
Aurkezpena

Eskolako Agenda 21 programa martxan hasi zenetik, orain dela 4 urte, pixkanaka ikastetxe
gehiago ari gara parte hartzen egitasmo honetan. Jada, 10 ikastetxek eta 4.500 ikaslek
osatzen dugun taldea gara:

Aurreko ikasturteetan hondakinak eta energia aztertu ditugu. Aurten aukeratutako gai nagusia
URA izan da. Jarduera asko egin ditugu gure bizimoduan urak duen garrantziaz jabetzeko
eta ura era egokian erabiltzen ikasteko. Konturatu gara zorte handia dugula nahikoa ur duen
herri batean bizitzeagatik.

Uraren gaia sakonki aztertu dugu: uraren zikloa ezagutu dugu, landareen hazkuntzan urak
betetzen duen ezinbesteko eginkizuna aztertu dugu, gure gorputzaren erdia baino gehiago
ura dela ikasi dugu, ura ager daitekeen era desberdinak eta batetik bestera igarotzeko behar
diren baldintzak aztertu ditugu, ura eta energiaren arteko erlazioa frogatu ahal izan dugu,
munduko beste herrialdeek urarekin duten arazo larria ezagutu dugu, eta abar.

Dunboa LH Ikastetxea
Dunboa BH Ikastetxea
Hirubide BH Ikastetxea
La Salle BH Ikastetxea
La Salle - San Martzial LH Ikastetxea

Pio Baroja Institutua
San Vicente de Paul ikastetxea
Toki Alai BH Ikastetxea
Txingudi LH Ikastola
Txingudi BH Ikastola

2007 - 2008 ikasturtea
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URAREN FAKTURA
Txingudiko Zerbitzuko arduradunei eskatu etxeetara bidaltzen duten ur faktura
aprobetxatuz, uraren gastua murrizteko gomendioak idaztea bertan; baita ere
grafiko txiki bat jartzea norberaren gastua gomendagarriaren gainetik ala
azpitik dagoen jakiteko.

Fakturaren datuak erraz ulertzeko modu berri bat bilatu.

ERREKAREN INGURUAN
Dagoeneko kanalizatuta dauden ibaiertzak birnaturalizatzeko neurriak hartzea.
Artiako kanalaren inguruan burutu den birnaturalizazio egitasmoa eredu bezala
harturik, une honetan kanalizatuta dauden ibaiertzak (Bidasoa ibaia, Dunboako
kanala, Jaizubia erreka Urdanibia hotelaren inguruan, Ugalde erreka...) egoera
naturalera itzultzeko plangintza bat diseinatzea.

Ibai eta erreken ubide naturala errespetatzea kanalizazioak behin betirako
baztertuz.

Errekatik distantzia batera ez eraikitzeko ez eta industria kokatzeko neurriak
hartzea, natura bere baitan mantenduz.

Garbiketako zerbitzuen eginkizunen artean errekak eta ibaiertzak garbi
mantentzea sartzea, edo horretarako jendea kontratatzea.

Erreka inguruetan zaborrontzi gehiago jartzea, hiritarrok zaborra bertan bota
ahal izateko, eta ibaiak eta ertzak garbi mantentzeko kartelak ipintzea.

Basozainen moduan errekak zainduko dituen jendea jartzea.

KONTZIENTZIAZIO KANPAINAK
Hiritarrok erreka eta ibaiertzen balio natural eta ekologikoa ezagutzeko, Irungo
ibai eta erreken inguruetan horma-irudiak ipintzea eta ingurune horien balioa
etxe guztietara helaraztea Udaletxeko aldizkariaren bitartez .

Olio bilketa maizago eta leku gehiagotan egin. Adibidez, beste udalerrietan
egiten den bezala, auzoz auzo eta astero egitea.

Etxeetara txostenak bidaltzea, hiritarrek kontsumo arduratsua egitera
gonbidatuz. Uraren arrazoizko erabilerarako propaganda eta hitzaldiak ematea,
adibidez ur fakturarekin batera bidaliz.

Elordi bisitatzeko jendeari gonbita luzatu.

LANDARETZA
Ibai eta erreken ekosistemarako ibaiertzetako basoek duten garrantzi handia
kontuan harturik, Irungo ibai eta erreken ertzetan zuhaitz eta landare gehiago
landatzea.

BESTE BATZUK
Itsasoko urari gatza kentzea.

Ur gutxi erabiltzen duten elektratresnak erosteko diru-laguntzak eskaini.

Lur gainazalean pozoi arriskutsuak ez botatzeko neurriak hartzea lurrazpiko
urak ez kutsatzeko.

Urtegiak gainezka egiten dutenean, ur hori aprobetxatzea.

Turismo mota egokia bultzatzea.

URAREN FAKTURA
Txingudiko Zerbitzuko arduradunei eskatu etxeetara bidaltzen duten ur faktura
aprobetxatuz, uraren gastua murrizteko gomendioak idaztea bertan; baita ere
grafiko txiki bat jartzea norberaren gastua gomendagarriaren gainetik ala
azpitik dagoen jakiteko.

Fakturaren datuak erraz ulertzeko modu berri bat bilatu.

ERREKAREN INGURUAN
Dagoeneko kanalizatuta dauden ibaiertzak birnaturalizatzeko neurriak hartzea.
Artiako kanalaren inguruan burutu den birnaturalizazio egitasmoa eredu bezala
harturik, une honetan kanalizatuta dauden ibaiertzak (Bidasoa ibaia, Dunboako
kanala, Jaizubia erreka Urdanibia hotelaren inguruan, Ugalde erreka...) egoera
naturalera itzultzeko plangintza bat diseinatzea.

Ibai eta erreken ubide naturala errespetatzea kanalizazioak behin betirako
baztertuz.

Errekatik distantzia batera ez eraikitzeko ez eta industria kokatzeko neurriak
hartzea, natura bere baitan mantenduz.

Garbiketako zerbitzuen eginkizunen artean errekak eta ibaiertzak garbi
mantentzea sartzea, edo horretarako jendea kontratatzea.

Erreka inguruetan zaborrontzi gehiago jartzea, hiritarrok zaborra bertan bota
ahal izateko, eta ibaiak eta ertzak garbi mantentzeko kartelak ipintzea.

Basozainen moduan errekak zainduko dituen jendea jartzea.

