez
Bilbao

38 | Bizkaia Maitea | udazkena 2016 |

Legez kanpoko
ehiza naturaren
etsai
Honen antzeko belatz handi bat tiroz
hil zuten maiatzean Gipuzkoan. Airean
hegaztirik azkarrena izateak ez dio balio
izan gertakaria saihesteko. Txitaldi bat
galduko zuen beharbada; izan ere, belatz
handia habia egiten goiztiarrena izanik,
litekeena da txitatxoak oraindik menpeko
izatea.
Legez kanpoko ehizak errealitate triste izaten jarraitzen du gaur egun. Karpin
Faunaren Babes Zentroa - Facebook gunearen bitartez izan nuen gertakariaren
berri, eta, lerro hauen bitartez, albiste hau
zabaldu eta ezagutarazi nahi dizuet, sinetsita bainago ezinbestekoa dela honen
inguruan hausnarketa egin eta mugiaraztea, jendartea gaitz honen gainean kontzientziatzeko.
Endika Llanos
Ermua

LABURRAK

Oso ondo bizkaiko hondartzei
Erabiltzaileen balorazioa sendotuz itxi du Bizkaiak hondartzen
aurtengo denboraldia, aurten ere
«oso ongi» jarri baitiete erabiltzaileek gure lurraldeko hondartzei. Zehazki, 7,76 jarri diete
10etik, Iraunkortasuna eta Ingu
rune Naturala Zaintzeko Sailak
eskaturiko inkesta baten arabera.
Gehien baloratzen den alderdia segurtasuna da (% 8,68). Horren barruan,
gainera, nabarmentzekoa da Salbamendu eta Sorospeneko Foru
Zerbitzuari eman dioten kalifikazioa: 9,72. Aldundiaren zerbitzu honek
9.468 laguni lagundu die, ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean.
Aurtengo denboraldian, gure kostako 28 hondartzetan 3.111.126 bisitaldi
jaso dira. 2015ean baino % 16,24 gehiago izan dira, eta, horren arabera,
azken hiru urteetan onena izan da hau, etorritako bisitarien kopuruari
dagokionez.

Aldundiak 5,91 milioi euro inbertitu ditu garapenerako
lankidetzarako
Bizkaiko Foru Aldundiak 5.917.200
euro inbertitu ditu ekitaldi honetan garapenerako lankidetzarako
zuzeneko laguntzak ematen; horretarako, batez ere 70/2016 Foru
Dekretua erabili du, bai eta beste
inbertsio osagarri batzuk ere.
Kopuru orokor hori, 2015eko ekitaldiari dagokionez, % 16,26ko gehikuntza izan da. Guztira, 62 proiektuk
jasoko dute Foru Aldundiaren finantzaketa; hori ez ezik, gutxiago izango
dira antolakunde eskatzaileek bete behar dituzten izapide burokratikoak.
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak finantzatutako proiektuak batera datoz andrazkoen eskubideen defentsan.

Gernikako Arbolaren kimua, belaunaldiko bosgarrena, sendo eta
osasuntsu hazten ari da. Arbasoak arazo larriak bizi izan ondoren, eta
foru teknikarien I+G+B lan gogorrari esker, Euskal Herriaren askatasun ikurrak itxura oso osasungarria dauka. Drainatze-sistemaren
modernizatzea eta substratuaren osaketa erabakigarriak izan dira
egun dagoen haritzak arbasoek jasandako oxigeno falta eta drainatze txarra gainditzeko. Prozesu horretan, ezinbestekoa izan da, baita,
Juntetxean 2015eko martxotik dagoen Quercus robur berezi honen
orubea hobetzea, baita egindako kontrol fitosanitarioak ere, zeintzuen bitartez nutrizio-egoera, hostoen tamaina, klorofila eta abarrak aztertu diren.

Bizikleta elektrikoen mailegua Bilbon

Onartu da berdintasunerako 2016-2019 V. Foru Plana
Pasa den uztailean, Foru Gobernuaren
Kontseiluak Bizkaiko Emakume eta Gizonen
Arteko Berdintasunaren V. Foru Plana onartu
zuen, 2016-2019 aldirako. Horren xedea emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea da,
hainbat neurriren bidez: mikromatxismoak gaitzestetik hasi eta maskulinitate berriak zein hezkidetza indartzera. Dokumentuak Negoziazio Mahaia
eta Emakunderen nahitaezko txostena igaro ditu.

Gobernu Kontseiluak «2020rako Euskadiko erosketa eta
kontratazio publiko berderako programa» onartu du

GERNIKAKO ARBOLA,
BIZITASUNAREN ISLA

web

Gobernu Kontseiluak onartu du Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak
prestatutako «2020rako Euskadiko erosketa eta kontratazio publiko berderako programa». Programa horren bidez, erosketa publikoetan hautatzen
diren aukerek ingurumen-inpaktu txikiagoa izatea sustatuko da, betiere
edozein produktuk bete beharreko ingurumen-araudian finkatutako obligazioez harantzago, eta funts publikoen erabilera eraginkorra ziurtatuta.
Ana Oregi sailburuak adierazi duenez, «Eusko Jaurlaritzak, Europar
Batasunaren bidetik, aitortzen du kontratazio publikoak garrantzi handia
duela aldaketa-tresna gisa. Hori dela eta, 2004tik aurrera, bere plan estrategikoetan eta erabaki espezifikoetan ingurumen arloko kontratazio publiko arduratsua txertatu du.»

