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2011-2012 IKASTURTEA

Eskolako Agenda 21 programa martxan hasi zenetik, orain dela 8 urte, gero eta ikastetxe 
gehiago ari gara parte hartzen egitasmo honetan. Jada, 10 ikastetxek eta 5100 ikasle baino 
gehiagok osatzen dugun taldea gara:
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 ➠ Elatzeta Ikastetxea

 ➠ Dunboa LH Ikastetxea

 ➠ Dunboa BH Ikastetxea

 ➠ Hirubide BH Ikastetxea

 ➠ Irungo La Salle Ikastetxea

 ➠ Pio Baroja Institutoa

 ➠ San Vicente de Paul Ikastetxea

 ➠ Toki Alai BH Ikastetxea

 ➠ Txingudi LH Ikastola

 ➠ Txingudi BH Ikastola

Aurreko ikasturteetan, hondakinak, energia, ura eta mugikortasuna aztertu genituen gure herriko ingurumena 
hobetzeko urratsak eman asmoz. Aurten aukeratutako gai nagusia BIODIBERTSITATEA izan da.
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Urtero bezala, hasierako lana, ikastetxe bakoitzeko 
ingurumen batzordea sortzea izan da. Batzorde honetan 
eskola komunitate osoko ordezkariak egotea komeni da 
eta hori dela eta, ikasleak, irakasleak, irakasle ez diren 
langileak,  eta gurasoak gonbidatzen dira parte hartzera. 

ZER IKASI DUGU?

Ikastetxean gaia landu eta ikasmaila desberdinetan gauza 
asko ikasi ditugu. Besteak beste:

• Biodibertsitatea zer den ikasi dugu. Izaki bizidunen 
arteko harreman ezberdinak aztertu ditugu 
(ekoizleak, kontsumitzaileak, deskonposatzaileak...) eta giza jarduerak 
biodibertsitatean dituzten eragin negatiboak  detektatu ditugu. 

• Gela barruan unitate ezberdinak landu ditugu: “non bizi gara?” 
fitxan paisaia mota ezberdinak eta horien osagaiak zein diren 
ikasi ditugu; “izaki bizidunak” lan fitxaren bidez, izaki bizidun 
mota desberdin asko daudela ikasi dugu (animaliak, landareak, 
onddoak, mikrobioak..); eta “ekosistemak” fitxarekin, 
ekosistema ezberdinak eta beraien osagaiak zeintzuk  diren 
ikasi dugu. 

• Gure inguruan bizi diren animaliak eta dauden ekosistema 
ezberdinak ezagutu ditugu, bereziki basoetan murgildu gara 
eta baso mota ezberdinak daudela ikasi  dugu (landutakoak, 
naturalak...) eta baso hauek duten funtzio garrantzitsuaz 
ohartu gara. Basoa ez da zuhaitz hutsez osatutako zerbait, 
beste zerbait gehiago ere bada. 

• Bai landare zein animalien erreinuan arriskuan dauden 
espezieak zein diren ikasi dugu. 

• Euskal Herriko Hazien Sarean lan egiten ari diren 
adituek eskeinitako tailerra egin dugu, nekazaritza, 
hazien bioaniztasuna eta gure inguruan bioaniztasuna 
defendatzeak duen garrantziaz jabetzeko. 

• Kutsaduraren arazoak, deforestazioak eta berotze 
globalak duten eraginaz jabetu gara. 

• Paisaia, komunitate batek bere ingurunearekiko dituen 
erlazioak ezagutzeko tresna aparta dela ikasi dugu. 

• Errekak ere ura baino zerbait gehiago direla ikusi dugu. 
Garrantzitsua da errekako landare eta animaliak aztertzea. 

• Hiriak berak ere dibertsitatea baduela jabetu gara. 

• Biodibertsitatearen gaia aitzakiatzat hartuta, oso gauza bitxiak ikasi ditugu, zein den munduko landarerik 
pozointsuena, zein den urte gehien bizi den animalia, animalia azkarrena zein den...

GAIA ESKOLAN LANDU DUGU
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4. JAIZKIBEL

• Jaizkibel mendiaren urmaelen gehiegizko 
ustiapenarekin sortu diren arazoak 
lehenbailehen argitzea. 

• Jaizkibel mendiaren aberastasuna ezagutzera 
ematea.

5. BASOAK

• Basoetako zuhaitzak ez moztea beharrezkoa 
ez bada, eta egin behar bada, bertako 
espezietako zuhaitz berriak landatzea.

• Zuhaitz landaketa egunak antolatzea.

6. SENTSIBILIZAZIO KANPAINAK 

• Sentsibilizazio kanpainak antolatu, biodibertsitatearen inguruan sentsibilizatzeko, 
orohar hiriko jendearentzat baita tailer moduan ikastetxeetan ikasleentzat. 