KONTZIENTZIAZIO KANPAINAK
Hiritarrok erreka eta ibaiertzen balio natural eta ekologikoa ezagutzeko, Irungo
ibai eta erreken inguruetan horma-irudiak ipintzea eta ingurune horien balioa
etxe guztietara helaraztea Udaletxeko aldizkariaren bitartez .

Olio bilketa maizago eta leku gehiagotan egin. Adibidez, beste udalerrietan
egiten den bezala, auzoz auzo eta astero egitea.

Etxeetara txostenak bidaltzea, hiritarrek kontsumo arduratsua egitera
gonbidatuz. Uraren arrazoizko erabilerarako propaganda eta hitzaldiak ematea,
adibidez ur fakturarekin batera bidaliz.

Elordi bisitatzeko jendeari gonbita luzatu.

LANDARETZA
Ibai eta erreken ekosistemarako ibaiertzetako basoek duten garrantzi handia
kontuan harturik, Irungo ibai eta erreken ertzetan zuhaitz eta landare gehiago
landatzea.

BESTE BATZUK
Itsasoko urari gatza kentzea.

Ur gutxi erabiltzen duten elektratresnak erosteko diru-laguntzak eskaini.

Lur gainazalean pozoi arriskutsuak ez botatzeko neurriak hartzea lurrazpiko
urak ez kutsatzeko.

Urtegiak gainezka egiten dutenean, ur hori aprobetxatzea.

Turismo mota egokia bultzatzea.

URAREN FAKTURA
Txingudiko Zerbitzuko arduradunei eskatu etxeetara bidaltzen duten ur faktura
aprobetxatuz, uraren gastua murrizteko gomendioak idaztea bertan; baita ere
grafiko txiki bat jartzea norberaren gastua gomendagarriaren gainetik ala
azpitik dagoen jakiteko.

Fakturaren datuak erraz ulertzeko modu berri bat bilatu.

ERREKAREN INGURUAN
Dagoeneko kanalizatuta dauden ibaiertzak birnaturalizatzeko neurriak hartzea.
Artiako kanalaren inguruan burutu den birnaturalizazio egitasmoa eredu bezala
harturik, une honetan kanalizatuta dauden ibaiertzak (Bidasoa ibaia, Dunboako
kanala, Jaizubia erreka Urdanibia hotelaren inguruan, Ugalde erreka...) egoera
naturalera itzultzeko plangintza bat diseinatzea.

Ibai eta erreken ubide naturala errespetatzea kanalizazioak behin betirako
baztertuz.

Errekatik distantzia batera ez eraikitzeko ez eta industria kokatzeko neurriak
hartzea, natura bere baitan mantenduz.

Garbiketako zerbitzuen eginkizunen artean errekak eta ibaiertzak garbi
mantentzea sartzea, edo horretarako jendea kontratatzea.

Erreka inguruetan zaborrontzi gehiago jartzea, hiritarrok zaborra bertan bota
ahal izateko, eta ibaiak eta ertzak garbi mantentzeko kartelak ipintzea.

Basozainen moduan errekak zainduko dituen jendea jartzea.

KONTZIENTZIAZIO KANPAINAK
Hiritarrok erreka eta ibaiertzen balio natural eta ekologikoa ezagutzeko, Irungo
ibai eta erreken inguruetan horma-irudiak ipintzea eta ingurune horien balioa
etxe guztietara helaraztea Udaletxeko aldizkariaren bitartez .

Olio bilketa maizago eta leku gehiagotan egin. Adibidez, beste udalerrietan
egiten den bezala, auzoz auzo eta astero egitea.

Etxeetara txostenak bidaltzea, hiritarrek kontsumo arduratsua egitera
gonbidatuz. Uraren arrazoizko erabilerarako propaganda eta hitzaldiak ematea,
adibidez ur fakturarekin batera bidaliz.

Elordi bisitatzeko jendeari gonbita luzatu.

LANDARETZA
Ibai eta erreken ekosistemarako ibaiertzetako basoek duten garrantzi handia
kontuan harturik, Irungo ibai eta erreken ertzetan zuhaitz eta landare gehiago
landatzea.

BESTE BATZUK
Itsasoko urari gatza kentzea.

Ur gutxi erabiltzen duten elektratresnak erosteko diru-laguntzak eskaini.

Lur gainazalean pozoi arriskutsuak ez botatzeko neurriak hartzea lurrazpiko
urak ez kutsatzeko.

Urtegiak gainezka egiten dutenean, ur hori aprobetxatzea.

Turismo mota egokia bultzatzea.

URAREN FAKTURA
Txingudiko Zerbitzuko arduradunei eskatu etxeetara bidaltzen duten ur faktura
aprobetxatuz, uraren gastua murrizteko gomendioak idaztea bertan; baita ere
grafiko txiki bat jartzea norberaren gastua gomendagarriaren gainetik ala
azpitik dagoen jakiteko.

Fakturaren datuak erraz ulertzeko modu berri bat bilatu.

ERREKAREN INGURUAN
Dagoeneko kanalizatuta dauden ibaiertzak birnaturalizatzeko neurriak hartzea.
Artiako kanalaren inguruan burutu den birnaturalizazio egitasmoa eredu bezala
harturik, une honetan kanalizatuta dauden ibaiertzak (Bidasoa ibaia, Dunboako
kanala, Jaizubia erreka Urdanibia hotelaren inguruan, Ugalde erreka...) egoera
naturalera itzultzeko plangintza bat diseinatzea.

Ibai eta erreken ubide naturala errespetatzea kanalizazioak behin betirako
baztertuz.

Errekatik distantzia batera ez eraikitzeko ez eta industria kokatzeko neurriak
hartzea, natura bere baitan mantenduz.

Garbiketako zerbitzuen eginkizunen artean errekak eta ibaiertzak garbi
mantentzea sartzea, edo horretarako jendea kontratatzea.

Erreka inguruetan zaborrontzi gehiago jartzea, hiritarrok zaborra bertan bota
ahal izateko, eta ibaiak eta ertzak garbi mantentzeko kartelak ipintzea.

Basozainen moduan errekak zainduko dituen jendea jartzea.