Bilboko Bizikleta-mailegu
zerbitzuak, Bilbon Bizi, bizikleta elektrikoen mailegurako zerbitzu bat izango du
2017an. Hala iragarri zuen
Bilboko Udaleko Zirkulazio,
Garraio eta Ingurumen saileko zinegot ziak , Alfonso
Gilek , irailean egin zen
Mugikortasunaren Europako
Astearen hasieran.
Ibilgailu iraunkorren erakusketa bat egon zen aste horretan, eta horren baitan
herritarrentzako bizikleta
elektrikoen mailegurako esperientzia pilotu bat jarri
web
zen martxan. Erakusketan
azken belaunaldiko garraiobide ekologiko eta iraunkorrak izan ziren (automobilak, furgonetak, bizikletak edo motozikletak,
motor elektriko edo hibrido bidez bultzatutakoak); betiko tradizionalak
eta ekologikoak (pedal bidezko bizikletak, patinak eta monopatinak),
eta mugikortasun murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak.
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IRAUNKORTASUNA

Lankidetza-kontsumoa

HOBETO BIZI, GUTXIAGOREKIN
Iturria: «Introducción al Consumo Colaborativo. Innovación en modelos socio-económicos». Albert Cañigueral

Esan daiteke lankidetza-kontsumoa banatu, partekatu, utzi, alokatu eta oparitzeko ohiko modua dela; hori
bai, teknologia berrien eta komunitateen bitartez birdefinitu egin da.

L

a n k i d e t z a - ko nt s u m o a (L K ),
Lankidetza-ekonomia edo Irismenekonomia da betidanik lagunartean, familiartean, lankide zein auzokideekin egin izan duguna. Demagun
asteburuan mendira joango garela, eta
guztiok auto berean joango gara, aurrezteko; edo «utzidazu 100 euro, datorren astean itzuliko dizkizut», edo «pasa iezadazu
haurren arropa» … Adibide horiek guztiak
beti egin izan ditugu eskala txikian; gaur
egun, ordea, teknologia eta sare sozialei
esker, lehen imajina ezin zitekeen dimentsio eta eskala hartzen ari da ohitura hau.
Bigarren eskuko salerosketak, trukeak
eta pertsonen artean kolaboratzeko moduak berriro deskubritzeak sistema ekonomiko berria piztu dute, non «eskuratzeko aukera jabetza bera baino hobea den»
(Kevin Kelly). Zertarako erosi zulatzeko
makina bat, bizi osoan 15 minutuz baino
erabiliko ez badugu? Ohartzen al gara
auto batek aparkatuta igarotzen duela
balio-bizitzaren %90? Zertarako behar
dut bizikleta bat, noizean behin baino erabiliko ez badut?
Edukien (argazki, musika, bideo, liburu)
digitalizazioaren ondorioz, jendea konturatu da sarritan nahi izaten duguna ez dela
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diskoa bera, bertan grabatuta dagoen musika baizik. Online musika zerbitzuen bidez, adibidez, jendea konturatu da ez dela
beharrezkoa abesti hori jabetzapean edukitzea, lauzpabost bider besterik entzungo ez baituzu ziurrenik. Behar duzunean
eskura badezakezu, nahikoa da.
Gaur egun, herritarrak elkarri konektatzen ari dira, elkarrekin eta zuzenean kontsumitu, ikasi, bidaiatu, finantzatzeko,
etab. Horrela, hiperkontsumoaren eta
zaborrerako diseinuaren ideiak alde batera geratzen ari dira, non produktuak jabetza indibidualera, kontsumo azkarrera eta
ezabatze errazera bideratuta dauden.
Lankidetza-ekonomia hedatzen ari da
eta, gaur egun, ia 24.000 milioi euroko negozio bolumena sortzen du mundu
osoan, 3.500 milioi baino gehiagoko etekinekin. Aurreikuspenen arabera, etorkizunean 100.000 milioi euro inguru fakturatuko direla uste da.

Teknologia, komunitateak eta
konfiantza
Teknologia ezinbesteko faktorea da
baliabideen lokalizazioa hobetzeko, interes komunak dituzten pertsonen taldeekin (seme-alabak dituzten pertsonak, ibil-

bide bera egiten dutenak edo, besterik
gabe, auzokideak) bat egiteko eta komunitateak eraikitzeko. Gainera, erabiltzaileen artean konfiantza maila bidezkoa
sortzeko aukera ematen du, elkar ezagutzen ez duten pertsonek baliabide, espazio, denbora… partekatu ahal izan dezaten. Horrela, konfiantza horretatik sortzen
da partekatzeak berekin dakarren eskuzabaltasuna.
«What ‘s Mine Is Yours: The Rise of
Collaborative Consumption» Lankidetzakontsumoari buruzko liburuaren egile diren Rachael Botsman eta Roo Rogers-en
hitzetan, «Mundu globalean bizi gara
orain, eta lehen aurrez aurre gertatzen ziren elkartrukeak imita ditzakegu, orain
arte posible izan ezin zitezkeen eskala eta
modu batean. Interneten eraginkortasunak, pertsona ezezagunen artean konfiantza sortzeko gaitasunarekin bat eginda,
truke-merkatu eraginkorra sortu du ekoizle eta kontsumitzaileen, mailegatzaile eta
mailegu hartzaileen zein auzokideen artean, bitartekarien beharrik izan gabe».