7. LAGUNTZAK HERRI ELKARTE ETA IKASTETXEEI

• Gazteentzako asteburuetan inguru naturalak ezagutzeko irteerak antolatzen 
dituzten talde edo elkarteei bidea erraztea.

8. BESTELAKOAK

• Bertako produktuen azokak bultzatzea

• Hainbat urte zai egon ondoren eta hezetasunez 
usteldu baino lehenago, Irungo tximeleten 
museoa agindutako lokal berrian kokatzea. 

9. Nahiz eta aurtengo gaiarekin bat ez etorri, 
ondorengo proposamenak ere aintzakotzat 
hartzea nahiko genuke, nahiz eta gai hau hurrengo 
urteetan gehiago jorratuko dugula jakin. 

• Bide gorri sarea ongi egituratu, dagoena 
hobetu eta batez ere, arriskurik gabeko 
guneetan  sare on bat bultzatu, Irundik 
hondartzaraino bizikletaz joan ahal 
izateko.  

• Bizikletak alokatzeko sistema bat ipini.

• Garraio publikoa hobetu.

• Autobus elektrikoak garatu.

• Birziklatzeko duen zakarrontziak jarri kalean.

• Irun eta bere inguruak Energia nuklear gabeko gune izendatzea.

Mila esker zuen denbora Eskolako Agenda 21eko programan parte 
hartzen dugun guztioi eskaintzeagatik.
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IKASLEEN ARTEKO FOROA

Kontatu dizkizuegun lanak burutu ondoren, 
bildutako informazioarekin balorazio bat 
egin dugu ikasgelan ideia orokorrak eta 
proposamen zehatzak biltzeko. Ondoren, 
Maiatzaren 24ean, eskola bakoitzeko 
ordezkariak Txingudi Ikastolako Areto 
Nagusian  bildu gara guztien emaitzak 
bateratzeko.

BATERATUTAKO KONPROMISOAK

Ingurumena zaintzeko, hiri lasai eta iraunkor bat lortzeko eta bizi kalitatea hobetzeko, guztion 
parte hartzea beharrezkoa da; horregatik, eskola barnean eta kanpoan betetzen saiatuko garen 
hainbat konpromiso hartu ditugu:

1. Mendietan eta basoan aurkitzen dugun zaborra jasoko dugu. 

2. Animaliak eta landareak zaintzea eta ez molestatzea, zaratarik atera gabe. 

3. Berdeguneak zaintzea eta ongi mantentzea.

4. Zuhaitzetako adarrak ez ditugu apurtuko.

5. Gure eguneroko bizitzan landareen presentzia, etxean eta eskolan, handitzea.

6. Gure eskola kanpoko eremua garbitzeko ardura hartuko dugu.

7. Errekak eta ibaiak zainduko ditugu.

8. Kartelak irakurri, errespetatu eta hesiak ez ditugu gaindituko.

9. Ez dugu surik piztuko, horretarako prestaturiko guneetan ezik.

10. Markatutako bideetatik bakarrik ibiliko gara.

• Dunboako bidegorritik ere ibili gara. Ibai ertzetan landare asko ikusi ditugu, leku batzuetan zaindu gabeko 
guneak daudela ikusi dugu baina gero pentsatu dugu beraien funtzioak dituztela.  Izan ere, horiek ibai 
bazterren higadura galarazten dute eta animalia askoren bizileku dira.  Orain urte batzuetako argazkiak 
ikusteko aukera izan dugu eta Dunboako kanala nola aldatu den eta bertako ekosistemak nola aldatu 
behar izan duen aztertu dugu. 

• Plaiaundiko Parke Ekologikoan izan gara. Bertako 
landareak oso bereziak dira batetik elikagai askoko 
lekuetan bizi direlako, eta bestetik gazitasunak eta 
itsasaldiak eragina izaten dutelako.  30 landare espezie 
inguru ikusi ditugu eta 20 animalia espezie.  Paduran 
gero eta ugariagoak dira kanpoko landa espezieak eta 
inbentarioa egiten ari dira, gerora garbiketa lana egin ahal 
izateko.  Paduran ere beste bitxikeria batzuk ikusteko 
aukera dago, lokatz artean erdi urperaturik agertzen 
diren txalupatzarren hondakinak.... Plaiaundiren 
kokapen pribilegiatua da eta bere garrantzi ekologikoaz 
jabetu gara. 

• Ibarrola errekan ere izan gara. Errekaren ingurua gutxi aldatuta 
dago eta bertan agertzen diren hondakinak gizakiak botatakoak 
dira. Ez dugu isurketa arrastorik ikusi baino uraren analisia egin 
dugu.  Uraren egoera fisiko-kimikoa egokia da eta landaredi 
nagusia bertakoa da. 

• “D´elikatuz mokau batean”, elikadura tailerra arloak antolatutako 
ekintzan parte hartu dugu, Ordiziara joanez. Urtaro bakoitzean 
zein elikagai ekoizten diren ezagutzeko aukera izan dugu, eta gure 
elikaduraren bitartez mundu jasangarriago bat izaten lagundu 
dezakegula ohartu gara. 