KONTZIENTZIAZIO KANPAINAK
Hiritarrok erreka eta ibaiertzen balio natural eta ekologikoa ezagutzeko, Irungo
ibai eta erreken inguruetan horma-irudiak ipintzea eta ingurune horien balioa
etxe guztietara helaraztea Udaletxeko aldizkariaren bitartez .

Olio bilketa maizago eta leku gehiagotan egin. Adibidez, beste udalerrietan
egiten den bezala, auzoz auzo eta astero egitea.

Etxeetara txostenak bidaltzea, hiritarrek kontsumo arduratsua egitera
gonbidatuz. Uraren arrazoizko erabilerarako propaganda eta hitzaldiak ematea,
adibidez ur fakturarekin batera bidaliz.

Elordi bisitatzeko jendeari gonbita luzatu.

LANDARETZA
Ibai eta erreken ekosistemarako ibaiertzetako basoek duten garrantzi handia
kontuan harturik, Irungo ibai eta erreken ertzetan zuhaitz eta landare gehiago
landatzea.

BESTE BATZUK
Itsasoko urari gatza kentzea.

Ur gutxi erabiltzen duten elektratresnak erosteko diru-laguntzak eskaini.

Lur gainazalean pozoi arriskutsuak ez botatzeko neurriak hartzea lurrazpiko
urak ez kutsatzeko.

Urtegiak gainezka egiten dutenean, ur hori aprobetxatzea.

Turismo mota egokia bultzatzea.

-12-

20·

21·

22·

23·

24·

25·

26·

27·

28·

29·

30·

31·

32·

33·

34·

35·

36·

37·



Herri mailako diagnostikoa

Ikasturte hasieran, gaia aurkeztu eta ikastetxeko partaide guztiek barneratu dituen egitasmoa antolatu genuen:
ikasleak, irakasleak, gurasoak eta irakasle ez diren langileak. Bakoitzak eginkizun desberdina izanez, Irun hiriko urari
buruzko diagnostikoari ekin genion. Honela, taldeka, Irunen urarekin zer gertatzen den ezagutu ahal izan dugu.

Txikienek etxean ura nola erabiltzen dugun aztertzeko gurasoekin batera galdetegi bat bete genuen. Oro har,
esan daiteke etxean ahalik eta ur gutxien erabiltzeko borondatea dagoela, baina askotan ez gara konturatzen
gure eguneroko bizimoduan badirela etxeko ur kontsumoak gutxitu dezaketen hainbat eta hainbat ohitura eta
jarrera.

Irunen banatzen den uraren bidea zein den ikasi dugu. Edaten dugun ura Endara urtegitik dator eta Elordi izeneko
araztegian garbitzen da. Hemendik ura ur-andeletara banatzen da: Ibaieta, Buenavista, Iparragirre goikoa eta
behekoa, eta Errandonea Hondarribian. Bizi garen auzoaren arabera andel batetik iristen zaigu ura etxera.
Hondakin-urak Atalerreka araztegian garbitzen dira, ondoren itsasora isuriz.

Ikastetxeen artean Irungo erreken zati desberdinak aztertu ditugu. Tresna bereziak
erabiliz, beraien ezaugarriak neurtu ditugu: errekaren zabalera, sakonera, uraren
tenperatura, abiadura, oxigenoa, nitratoak eta abar. Baita landareak eta animaliak
ere. Emaitza desberdinak atera ditugu. Dunboa kanala itsasoaren mugimenduak
baldintzatzen du eta gizakiak bideratuta dagoenez, ez da egoera naturalean
mantentzen. Olaberria errekatik gorantz joanez aldiz, bere ezaugarriak aldatu
egiten dira eta erreka egoera onean dagoela iruditu zaigu. Ibarla errekan lortu
ditugun emaitzak nahiko onak izan dira. Hala ere,  nabarmendu nahiko genuke
landare asko topatu dugun bezala, oso animalia gutxi ikusi ditugula. Jaizubia
errekan ertzetako basoa eta landaredia nahiko oparoak dira. Fauna ere, aberatsa
da, baina bai ubideak bai ertzek zikinkeri asko azaltzen dute. Uraren kalitatea
ere, ez da oso ona, inguruko urbanizazioetatik errekara zuzenean hondakin-urak
botatzen direlako. Ugalde erreka, autopistatik behera erdi bideratuta dago eta
inguruko pabiloiek sortzen duten inpaktu bisuala oso handia da. Autopistatik
gora asko hobetzen da, kanalizazioa desagertuz doa eta landareak ugarituz.
Hala ere, animalia oso gutxi ikusi ditugu. Uraren kalitatea egokia dela iruditu
zaigu.

Uraren inguruan irundarren iritzia ezagutzeko, inkesta bat pasa diegu gure inguruko hiritarrei.

Orokorrean irundarrek badakite ura aurreztu behar dela, baina jaso dugun inpresioaren arabera, praktika ez
dator bat. Adibidez, ez dute etxeko iturrietan ura aurrezteko sistemarik, nahiz eta prest agertu jartzeko.

Asko dira egunero etxean ur minerala edaten dutenak.

Dutxan pasatzen duten denbora aldiz, aldakorra da. Batzuen emaitzetan gehienek 10-20 minutuetan sartzen
dira eta besteenetan, 10 minutu pasatzen dute.

Hortzak, eskuak... garbitzerakoan iturria beti ixten dutenak ez dira erdira iristen.

Gehienek garbigailua beterik dagoenean jartzen dute martxan. Baina, platerak ontzi garbigailura sartu aurretik
uretatik pasatzen dituzte.

Sukaldean erabilitako olio zikina, gehienek ontzi batean bildu eta zabor poltsan sartzen dute. Eta ez dira gutxi
arraskatik behera botatzen dutenak.

Garbikariak erosterakoan ez dute begiratzen zeinek kutsatzen duen eta zeinek ez.

Etxeko ur kontsumoaren gorabeheretaz irundar gehienak ez dira jakitun, ez dakite gora edo behera egiten ari
den, edo gehienez ere mantendu egiten dela uste dute.

Eta orokorrean, uraren fakturan azaltzen diren datuei ez diete kasu handirik egiten eta ulermenean zalantzak
dituzte.

Udal zerbitzuen funtzionamendua ezagutzeko asmoz, ur kontsumo handia duten hiru leku desberdinetan izan
gara, bertako arduradunei galdeketak eginez: Artalekuko kiroldegian, Txingudiko Zerbitzuak-en bulegoetan eta
Ibarlako mintegian.