Hiru sistemak
Aipatutako liburu horretan eta harekin
lotutako zenbait artikulutan, egileek hiru

sistematan antolatzen dituzte Lankidetzakontsumoaren adibide ugari:
Produktuan oinarritutako Sistemak.
«Produktu bat erabiltzeko ordaintzea, berau
eskuratu behar izan gabe», jabetza pribatu
indibidualaren ereduan oinarritutako
industria tradizionalei dakarkien arazoa
barne (autoa partekatzea, lankidetzaturismoa edo P2P alokairua, bizikletamailegu zerbitzua … Sistema horiek guztiek gero eta pertsona gehiago erakartzen
dituzte).
Birbanaketa-merkatuak. Erabili edo
erositako ondasunak birbanatzea; behar ez
diren lekutik behar izango diren leku edo
pertsona bati igorrita (truke-merkatuak eta
bigarren eskukoak). Merkatu batzuetan
produktuak doakoak izan daitezke
(Freecycle), eta beste batzuetan elkartrukatu (thredUp) edo saldu (eBay) egiten dira.
Denboraren poderioz bosgarren kontzeptu gakoa izatera hel liteke Birbanaketa,
Murriztu, Berrerabili, Birziklatu eta Kon
pondu hitzekin batera.
Lankidetzazko bizi-estiloak. Onda
sun materialak ez dira partekatu edo elkartrukatu daitezkeen bakarrak. Antzeko
interesak dituzten pertsonak elkartzen
hasi dira hain ukigarriak ez diren ondasunak (hala nola, espazioa, gaitasunak eta
dirua) partekatu eta elkartrukatzeko.
Truke horiek tokian tokiko mailan egiten
dira batez ere, auzoetan kasu, eta horietan lan egiteko espazioak (Citizen Space),
ortuak (Landshare) edo aparkatzeko espazioak (ParkatmyHouse) partekatzen
dira. Maila globalago batean, partikularren arteko maileguak ere burutzen dira
(Lending Club), baita bidaiarientzako
etxeen maileguak edo gela alokairuak
ere (Airbnb).
Kontua ez da ezer ez erostea; guztia
erosi behar ez izatea baizik. Hobeto bizi
daiteke gutxiagorekin.

Lankidetza-kontsumoa: ideia
aparta
Ikerketa formalak eta iritzi-artikuluak
bat datoz LKaren onura nagusiak identifikatzerako orduan:
• Pertsona guztiek dirua aurreztea da
onura nagusiena. Produktu baten jabetza partekatuz gero, edo jabetza hori

denboraldi jakin batean zehar baino
ordaintzen ez bada, inbertsioa txikiagoa izaten da.
• Soziala da. Sare sozialen iritsierak eta
online erosteko erraztasunak produktuen jabetza partekatzea erraz eta praktikoagoa izatea ahalbidetu dute.
Gainera, gero eta gehiago definitzen
gaituzte geure profil sozialek eta partekatzen ditugun gauzek, eta ez dauzkagun ondasun materialek.
• Ekologikoa da. Baliabideak partekatuz
Lurra salbatzen dugu. Murriztea,

Birziklatzea, Berrerabiltzea, Konpontzea
eta Birbanatzea dira KLaren oinarriak.
Nire esperientzia pertsonalean oinarrituta, dibertigarria da partekatzea eta
ondo sentiarazten zaitu, horrela azaltzen
da ondoen Lankidetza-kontsumoaren
arrakasta.
Gauza bat argi dago: sistema honek
dakarren aurrezpen ekonomikoa alde batera utzita, bizimodua honen oinarri nagusiak dira lankidetza-ekonomiaren komunitatea, pertsonen ahalduntzea
(empowerment) eta iraunkortasuna.

web

pdf

«HOBETO BIZI, GUTXIAGOREKIN»
Albert Cañigueral
Herritarrak gero eta gehiago ohartu
dira egungo eredu ekonomikoa kolokan dagoela; ondorioz, lankidetzaekonomian oinarritutako bestelako
formulak bilatu eta proposatzen dituzte.
Liburu honetan azaltzen da gehiago kontsumitzeak ez duela zertan hobeto bizitzea ekarri; zentzu horretan,
eredu berri bat planteatzen da, non
kontsumoa ongizatea lortzeko bide
gisa ulertzen den, eta ez helburu gisa.
Lankidetza-ekonomian dihardutenek ekonomia berri horrek zenbait
sektoretan (hala nola, mugikortasunean, turismoan eta finantzetan) dituen abantaila eta aukerak aztertzen
dituzte, eta ekonomia eredu berri honek gure gizarteari eragin diezazkiokeen aldaketa sakonak iragartzen.