Eskola barruan ere  hainbat ekintza 
egin ditugu esaterako, “Cenizas 
del cielo” filma ikusi dute ikasleek 
eta kontatzen den historian zehar 
argi ikusi da zer nolako  eragina 
izan dezakeen kutsadurak herri 
txiki bateko biztanleen eguneroko 
bizitzan eta bertako.



- 6 -

1. ERREKAK

• Ibarrola errekan dauden isurbideak ixtea,  arratoi 
asko ibiltzen delako.

• Erreka garbiketak egiteko kanpainak antolatu eta 
boluntarioak bilatzea.  

• Padurako bazterrak txukundu eta garbitzea.

• Padura barruan dauden kirol instalazioak lekuz 
aldatzea, paduratik kanpo ateratzea..

• Plaiaundiko Parkea babestea aireportua handitzearen 
proiektuaren kontrako jarrera azalduz.

• Padurako babes gunearen zabalera handitzea.

2. HIRIKO BERDEGUNEAK

• Eraikin edo errepide berriak 
egiten direnean, berdeguneak 
ere planifikatu eta gauzatzea. 
Ahal den kasuetan korridore 
ekologikoak sortzea animaliak 
batetik bestera pasa ahal 
izateko. 

• Berdeguneetan kartelak jartzea 
jendeari gogorarazteko zaindu 
behar direla eta udalak egun 
dauden berdeguneak gehiago 
zaindu eta garbitzea.

• Azken Portuaren atzekaldean berdeguneak jartzea, espazio horri erabilpena 
emateko. 

• Berdeguneetako landaretzari dagokionez, landatua bada, ortuariak edo bertako 
espezieak landatzea eta espezie exotiko inbaditzaileak dauden tokietan 
ateratzea edo hauek urritzeko planak egitea.

3. LANDA EREMUA ETA MENDIA 

• Mendiko ingurunean 
eraikuntza gehiago egiteko 
baimenik ez ematea.

• Behar ez diren eraikinak eta 
bideak ez egin eta mendiko 
sarrerak autoentzat ixtea.

• Mendiko bideak garbitzea 
eta ongi mantentzea, jendea 
errazago ibiltzeko. 

• Babes zonalde gehiago sortzea.

UDALARI ZUZENDURIKO EKARPENAK
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ESKOLAKO DIAGNOSTIKOA

Gelan hainbat gai landu ondoren, ikastetxeetan bertako kudeaketaren diagnostikoa egin dugu. 

Ikasle, irakasle, zuzendaritzako partaide, guraso eta irakasle ez diren langileei hainbat galdetegi pasa zaizkie, 
ikastetxeetako habitat-ei buruzko datuak, kultura eta hizkuntza aniztasunak, 
ikastetxeetako orubeen neurriak... ezagutzeko.

Lortutako datuak nahiko onak direla esan genezake.  
Orohar ikastetxe inguruan berde gune asko daude, 
belar eta zuhaixkekin. Animalien presentzia oso 
urria izan arren, ondorengo hauek ikusteko aukera 
izan genuen:  txolarteak, usoak, buztanikarak, 
zozoak, erleak, euliak, eltxoak, tximeletak....

Ikasle etorkinen presentzia ere oso handia 
da eskoletan. Beste ikasleek ez dute interes 
berezirik beraien kultura edo jatorria 
ezagutzeko, baina gehienak saiatzen dira 
beraien taldeetan integratzen.

Hirian egindako azterketaren osagarri modura, biodibertsitatearen mundua oso zabala denez, talde 
ezberdinek ekintza osagarri  eta bisita ugari burutu ditugu: 

• San Martzial mendira igo ginen, bertatik Irungo eta 
Txingudiko paisai ezberdinak aztertzeko, gainera, 
bertako basoa ere aztertu dugu. San Martzialen baso 
naturala eta landatua ageri da. Birsortzen ari den 
basoa da, adin tarte guztietako landareak ikusteko 
aukera izan baitugu. Animalien artean zomorroak eta 
txoriak bakarrik ikusi ditugu. Zikinkeriz jositako dago, 
eta hala eta guztiz ere, natura oparoa da.  Mendiaren 
egoera txarrera doala ondorioztatu dugu.

• Ugalde eta Jaizubiako errekak aztertu genituen 
Ibaialde programan parte hartuz. 

• Aiako Harriko Parke Naturalera ere hurbildu 
gara, bertako baso motak aztertzeko asmoz. 
Basoak birsortzeko aukera duela frogatzeko 
aukera izan genuen. Baso azalera bat hartu 
genuen eta bertan ikusten genituen izaki 
ezberdin guztiak zenbatu genituen, horrela 
espezie desberdinen ugaritasuna antzeman 
genuen. 

EKINTZA OSAGARRIAK ETA IRTEERAK