Artalekun jakin dugu dekretuz igerilekuetako uraren % 6-a egunero berritu egin behar dela eta egon daitezkeen
ur-ihesak egunero kontrolatzen dituztela.

Txingudiko Zerbitzuak-en kale-garbiketarako erabiltzen dituzten teknika guztiak ezagutu ditugu. Ur gehien
kontsumitzen duenak galtzaden ur-garbiketa mekanikoa da (30.000 litro egunean). Hauen erabilera murriztuz,
ur kontsumoa murriztu daiteke baina garbiketa maila ere asko jaitsi daiteke. Hala ere, esan digutenez, hiritarren
kontzientzia maila handitzen doa eta gero eta gutxiago zikintzen da.

Ibarlako mintegian ikusi dugu landareak hazteko duten sisteman ureztapena asko kontrolatzen dela.
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Udalari zuzenduriko ekarpenak

Herri mailan aztertu ditugun urari dagozkien arazoak konpontzeko, Udalari
eskakizun hauek proposatu nahi dizkiogu:

URAREN AZPIEGITURAK
Ur sarearen mantenimendu zehatza eta jarraia egitea, hodietan ur ihesik ez
dagoela egiaztatuz: matxurak bilatu eta laster erreparatu eta hodi zaharrak
aldatu.

Kaleak garbitzeko erabiltzen den ura, edangarri ez den ura izan al daiteke?

Euri ura aprobetxatzea.

Udal garbitzaileek garbigailu biodegradagarriak erabiltzea.

Jaizubia errekaren saneamendua behin betiko amaitzea Golf inguruko
urbanizazioen eta Eskortza Maddalen alderdiko hondakin urak kolektore
nagusira konektatuz.

Ikastetxeetako komuna eta txorrotak aldatzeko eta ur kontsumoa gutxitzen
dituzten sistemak instalatzeko plangintza bat diseinatu.

BONIFIKAZIOAK ETA ISUNAK
Errekak eta ibai ertzak zikindu edo bertako ekosistemari kalte egiten diotenei
isunak jartzea.

Ur kontsumoa mugatzea.

Ur asko gastatzen duenari prezioa garestitu edo isuna jarri.  Era berean, ur
kontsumoa gutxitzea lortu duten familiei, uraren fakturan bonifikazio sistema
bat aplikatu.

Ur lapurrak bilatu.

UR KONTSUMOA MURRIZTU
Hiriko iturri edangarri guztiak automatikoak izatea, alperrik galtzen den ur
kantitatea murrizteko.  Aldi berean, ongi dabiltzala ziurtatzea eta baten bat
hondatzen denean konpontzea.  Apaingarri moduan jartzen diren iturrien
kopurua murriztea.

Lorategian ur gutxi behar duten landareak jarri eta ureztatzeko txorrotak
programatuak izatea. Hauek gauen ureztatzea.

Autoak gasolindegietan garbitzeko jendea bultzatzea.

Etxeak eraikitzean ura aurrezteko sistemak jartzea.

Etxebizitzetan igerilekua eraikitzea galarazi.

URA ETA INDUSTRIA
Lantegietan sortzen diren produktu kimikoak ondo kudeatzen direla kontrolatzea.

Lantegien kokapena egokia izatea, ingurumenari kalte egin ez diezaioten.

Industri-isurkarien jarraipen zorrotza egitea, isurkari kutxatzailerik geratzen
ez dela ziurtatzeko.  Behartu enpresei bere ur zikinak errekan ez botatzea.

Industrietan erabiltzen den ura kontrolatu (uraren jatorria).
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Lantegien kokapena egokia izatea, ingurumenari kalte egin ez diezaioten.

Industri-isurkarien jarraipen zorrotza egitea, isurkari kutxatzailerik geratzen
ez dela ziurtatzeko.  Behartu enpresei bere ur zikinak errekan ez botatzea.

Industrietan erabiltzen den ura kontrolatu (uraren jatorria).

Herri mailan aztertu ditugun urari dagozkien arazoak konpontzeko, Udalari
eskakizun hauek proposatu nahi dizkiogu:

URAREN AZPIEGITURAK
Ur sarearen mantenimendu zehatza eta jarraia egitea, hodietan ur ihesik ez
dagoela egiaztatuz: matxurak bilatu eta laster erreparatu eta hodi zaharrak
aldatu.

Kaleak garbitzeko erabiltzen den ura, edangarri ez den ura izan al daiteke?

Euri ura aprobetxatzea.

Udal garbitzaileek garbigailu biodegradagarriak erabiltzea.

Jaizubia errekaren saneamendua behin betiko amaitzea Golf inguruko
urbanizazioen eta Eskortza Maddalen alderdiko hondakin urak kolektore
nagusira konektatuz.

Ikastetxeetako komuna eta txorrotak aldatzeko eta ur kontsumoa gutxitzen
dituzten sistemak instalatzeko plangintza bat diseinatu.

BONIFIKAZIOAK ETA ISUNAK
Errekak eta ibai ertzak zikindu edo bertako ekosistemari kalte egiten diotenei
isunak jartzea.

Ur kontsumoa mugatzea.

Ur asko gastatzen duenari prezioa garestitu edo isuna jarri.  Era berean, ur
kontsumoa gutxitzea lortu duten familiei, uraren fakturan bonifikazio sistema
bat aplikatu.

Ur lapurrak bilatu.

UR KONTSUMOA MURRIZTU
Hiriko iturri edangarri guztiak automatikoak izatea, alperrik galtzen den ur
kantitatea murrizteko.  Aldi berean, ongi dabiltzala ziurtatzea eta baten bat
hondatzen denean konpontzea.  Apaingarri moduan jartzen diren iturrien
kopurua murriztea.

Lorategian ur gutxi behar duten landareak jarri eta ureztatzeko txorrotak
programatuak izatea. Hauek gauen ureztatzea.

Autoak gasolindegietan garbitzeko jendea bultzatzea.

Etxeak eraikitzean ura aurrezteko sistemak jartzea.

Etxebizitzetan igerilekua eraikitzea galarazi.

URA ETA INDUSTRIA
Lantegietan sortzen diren produktu kimikoak ondo kudeatzen direla kontrolatzea.