OUISHARE DA KOMUNITATE
GLOBALA
Espainiako lankidetza-ekonomiaren
eragile eta sustatzaile nagusietako bat
da Albert Cañigueral. Consumo colaborativo.com webgune gomendatuaren sortzaile eta editore nagusi ere
bada, baita OuiShare konektore ere,
Bartzelonatik.
OuiShare komunitate global eta irekia da, ehunka enpresari, maker, diseinatzaile, ikerlari, ordezkari publiko eta
lankidetza-ekonomia sustatzeko interesa duten beste herritar batzuk biltzen dituena. Irabazi asmorik gabeko
erakunde hori 2012ko urtarrilean sortu
zen Parisen, Facebook talde baten bilakaera gisa, eta lankidetza-proiektuen
inguruko informazioa ikertu eta partekatzen du. OuiShare plataformaren
bihotza Sarean dagoen arren, kideek,
proiektua sortu zenetik, uste izan dute
ezinbestekoa dela betiko sare sozialak
ere sustatzea: pertsonen arteko topaketa, alegia.
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BRIKOLAJE
EKOLOGIKOA

Gure inguruko laborantza eta landareen erabilera berreskuratzea

NEKAZARITZA PRAKTIKOA IRAUNKORTASUNEAN OINARRITUTA
Testua eta argazkiak: Bizilore - Bakioko Ingurumen Garapenerako Emakume Taldea

Landa-eremua baserriko bizimodu eta kulturaren herentzia da. Tradizioan iraunkortasun-irizpideak izan ditu
gidari, helburu nagusia bizirautea izanik. Artikulu honetan iraunkortasun irizpideetan oinarritutako hainbat
aholku praktiko aurkituko ditugu, gure baratzeetan erraz aplikatzeko modukoak.

A

skotan, landareak multzoka sailkatzen ditugu: Baratzean erabiltzen ditugunak, apaingarriak edo
lorategikoak, basokoak eta abar. Egia da
sailkapen horieomegak lagungarriak direla ezagutzen ditugun espezie guztiak ordenatzeko, baina egia da, era berean,
multzoak gero eta nahasiago daudela,
gero eta gehiago aprobetxatzen ditugulako aniztasunak eskatzen dituen abantailak eta horiek gure baratzeetan aplikatzen
ditugulako.
Bizilore Elkartean hasiera-hasieratik
berreskuratu nahi izan dugu gure gertuko
landare batzuen laborantza eta erabilera.
Izan ere, batzuetan ez ditugu behar beste
baloratu, ezagutza faltagatik edo erabilera tradizionalak ahaztuta geratu direlako.
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Calendularen adibidea jarriko dugu:
oso landare eskuzabala da: urteko hainbat
hilabetetan bere kolore bizia ematen
digu, eta horretaz gain, etxean pomada
bat egiteko osagai garrantzitsua da. Hori
eta bestelako kontu batzuk ikusaraztea
da, beste gauza batzuen artean, gure elkartearen xedea.
Getozka izeneko landarea gure baratzeko txokoren batean jartzen badugu,
gure sukaldaritza-errezetei garraztasun
ukitu berezi bat emateko aukera izango
dugu, eta gainera, mineralak eta omega-3
ekarpen handia egingo digu. Horrelako
detaile txikiak kultura iraunkor baten
parte dira, eta berreskuratu nahiko genituzke.

Landareen eta beren erabileren zerrenda amaigabea da eta artikulu honen
helburua ez da horiek guztiak xehetasunez azaltzea. Gutxi batzuk ekarri nahi ditugu gogora, izen arruntak aipatuz:
Berbena, garraiska (melisa), nabar-lorea,
salbia, zolda-belarra, asuna, tartikua, intsusa, mihilua, mota-belarra, azitraia, kaputxina, kosmos, pasmo-belarra, erromeroa, Santiago belarra, izpilikua (lavanda)…
Naturak oparitzen digunaz gozatzeko ekintza batzuk proposatu nahi dizkizuegu:
• Baratzeetarako onuragarriak diren intsektuak elikatu edo babesteko egokiak
diren landareak jarri baratze edo soroetan, intsektu horien presentzia areago-