Lantegien kokapena egokia izatea, ingurumenari kalte egin ez diezaioten.

Industri-isurkarien jarraipen zorrotza egitea, isurkari kutxatzailerik geratzen
ez dela ziurtatzeko.  Behartu enpresei bere ur zikinak errekan ez botatzea.

Industrietan erabiltzen den ura kontrolatu (uraren jatorria).

Herri mailan aztertu ditugun urari dagozkien arazoak konpontzeko, Udalari
eskakizun hauek proposatu nahi dizkiogu:

URAREN AZPIEGITURAK
Ur sarearen mantenimendu zehatza eta jarraia egitea, hodietan ur ihesik ez
dagoela egiaztatuz: matxurak bilatu eta laster erreparatu eta hodi zaharrak
aldatu.

Kaleak garbitzeko erabiltzen den ura, edangarri ez den ura izan al daiteke?

Euri ura aprobetxatzea.

Udal garbitzaileek garbigailu biodegradagarriak erabiltzea.

Jaizubia errekaren saneamendua behin betiko amaitzea Golf inguruko
urbanizazioen eta Eskortza Maddalen alderdiko hondakin urak kolektore
nagusira konektatuz.

Ikastetxeetako komuna eta txorrotak aldatzeko eta ur kontsumoa gutxitzen
dituzten sistemak instalatzeko plangintza bat diseinatu.

BONIFIKAZIOAK ETA ISUNAK
Errekak eta ibai ertzak zikindu edo bertako ekosistemari kalte egiten diotenei
isunak jartzea.

Ur kontsumoa mugatzea.

Ur asko gastatzen duenari prezioa garestitu edo isuna jarri.  Era berean, ur
kontsumoa gutxitzea lortu duten familiei, uraren fakturan bonifikazio sistema
bat aplikatu.

Ur lapurrak bilatu.

UR KONTSUMOA MURRIZTU
Hiriko iturri edangarri guztiak automatikoak izatea, alperrik galtzen den ur
kantitatea murrizteko.  Aldi berean, ongi dabiltzala ziurtatzea eta baten bat
hondatzen denean konpontzea.  Apaingarri moduan jartzen diren iturrien
kopurua murriztea.

Lorategian ur gutxi behar duten landareak jarri eta ureztatzeko txorrotak
programatuak izatea. Hauek gauen ureztatzea.

Autoak gasolindegietan garbitzeko jendea bultzatzea.

Etxeak eraikitzean ura aurrezteko sistemak jartzea.

Etxebizitzetan igerilekua eraikitzea galarazi.

URA ETA INDUSTRIA
Lantegietan sortzen diren produktu kimikoak ondo kudeatzen direla kontrolatzea.

Lantegien kokapena egokia izatea, ingurumenari kalte egin ez diezaioten.

Industri-isurkarien jarraipen zorrotza egitea, isurkari kutxatzailerik geratzen
ez dela ziurtatzeko.  Behartu enpresei bere ur zikinak errekan ez botatzea.

Industrietan erabiltzen den ura kontrolatu (uraren jatorria).
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Ikasleen arteko foroa

Kontatu dizkizuegun lanak burutu ostean, bildutako informazioarekin
balorazio bat egin dugu ikasgelan ideia orokorrak eta proposamen
zehatzak biltzeko. Ondoren, apirilaren 24an, eskola bakoitzeko
ordezkariak Martindozeneako Gaztelekuan bildu gara guztien emaitzak
bateratzeko.

Konpromisoak bateratuta

Ingurumena zaintzekoetan eta hiri iraunkorrak lortzeko, guztion parte hartzea beharrezkoa da; horregatik,
betetzen saiatuko garen hainbat konpromiso hartu ditugu:

Urarekin ez da jolastu behar. Ura beharrezkoa denean bakarrik erabiliko dugu.
Txorrotak, alferrik irekita ez ditugu utziko.
Komuneko bonba ez erabiltzea behar ez denean eta zakarrontzi bezala ez erabiltzea. Ez dugu janaririk,
oliorik edo paperik botako komunetik edo arraskatik.
Zisternan, ur gutxikoa bada botoi txikia sakatzea, bestela botila bat sartzea.
Etxean obra egiten badugu, karga erdiko zisternak dituzten komunak jarriko ditugu.
Bainatu beharrean dutxatu egingo gara.
Dutxatzerakoan ahalik eta ur gutxien gastatzen saiatuko gara, dutxa itxiz xaboia ematen ari garenean.
Etxeko iturrietan ura aurrezteko sistemak jartzen joango gara.
Eskuak eta hortzak garbitzerakoan txorrota itxiko dugu.
Ontzi eta arropa garbigailuak beteta daudenean erabiliko ditugu.
Baxera garbitzerakoan, txorrota itxiko dugu xaboia emateko.
Plater gutxi garbitu behar direnean, eskuz garbitu.
Etxean ur kontsumo gutxiko tresnak erosiko ditugu.
Garbikari biodegradagarriak erabiltzea.
Barazkiak egosteko erabili dugun ura landareak ureztatzeko erabiliko dugu.
Ez dugu zaborrik botako erreketara edo ibaiertzera.
Kotxea ez dugu mangeraz garbituko eta inolaz ere ez erreka baten ondoan.
Gure badiako urak (errekak, ibaia eta itsasoa) eta inguru naturalak zaintzea eta errespetatzea.
Gehiago birziklatu eta energia berriztagarriak erabili.
Landareak,  behar denean soilik ureztatuko ditugu.
Ez dugu animaliarik hilko eta ez ditugu jolasteko hartuko.
Landaredia errespetatuko dugu: ez dugu landarerik kenduko, ez dugu lorerik bilduko, ez dugu makilekin
landareak puskatuko...
Aurreko neurriak errespetatzen ez duen norbait ikusten badugu, atentzioa deituko diogu eta erreka eta
ibaiertzak errespetatzeko eskatuko diogu.
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Ekintza osagarriak eta irteerak

Hirian egindako azterketaren osagarri moduan, uraren mundua oso zabala denez, talde desberdinak
ekintza eta bisita ugari burutu ditugu:

Iñaki Antiguedad izan genuen eskolan urari buruz hitz egiten.
Edaten dugun urak egiten duen bidea aztertu dugu: Endara
urtegia, Elordi edateko uren araztegia, Buenavistako ur-andela,
Hondartzako ponpaketa estazioa eta Atalerreka hondakin-uren
araztegia.
Gure inguruko paraje natural ederrak ere ezagutu ditugu:
Plaiaundiko Parke Ekologikoa, Urdaibai Biosfera Erretserba,
Zumaiako Algorri...
Zaldibiko uraren interpretazio zentroan izan gara.
Azterkosta eta Ibaialde proiektuetan parte hartu dugu.
Eurotools lantegian, hondakin uren trataera ezagutu dugu.
Insalus ura botilaratzeko lantegiaren funtzionamendua erakutsi digute.
Miramonen eta Cristina Enean ere izan gara.

Ikastetxeetako uraren diagnostikoa

Ikastetxe bakoitzak eskola barneko diagnostikoa egin dugu, ur-kontsumoak eta urarekin zerikusirik duten
tresnak eta azpiegiturak aztertuz.
Hauetan gabezi bat sumatuz gero, neurri zuzentzaileak proposatu ditugu. Hala ere, hauetako asko burutzeko
zailtasunak ditugu, ikastetxe batzuk zaharkituta daudelako eta hoditeria eta beharrezkoa den azpiegitura
aldatzea gure esku ez dagoelako. Uraren kontsumoa murrizteko norberak izan beharreko kontzientzia
pizten oinarritu gara.

DUNBOA LHI

Orokorrean, eskolako egiturak nahiko ondo daude. Kaldera urez
ornitzen duen hodi ihesa handi bat badu, baina udaletxeko
zerbitzuek aurten konponduko dute.
Ikasleekin egindako kudeaketaren ondorioz, azpimarratuko dugu:
Lehenik eta behin, kanilak ez daude gure ikasleen adineei
egokiturik (lehengo ziklokoei), zailtasunak bait dituzte ura edateko.
Arrazoi bigatik:  Kanila bakar bat zapalduz gero ur jarioa indartsu
eta luzea da (hirurak batera, errekreotik bueltatzen direnean, ur
jarioa ondo neurtuta dago), eta harraskaren neurriak direla eta
kanilara ez dira heltzen. Berez ura alperrik galtzen da.

Bi dutxa gela dauzkagu, batean ez dago arazorik baina
bigarrenean bai,  betiko manila baitugu (ur beroa eta ur
hotza); noizean behin, irikita gelditzen dira, edota manilekin
jolasean ur tenperatura aldatzen dute. Aurten ere, dutxa
horretako manilak aldatuko dizkigute.
Uraren kontsumoa murrizteko asmotan, datorren ikasturtean,
kanila nahiz konketaren aldaketa eskatuko dugu. Konketen
zisternak adibidez, bi botoiko sistemaren ordez aldatzen
joatea eskatuko dugu.
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DUNBOA BHI

Azaroan eta abenduan uraren kontsumoaren inguruko
azterketak egin genituen, kopuruak eta ohiturak ezagutzeko
asmoz. Helburua, kontsumoa murriztea zen ,hain zuzen ere.
Azterketa honetan erabilitako adierazlea  ur litro/pertsonako
izan zen. Lortutako emaitzekin, hau da, eskolan gastatzen
diren ur emariekin, taula bat egin eta eskolako leku guztietan
jarri zen.

HIRUBIDE BHI

Egindako neurketak:
Ikastetxeko uraren gastua aztertu dugu: komunak, sukaldeak,
plastika gela...
Ikasleek etxeetan egiten duten uraren erabilera aztertu da
inkesten bidez.
Ikasleek txandak egiten dituzte plastiko eta paperak
kontenedoreetara eramateko.
Komuna guztietan kartelak jarri dira uraren erabilera egokia
bultzatzeko.
Txoko berdearen bidez gogorarazi diegu uraren erabilera
arduratsu baten beharra.
Txoko berdean Irungo hiriarekin
lotutako berriak tarteka jarri ditugu.
Zentruaren uraren faktura aztertu
dugu.

Ondorioak:
Ur gehiegi kontsumitzen da.
Fakturen eta kontagailuen
irakurketen arabera, ikastetxean ur
galerak daude.
Galera handienak azpiegituren
arazoekin lotuta daudenez, ez dago
gure eskutan konpontzea.

Lehentasunak:
Erabilera hobetzea.
Galerak aurkitzea eta konpontzea.
Ohituren aldaketa lortzea.
Inbertsio ekonomiko handiak
beharrezkoak dira arazoa
konpontzeko.
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TXINGUDI IKASTOLA DBH

Egindako neurketak:
Urteko kontsumoa eta bere bilakaera (2001 – 2006)
Iturrien ur emaria
Komunetako ur zisternen kopurua, edukiera eta erregulazio mekanismoak
Ur erabiliaren kudeaketa
Ur sistemaren arduraduna

Lortutako emaitzak:
Ikasleko egunean 19,3 litro ur kontsumitu ditugu 2006an.
Ikasleko eta eguneko litro bat ur gutxiago kontsumituko bagenu, urtean 78.759 litro suposatuko luke.
Iturrietako ura, nagusuki, edateko erabiltzen da.
Ikastetxean dauden iturrien kanilak ez dira berdinak. Badaude erregulazio sistema dutenak eta ez dutenak.
Erregulazio sistemek ez dute ur-emari berdina (0,25 l – 1,50 l bitartekoa)
Dutxa buru asko daude eta denak finkoak dira. Ia inork ez du erabiltzen dutxatzeko; jolasteko, aldiz, bai.
Ikastetxean dauden zisterna guztiak ez dira berdinak. Badaude erregulazio sistema dutenak eta ez dutenak.
Erregulazio sistemarik ez duten zisternek, aldiko ur gehiegi deskargatzen dute (10 eta 8 litrotakoak dira)
Nesken komunetan, zisternek nahiz eta erregulazio sistema eduki (botoia bitan sakatu behar gelditzeko), gehienek
ez dituzte erabiltzen. Utzikeria alde batetik, eta bestetik askok ez dakitela horrelakoak direnik (zisterna honen berri
ematen duen txartela egon arren).
Konpresak eta, komun-ontziaren barruan botatzen dituzte, ez neska guztiek baina bai dezentek, eta horrek uraren
kutsadura handitzen du.
Batzuetan hondakin solidoak (janari puskak, paperak, aluminiozko paperak...) komun-ontziaren barruan botatzen
dituzte.
Erabilitako ur kutsatua arraskatik behera joaten da (margoak, bernizak eta disolbatzaileak)
Garbitzaileek ez dute beti erabilitako ur zikinak (ura+garbikari) komunetik behera bhotatzen; belarretara edo
ondoan dagoen losa-zulodunetatik botatzen dute, inguruko lurra hondatuz.
Ikastetxeko ikasleei ez zaie gehiegi axola uraren kudeaketak. Gaur egun ez du kontuan hartzen uraen erabilerak
zer suposatzen duen.
Ikastetxean ez dago inor ur-instalazioen mantentzearen ardura duenik, ezta uraren erabileraren egokitasunetaz
arduratzen denik.