tzeko eta zuen landareen polinizazioa
hobetzeko. Lore mota ezberdinak ematen dituzten landareak landatu: kosmos,
tagetes, izpilikua (lavanda), ezkaia…
Urteko espezie batzuk udaberriro erein
daitezke eta beste iraunkor batzuk hainbat denboralditan mantenduko dira
lorategi edo soroan. Gainera, beste pertsona batzuekin haziak eta landareen
aldaxkak partekatu eta landare bakoitzarekin izandako esperientzien inguruan hitz egin dezakezue.
• Dibertsifikatu zuen errezeta gustukoenak zuek hazitako landareen bidez edo
larreko landare arrunten bidez. Landare
batzuk ezagunak egingo zaizkizue eta
seguru aski dagoeneko erabilita izango
dituzue. Beste batzuk oraindik deskubritzeke dauden sorpresa atseginak izango
dira. Probatu kaputxina lorea eta bota
petalo batzuk entsaladetan. Landatu
albaka, tipulina edo martorria lorontzi
batean eta erabili hosto fresko batzuk
zure plater gustukoenei gehitzeko.
• Landareak edari bihur daitezke infusioak eginez, uda zein negurako. Ideia
bat: garraiska (melisa), izpiliku (lavanda)
eta arrosa petaloz egindako infusio bat,
stevia pixka batekin gozatuta. Gogoratu
beste pertsona batzuk ere gonbidatzeaz, ideiak partekatu eta elkarrekin
ikasteko.
• Ia denok dakigu oso onuragarria dela
soroko hondakinen konposta gure landareetarako erabiltzea, baina beste
hainbat ideia daude gure soro eta
lorategien oparotasuna mantendu eta
hobetzeko. Animatu eta erabili
zolda-belarra estaldurak egiteko, asun
estraktuak, azeri-buztana eta abar landareak sendotzeko eta ongarri berdeen
inguruan ikasteko.
Biziloren ez gara landare eta loreen landaketaren inguruko profesionalak, ez dugu
lorezaintza eta nekazaritzari buruzko gidaliburu teknikorik idatzi... Landareak maite
ditugu, beste barik. Haurtzarotik gure bizitzaren parte izan direlako maite ditugu,
gure lehenengo usain eta koloreak izan
direlako, gure inguruko paisaia osatzen dutelako… horregatik guztiagatik, ahaztutako ezagutzak aldarrikatu eta jakintza berriak sortu behar ditugu, Naturari merezi
bezalako zainketak eman eta pertsonok
bizirauten jarraitu ahal izateko.

BIZILORE, BOLUNTARIOTZA ETA LANDAREEKIKO MAITASUNA
Bizilore Elkartea Bakioko Marta Txori elkartearekin lotura zuten emakume batzuek
sortu zuten. Txikitatik euren etxeko soro eta inguruetatik ezagutzen zituzten landare eta
loreen inguruko ezagutzak partekatu eta zabaldu nahiak elkartu zituen.
Yves Rocher Fundazioak emandako «Emakumeen Lurra» sariaren hasierako laguntza ekonomikoa eta Bakioko Udalak lagatako lurra baliatuta, gaur egun Elkartearen
lan-eremua dena sortu da: bazkideen jakintza eta era batera edo bestera laguntza
ematera hurbiltzen den jendearen ezagutzak partekatzeko lekua.
Elkarteak 10 urtetik gora darama lanean eta tarte horretan hitzaldiak eta tailerrak egin
ditugu, ikuspegi berdintsuak dituzten proiektuak bisitatu ditugu eta tokiko azoketan
egon gara. Urtez urte haziak jaso eta lantzen ditugun espezieetako landareak banatu
ditugu. Gure borondatezko lanaren bidez beste pertsona batzuek naturaren opariak
ezagutzea nahi dugu. Gure leloa hauxe da: “Ezagutzen duenak, zaintzen du; zaintzen
duenak maite du, eta maite duenak, babestu eta zabaltzen du”.
Gure inguru hurbilarekiko daukagun erantzukizuna ekintza txikien bidez gauzatzen
da. Bizilore elkartearen oinarria landare eta loreak errespetuz haztea da, gero gure sukaldean, botikinean eta abar erabiltzeko.
Ingurumen iraunkortasunak konpromiso pertsonala eta gizarte-eragileen baterako
lana eskatzen ditu, denon artean jakintzak bildu eta bizitza oinarri duten eremuak eraikitzeko.
Informazio gehiago:
Bizilore (Goitisoloalde Auzoa, 23 - Bakio). Landa-eremuan lan egiten dugu asteazkenero 10:00etatik 13:00etara eta larunbatetan (udaberri eta udan) 11:00etatik 13:30era.
www.bizilore.blogspot.com.es
facebook.com/Bizilore
@bizilore
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Ekonomia berria!!!
Teknologia berriei eta sare sozialei esker, inguruan ditugun eta dagoeneko erabiltzen ez
ditugun objektu asko birbanatu ditzakegu.
Gero eta jende gehiago ohartu da salerosketaren, trukearen edo zerbitzu-trukearen garrantzia eta abantailez. Horrekin guztiarekin,
erosi-erabili-bota patroiak hausten dituen
ekonomia mota berria sustatzen dugu.

HORI GUZTIA
ZARAMA AL
DA?