Ekintza planaren proposamena:
Kontsumoa murrizteko:

Zisternak aldatu: egoera txarrean daudenak, erregulatzaile
gabekoak edo ur gehiegi gordetzen dutenak
Kaniletan eta dutzetan erregulazio sistema aldatzea, ur-emari
txikiagoa izateko.
Hainbeste dutxa eta iturri ez edukitzea, gehienak desaktibatzea

Gutxiago kutxatzeko:
Garbitzeko produktuak kontrolatzea.
Komun-hontzietan hondakinik ez botatzea.

Informatzeko:
Jokaera kode bat propostu eta hitzartzea.
Kanpainarako sloganak/aholkuak egitea eta jartzea.
Gurasoak inplikatzea etxean ere ohiturak indartzeko. Udalari
komunikatzea.
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PROPOSAMENAK:
Emaitzak kontuan hartuz, 6. mailako ikasleek hurrengo
proposamen hauek egin nahi ditugu Txingudi Ikastolan
uraren kontsumoa gutxitzeko eta gure jarduera garapen
iraunkorraren bidean jartzeko.

Jangela: Jangelaren egoera nahiko ona da. Uraren
kontsumoa gutxitzeko hurrengo neurriak har daitezke:

Txorrota guztiak errebisatu beharko lirateke oina altxatu
bezain laster ur isuria gelditzeko.

Sukaldean jarioa duen iturria konpondu.

Aldageletan dauden dutxetan ECO posizioa jarri eta
horrela mantendu beti.

Ikasleen komunak poliki-poliki aldatzen joan eta botoi
bikoitzeko zisternak dituztenak instalatu.

Plastikako tailerren komunak: Hauen egoera nahiko
txarra da. Inodoroak eta txorrotak aldatzeko egutegi bat
finkatzea komeniko litzateke. Berriak jartzerakoan, ura
aurrezteko sistemak dituzten elementuak aukeratu, hau
da, botoi bikoitzeko zisternak, ura aurrezten duten filtroak
txorrotetan...

Haur Hezkuntzako komunak: Egoera nahiko ona da dute, baina nahiko zaharkituak daude. Inodoroak
aldatzen joan beharko genituzke eta berriak botoi bikoitzekoak jarri. Txorrotei dagokienez, ura galtzen
dutenak konpontzeak izan beharko luke lehentasuna. Eta ahal izanez gero, ura aurrezten duten filtroak
jarri beharko genizkieke eta irekita denbora gutxiago egoteko erregulatu beharko lirateke (10 bat segundo
nahiko direla iruditzen zaigu). Azkenik, automatikoak ez diren txorrotak automatikoengatik aldatzea
komeniko litzateke eta ahal izanez gero, jangelan daudenak bezalakoak jartzea, hau da, askatu eta itxi
egiten direnak.

LHko aldagelak: Aldagelen egoera ona da. Hobetu beharko
litzatekeen gauza bakarra, lurrean errejila  gehiago jarri beharko
lirateke ur putzuak ez sortzeko.

Pistako aldagelak: Egoera nahiko ona da. Eraikineko aldageletan
moduan, ura pilatzen da eta errejila gehiago jarri beharko lirateke.
Bestaldetik, inodoroetan botoi bikoitzeko zisternak jartzea garrantzitsua
izango litzateke.

LHko komunak: Inodoroetan botoi bikoitzeko zisternak jarri, ura
galdu edo izorratuta daudenak konponduz. Txorrotetan ura ateratzen
egoten den denbora gutxitu: hamar bat segundorekin nahiko izango
litzatekeela iruditzen zaigu. Komunak hornitu beharko lirateke: papera
jarri, pestiloak hobetu, esekigailuak jarri, zaborrotziak jarri...

Iturria: Iturriaren egoera benetan larria da, egunero ehunka litro
galtzen baititu alferrik. Hori dela eta, iturrian txorrota automatiko bat
jartzea lehentasun handiko neurria izan beharko luke. Badakigu, lan
hori Udalari dagokiola eta Udalak egin beharreko gauzak nahiko
motel joaten direla. Horregatik, txorrota automatikoa instalatzen duten
bitartean, iturria ixtea proposatzen dugu. Azken finean, komunak oso
hurbil daude eta han ura edateko aukera badugu.

Leku guztietan kartelak jarri beharko lirateke ura gutxiago gastatzeko bakoitzak hartu behartu lituzkeen
neurriekin: urarekin ez jolastu, ura edaterakoan ez mantendu botoia zapaldua, zisterna behin bakarrik
hustu...
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LA SALLE - SAN MARTZIAL LH

Eskola berria izanik, uraren kontsumoa kontrolatzeko zenbait
neurri kontuan izan ziren eraikitzerakoan. Kontzientziatze lana
egin dugu batez ere eta patioko iturrietan eta komunetan karteltxoak
jarri ditugu ura behar bezala erabiltzeko.