   EZ, EZ DA ZARAMA.
GUK DAGOENEKO ERABILTZEN
EZ DUGUNA BESTE BATZUEK
ERABIL DEZAKETE
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Espezie exotiko inbaditzaileak
Espezie exotiko inbaditzaileak espezie arrotzak dira (exotikoak), modu artifizialean, istripuz edo berariaz habitat jakin
batean txertatuak izan eta, debora-tarte baten ondoren, inguru berriari egokitu eta kolonizatzea lortzen dutenak. Espezie
guztiak ez dira inbaditzaile bilakatzen; bertoko espezieekin
lehiatzen diren eta habitat berriaren ezaugarriak aldatzen dituzten horiek baino ez. Behin finkatuta daudela, oso zaila da
errotik ezabatzea.
Inbasio horren ondorioz, bertako espezieak ezin izaten dira
haien kontra borrokatu, ez baitira espezie exotiko berri horiekin kontaktuan eboluzionatu. Hori gertatzen da «panpako belarra» deritzona bezalako landare espezie inbaditzaileekin,
edo bisoi amerikarra zein zebra-muskuilua gisako animalia
espezie inbaditzaileekin.
Landare zein animalia exotiko inbaditzaileak dira biodibertsitatearen mehatxu arrazoi nagusietako bat, azkar eta modu
masiboan eragiten baitute bertako espezieen galera. Bestalde,
kaltetutako herrialdeen ekonomian eragin nabarmena izaten
dute, horiek ezabatu edo horien kalteak konpontzen saiatzeak
gastu ikaragarriak eragiten dituelako.
Arazo globala da, hortaz; herrialde guztiei eragiten dien
arazoa. Ekosistema guztietan ikus ditzakegu inbasioaren ondorioak eta, kasu batzuetan, atzeraezinak izaten dira.
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Autoentzako garajea
Autoak etxetik sakabanatuta izaten dituzu beti? Zer iruditzen zaizu autoek atseden hartzeko garaje bat eraiki eta, bide batez, etxea ordenatuta mantentzen badugu? Komuneko paperaren tutuak birziklatzeko modu dibertigarri bat proposatuko dizugu.
Zer behar dugu?

Nola egin behar da?

– Kartoi edo egurrezko kutxa txiki bat,
tapaduna.
– Komuneko paperaren tutuak.
– Kola.
– Pintura, egurrezko kutxa margotzeko,
edo kartulina, kartoizko kutxa forratzeko.
– Errotulagailuak.

1. Margotu egurrezko kutxa edo forratu
kartoizkoa (utzi tapa garajeko ate gisa
erabiltzeko).
2. Jarri karteltxo bat sarreran: Garajea.
3. Sartu tutuak kutxan eta elkarri itsatsi.

Oihaneko Liburua
«Oihaneko Liburua» liburuan oinarritutako izen bereko film, 1967. urtean Walt
Disneyk ekoitzitakoan oinarritutakoa,
estreinatu berri dela aprobetxatuta,
Bizkaia Maitean marrazki bizidunen klasiko hau gomendatu nahi dizugu.
Laburpena
Gurasoen heriotzaren ondoren,
Mowgli, bi urte eskaseko mutikoa, oihanean bakarrik geratu da eta otso talde
batek jaso du euren artean. Taldeko
otsoa bailitzan hezia hazi da Mowgli, eta
bere kabuz moldatzen hasi da oihanean.
Istorio honetan, filmak irakaspen ezberdinak transmititzen dizkigu, modu
dibertigarrian:
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• Lurrean bizi diren espezie ugarien arteko beste bat da gizakia eta, hortaz,
ingurua errespetatu behar du, baita
bertan bizi diren espezieak ere.
Espezie bakoitzak funtzio bat betetzen
du bizitzaren zikloan.
• Mowgli txikia Bagheera panteraren
babespean heldu zen oihanera eta
Raksha otsoak adoptatu zuen; hark
hazi zuen otso-taldeko beste kide bat
balitz bezala. Ez odoleko ez arrazako
ama izan gabe, Rakshak bikain islatzen du hazkuntza zoriontsuak nolakoa izan behar duen.
• Naturak ematen digun edertasun eta
baliabideak baloratu behar ditugu.

Oihaneko Liburua
Urtea: 1967
Iraupena: 78 min.
Herrialdea: Estados Unidos
Zuzendaria: Wolfgang Reitherman
Gidoilaria: Larry Clemmons
(Nobela: Rudyard Kipling)
Musika: George Bruns, Terry
Gilkyson, Richard M. Sherman
Ekoiztetxea: Walt Disney

Txantxangorria
Nola ugaltzen da?

Erithacus rubecula
Nolakoa da?
Txantxangorria etxe-txolarrearen antzeko tamaina du, baina hura baino dezente deigarriagoa da bularraren kolorearen
ondorioz. Gainerako lumek kolore nabarra dute eta begi beltzak ditu. Hankak meheak ditu, baita mokoa ere. Aurpegia ere
laranja kolorekoa da, eta horrek egiten du bereizgarri. Gazteek
gorputza nabar pikardatua dute, eta pixkanaka bularraldean
orban gorriak hazten zaizkio. Begi bistara, ar eta emeen artean ez da ezberdintasunik nabaritzen. Oso bereizgarria da,
baita, bere figura biribildua; etengabe balantzan ibiltzen da,
makurtzen eta luzatzen, eta isatsa behetik gora mugitzen.
Non bizi da?
Txantxangorriak habitat oso ezberdinetan bizi dira, baina
hegazti honen presentzia nabarmenena landare-estaldura
handiko basoetan, parkeetan, lorategietan eta hazkuntzalursailetan izaten da. Zenbait ingurutan gizakiarengandik
hurbil egon ohi da; izan ere landa-inguru habitatuetatik hurbil
instalatzen dira.
Zer jaten du?
Txantxangorriak armiarma, intsektu, har, baia eta haziak
jaten ditu batez ere. Normalean, lurretik desplazatzen da elikagai bila, jauzi txikiak emanez. Animaliaren batek edo nekazariek astindutako lurrak miatu ohi ditu, zizare eta har txikien
bila.

Urtarril erditik eta ekain erdialdera bitartean abesten dute
arrek. Txorrotxioa askotarikoa eta pausatua da. Gainerako
txantxangorriak eta antzeko espezieak uxatu egiten ditu txorrotxioarekin; eta, behar izanez gero, indarkeriaz baliatzen da,
mokoaz eta hankez, alegia.
Araldian, arrak elikatzen du emea. Emeak habia eraikitzen
du zoruko sakonuneren batean, soropil altuen azpian edo
zuhaitzetako zuloetan, hosto eta zurtoinak erabiliz.
Txantxangorriak bi arrautza-aldi izaten ditu apiril eta uztaila
bitartean. 5 eta 7 arrautza bitartean jartzen ditu, 12 eta 15 egunez txitatuak. Txitak itsu eta biluzik jaiotzen dira, eta amaren
beroa behar izaten dute zenbait egunez. Habian geratzen dira
13-15 egunez. Hegaz egiten ikasten dutenean, bularraldea ez
da oraindik gorria izaten eta, hortaz, lasai asko ibil daitezke
gurasoen lurraldean.
Ba al zenekien … ?
David Lack ornitologo eta biologo britainiarra, «La vida del
petirrojo» liburuaren egileak, zenbait pasadizo kontatzen ditu
txori atsegin honi buruz: Goiz batean, gosaltzetik itzuli nintzenean, oheko izaren artean eme bat ikusi zuen habia eraikitzen.
Enbarazurik ez egiteko asmoz, logela zegoen bezala utzi zuen
hilabetez, txitek hegaz egiteari ekin zioten arte.

Arra

Emea
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Ebatzi gurutzegrama eta ordenatu laukietan letra lodiz dauden hizkiak,
Iberiar Penintsulan mehatxupean dagoen animalia espezie baten izena
osatu arte.

Hitz gurutzatuak

Planteatutako ariketen erantzunak aldizkari honetako artikulu batean
topatuko dituzu.
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Ezker-eskuin

Goitik behera

1. Animalia hau berreskuratzeko egindako proiektuen izena.

2. Argazkia egin duen argazkilariaren abizena.

3. Gaur egun animalia honen aleak dituen autonomia erkidegoetako bat.

4. Biologian erabilitako terminoa: banaketa eremu geografiko
murriztu batera mugatzen da, eta modu naturalean ez dago
munduko beste ezein lekutan.

5. Elikagai nagusia.
7. Andaluziako Juntaren Herri Lan eta Etxebizitza Sailburuak
eginak, Doñana, Europako Natura Espazio garrantzitsuenetako bat, zeharkatzen duen errepidea iragazkortzeko balio
dute.

6. Espezieak bertan bizi eta ugaldu ahal izateko baldintza
egokiak dituen espazioa, haren presentzia bermatzen duena.

11. Animalia honek belarrien puntan _ _ _ _ _ _ _ bereizgarriak ditu.

9. Espezie hau etengabe egoten da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-arriskuan.

12. Isats laburra dute, muturrean _ _ _ _ _ beltz bat duena.

10. Estatuan dagoen populazioetako bat dago hemen: _ _ _ _
__

13. Animaliaren habitat zehatza. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Basoa.

8. Animalia honen izen zientifikoa (zuriunerik gabe).

Soluzioa: Katamotz Iberiarra
Ezker-eskuin: 1. Life – 3. Andaluzia – 5. Untxia – 7. Ekobideak – 11. Pintzel – 12. Borla – 13. Mediterraneo
Goitik behera: 2. Canela – 4. Endemiko – 6. Habitat – 8. Lynx pardinus – 9. Desagertze – 10. Doñana
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Itsas pinua
Pinus pinaster

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK

Zuhaitz honetatik ateratzen da iragazgaizteko bikea
Pinu gorri izenaz ere ezaguna, 25m baino gehiago izan ditzake garai.
Ez da erraza izaten beste pinuetatik bereiztea, tamaina eta azala ezberdinak izan baitaitezke hazten den inguruaren arabera. Bereizgarri
nabarmenena hostoak dira, gure pinuak baino zabal, gogor eta zorrotzagoak baitira. Bikotetan sortzen dira eta 12 eta 25 cm bitartean
neurtzen dute. Mediterraneoko mendebaldekoa da jatorriz, baina
joan den mende hasieratik mundu osoan zehar zabaldu izan da,
erretxina, bikea eta egurra eskuratzeko. Munduko 100 espezie exotiko inbaditzaile kaltegarrienen zerrendan jaso du Natura
Kontserbatzeko Nazioarteko Batasunak.