PIO BAROJA INSTITUTUA

1. mailako ikasleok izan gara uraren inguruko ekoikuskaritza burutzeaz
arduratu garenok. Hurrengo atalak aztertzeko zuzeneko behaketak
eta elkarrizketak burutu ditugu. Hauek dira lortutako emaitzak:

Eraikinaren ur puntuak non dauden aztertu ditugu eta halako
mapa bat egin dugu.
Iturriak: Nolakoak diren eta zein egoeratan dauden zerrendatu
ditugu. Gehienek ura ez xahutzekoz mekanismoak badituzte.
Lorazainarekin hitz egin dugu, lorategiak nola eta zenbatero
ureztatzen diren jakiteko.
Aurreko ikasturtetako gastuak kalkulatu ditugu. Ez dira aldaketa
nabarmen ikusi urteetan zehar, hau da, gastua ez da igo.
Kirol geletako dutxak ere birpasatu ditugu. Batzuk aldatzeko dira
datozen oporretan.
Ur gehiegi ez gastatzeko kartel batzuk jarri ditugu gimnasioan eta
korridoretan.
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SAN VICENTE DE PAUL BHI

Egindako neurketak:
Taula batetan oinarrituta 2. DBHkoek eskolako neurketak
egin zituzten. Taula horretan ikastetxeko txorrotak,
komuneko zisternak, dutxak eta berogailuak aztertu
zituzten, ondoko datuak hartuz: zenbat daude, ondo dabil,
ez dabil, ura galtzen du. Horretarako ikastetxea solairuka
banatu genuen eta behin taldeak osatuta, lana banatu
genuen.
Honetaz gain, aztertu genuen zein den modurik egokiena
uraren aurrezteari dagokionez, hortzak garbitzeko. Hiru
aukera planteatu genituen, txorrota irekita denbora osoan,
irekita bakarrik enjuagatzeko eta azkenik edalontzi batean
sartzen den urarekin besterik ez.

TOKI ALAI BHI

Ikastetxeko irakasle zein ikasle guztiei uraren erabilerari buruzko
inkesta bat pasatu zaie. Parte hartzea handia izan da.
Aurrekoarekin batera, ikastetxeko ur kontsumoak aztertu egin dira. Taula bat egin da horiekin eta honetan,
zera ikus daiteke: 2000tik 2005. urte arte ur kontsumoa handitzen joan dela (6,16 m3/ikasle  --- 7,34
m3/ikasle) baina 2006. urtean nabarmenki jaitsi egin da, 5,62 m3/ikasle izanik urte horretako ur kontsumoa.

Lortutako emaitzak:
Taulen emaitzak orokorrean oso ongi atera ziren,
salbuespen batzuk zeuden eta berehala jakinarazi genion
arduratzen den pertsonari. Hortzak garbitzeko jardueran,
ur kontsumoak kalkulatu eta emaitza nabarmena zen.
Lehenengo kasuan 6 litro gastatzen ziren, bigarrenean
2 litro eta azkenean aldiz, 0,5 litro.
Taulan lortutako emaitzekin eta ur kontsumoari zegokion
jarduera kontuan hartuta, sentsibilizazio kanpaina antolatu
genuen.

Ekintza plana:
Gure ekintza plana sentsibilizaio kanpainan zentratu da.
DBHko maila desberdinetan eta irakasgai desberdinetan
kartelak prestatu dituzte ur kontsumoa gure esku dagoela
adierazteko eta erraza dela kontzientziatzen bagara.
Kartela hauek pasiloetan jarri ziren eta komunetan
katalogo moduan arau-gomendio batzuk jarri dira. DBHn
eta LHn idatzita eta HHn, ordea, marrazkien bitartez.
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TXINGUDI IKASTOLA LH

Egindako neurketak:
6. mailako ikasleok izan gara ekoikuskaritza burutzeaz arduratu garenok. Aztertu ditugun alderdiak hauexek
izan dira: LHko ikasleen eta irakasleen komunak, LHko aldagelak, pistako aldagelak, HHko ikasleen eta
irakasleen komunak, Plastikako tailerren komunak, jangela eta iturria. Hauek dira lortutako emaitzak:

Jangela: 4 espazio bereiztu ditugu: jantokiak, komunak, aldagelak eta sukaldea.
Jantokietako txorrotak automatikoak dira eta oinarekin ireki eta itxi egiten dira. Oso sistema eraginkorra
iruditu zaigu
Aldageletako txorrotak, dutxak eta inodoroak oso berria dira eta ura aurrezteko sistemak dituzte
(botoi bikoitzeko zisternak, EKO posizioa duten dutxak...).
Sukaldeko txorrotak, ongi daude, baina badago bat ur jario txiki bat duena.
Komunetako inodoroak haur txikiei egokitutakoak dira. Nahiko zaharrak dira eta zisterna goian dute.
Ez dute ura aurrezteko sistemarik.

Plastikako tailerren komunak: txorrotak eta inodoroak oso zaharrak dira eta ez dute ura aurrezteko
sistemarik. Txorrota batek ura galtzen du.
Haur Hezkuntzako komunak:

Egurrezko etxetxoko inodoroak bainera eta txorrotak mantentze egoera onean badaude ere, nahiko
zaharkituta daude eta ez dute ura aurrezteko sistemarik. Txorrota batean ur jario txiki bat aurkitu
dugu.
Haur hezkuntzako eraikin handian daudenak ere egoera onean daude, baina nahiko zaharkituak. 4
txorrotetan ur jarioak aurkitu ditugu.

LHko aldagelak: Dutxak  automatikoak eta finkoak dira. Nahiko egoera onean daudela esan dezakegu.
Pistako aldagelak: Txorrotak automatikoak dira eta ur nahikoa isurtzen dutela iruditu zaigu. Dutxak
automatikoak eta finkoak dira eta, gure iritziz, ur gutxi ateratzen da. Inodoroek zisterna behean dute
eta ongi aurkitu ditugu, baina ez dute botoi bikoitzarik. Dutxetan ura pilatzen da aldapa gutxi dagoelako.
LHko komunak:

Ikasleen komuna bakoitzean 3 txorrota automatiko daude. Zanpatzean zenbat ur botatzen duten
begiratzerakoan desberdintasun handiak aurkitu ditugu (15 s-tik 26 s-ra), baina, orokorrean, irekita
denbora gehiegi egoten direla iruditu zaigu. Inodoroek zisterna behean dute eta ez dute botoi
bikoitzarik. 32 etatik, seik ura galtzen dute eta beste bi aberiatuta daude.
Irakasleen komunetako txorrotek monomandoa dute eta inodoroek zisterna behean dute, baina botoi
bikoitzarik gabe. Nahiko egoera onean aurkitu ditugu.

Iturria: Pistako zubiaren aurrean dagoen iturria, ikuspegi estetikoarengatik, polita da, baina egun osoa
ura alferrik gastatzen egoten da eta hori ezin da onartu iraunkortasunaren bidean lan egin nahi duen
ikastetxe batean.
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