Sits pirata
Acherontia atropos
«The Silence of the Lambs» filmari esker izan zen ospetsu
Heldu gehienek toraxean duten irudiari egiten dio erreferentzia haren
izen arruntak, giza burezurra baitakarkigu gogora. Irudi horrek ospe
txarra eman dio gaueko lepidoptero kaltegabe honi, gaizkiaren indarrekin, zorte txarrarekin eta heriotzarekin berarekin lotu izan baita
beti. Afrikako eskualde tropikaletan du jatorria, baina aldizkako migrazioak egiten ditu Europara, eta ohikoa da kontinente osoan horrelakoak topatzea. Helduaroan nektar kontsumitzaile sutsuak izan ohi
dira. Giza belarriak entzuteko moduko soinua egiteko gai den tximeleta bakarrenetarikoa da; enbarazu edo erasoa sentitzen duenean,
burrunba agudoa egiten du.

FAUNA

#

BILDUMA EGITEKO FITXAK

#

FLORA

BILDUMA EGITEKO FITXAK
Borbonesa
Silene dioica
Antzina, haren hazi birrinduarekin tratatzen ziren
sugearen hozkadak
Landare belarkara iraunkorra da, krabelinen familiakoa
(Caryophyllaceae), eta 80 cm garai izatera hel daiteke. Europa kontinentean du jatorria eta nahiko ugaria da gure eskualdean.
Mantenugaietan aberatsak diren inguruetan hazten da batez ere.
Haren lore ederrek arrosa eta gorri arteko kolore bizia dute; horiek
dira erraz identifikatzen laguntzen diguten elementuak. Bakoitzak
bost petalo zatibitu ditu. Izen zientifikoak islatzen duenez, lore maskulinoak eta femeninoak landare ezberdinetan hasten dira. Apirila eta
uztaila bitartean loratu ohi da, eta zurtoin zein hostoek bilo berezia
daukate.

#

FAUNA

BILDUMA EGITEKO FITXAK
Amiltxoria • Martinete
Nycticorax nycticorax
Gauez ibili ohi da
Mundu osoan sakabanatuta dago koartza ertain hau. Izen zientifikoak
«gaueko belea» esan nahi du, eta bereizgarri dituen ezaugarri biri
egiten dio erreferentzia: egunsentian eta gauez ibili ohi da, eta egiten
duen soinu bitxiak belea dakarkigu gogora. Egunez zuhaitz eta
zuhaixka artean ezkutatuta egoten da, urmael, ibai eta paduretatik
hurbil. Inork topatuz gero, mokoa gorantz jarri eta geldirik geratzen
da, inork oharkabean ikusi ez dezan. Helduak hiru luma zuri deigarri
dauzka garondoan, 20 cm-ko luzera dutenak. Uretako animaliez elikatzen da batez ere: arrainak, anfibioak, krustazeoak eta intsektuak.
Europan izaten ditu kumeak, arrak zuhaitz batean eraikitzen duen
habian, eta emeak 3 eta 5 arrautza bitartean jartzen ditu. Afrika tro-

#

pikalean igarotzen du negua.

ARE GEHIAGO…

HIRI-MURALAK:
ARTELANAK
Kaleak leku bikaina dira hausnarrarazten diguten
mezuak islatzeko, artisten arte eta argitasuna errespetatuz gozatzeko… eta hori modu antolatu eta irekian
egiteko, helburu egoki batera bideratuta, pertsona ororen alaitasun eta sormena piztuta.
Biztanleak batzeko 200 etxe baino gehiagoren gainean egindako murala, Banksyren ironia, munduko
graffitirik handiena eta argazkiak diruditen zenbait erretratu jasotzen dira 2015eko kaleko 20 artelan txundigarrienen artean; denak ideia positiboak sustatzera bideratuak (Bright Side webgunearen arabera: www.
brightside.me).

NESKATOA, BABESIK GABEKO
ESPEZIEA. DISKRIMINATUA
«Neskato nerabeak desagertzeko arriskuan daude;
horrela da, behintzat, nazioarteko lankidetzan diharduten agentzientzat» (The Power of the Adolescent Girl: Vision
for 2030 – UNICEF).
Munduan diren 600 milioi neskatoek potentzial handia dute, lidergo gaitasuna eta aldaketa soziala bereizgarri izanik. Baina, aldi berean, genero-diskriminazioa goraka ari den froga argia ere badira, eta prestakuntza
jasotzeko aukera mugatua da berdintasuna saihesteko
modu horietako bat.
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jaso dute euren
bikotekideengandik

189.000

emakume

pdf

18 urtetik beherako
ama eskualde horretan
bizi izango dira
2030ean; 2010ean,
ordea, 10,1 milioi ziren

28

MILIOI

ez da lortuko mutikoentzat
lehen hezkuntza unibertsala
Saharaz hegoaldeko
Afrikan; 2086ra arte
neskatoei dagokienez

MILIOI

ARTE

2069ra 16,4
neskatok, 10 eta 19 urte
bitartekoek, genitalen
mutilazioa sufritu dute

hiltzen dira urtean; baina bizirik
jarraituko lukete lehen mailako
prestakuntza amaitzeko aukera izango
balute, eta, horrela, haurren heriotzatasa %66koa izatera jaitsiko litzateke

Hezkuntza gakoa da eraldaketa sozialerako. Hezkuntza
jaso duten emakume nerabeek, ama bilakatzen direnean,
aukera gehiago emango dizkiete euren ondorengoei eta
hobeto zainduko dituzte (Blanca Carazo, UNICEF – Spain
Nazioarteko Programen arduraduna)
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