
BASOAK

LEHORREKO 
EKOSISTEMETAKO 
BIZIA

IRUN 2020-2021 IKASTURTEA
Iritsi da ikasturte amaiera eta urtero bezala, Eskolako Agendaren berri ematera gatoz. COVID 19a dela eta, oztopoak izan 
ditugu kanpoko ekintza asko egiteko, baita gure artean bilerak egiteko ere. Gainera, zenbaitetan etxean egin behar izan 
dugu lan, konfinatuta egotea egokitu zaigulako. Aurtengo Agendako programan eragina izan du, zuzen zuzenean. 

Horretaz gain, aurten, berrikuntza bat ere izan dugu. Orain arte ezaguna genuen Eskolako Agenda 21 programa Eskolako 
Agenda 2030ean bihurtu da. Agenda berri hau Nazio Batuetako Erakundeak adostutako Garapen Jasangarrirako 17 
Helburuetan oinarritzen da. Helburu hauek 2015eko irailaren 25ean onartu zituzten NBE osatzen duten 193 herrialdek, 
nagusiki mundu mailan pobrezia desagerrarazi, planeta babestu eta pertsona guztiei oparotasuna bermatzeko. Eta hauen 
harira, hemendik aurrera, ikastetxeetan egingo dugun lanketa helburu hauetan oinarrituko da.

Aurtengoan, GJHekin hasteko, 15. helburua izan dugu abiapuntua: LEHORREKO 
EKOSISTEMETAKO BIZIA. Oso helburu zabala denez, zehazki, BASOEN inguruan aritu gara.

16. ikasturtea dugun honetan, programaren partaideak Irungo 7 ikastetxe izan gara: 
Eguzkitza BHI, Hirubide BHI, Plaiaundi BHI, Pio Baroja BHI, Toki Alai BHI, Txingudi BHI 
eta Txingudi LHI. Protagonistak, etapa ezberdinetako ikasleak: Haur Hezkuntza, Lehen 
Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergo ikasleak.

Udazkenean, gaia ezagutzeko motibazio jarduerak burutu genituen eta ondoren, 
eskolako diagnostikoa. Udaberrian berriz, herriko diagnostikoa egiteko lanen 
txanda iritsi zaigu. Burututako jardueren ondorioz, emaitza ezberdinak atera ditugu. 
Ezagutu nahi al dituzue?
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Zer da basoa?
Aurtengo zailtasunak direla eta, BASOA lehenik gelan eta ikastetxeko eremu berdean aztertzen 
aritu gara. Eta ikastetxeetan, ekintza ezberdinak burutu ditugu. Hona hemen horietako 
batzuk:

	“Hitzen basoa”: basoa hitzarekin burura etortzen zitzaizkigun 3 hitz jaso eta 
guztien artean, hitzen hodeia osatu dugu.

	Biosfera gaiaren barruan baso ezberdinak ezagutu ditugu. Bestalde, 
ornogabeen gaiarekin ere lotu dugu eta eskolako konpostagailuan aurki 
daitezkeen xomorroak aztertu dugu. Basoan, egur hilean ere xomorro 
antzekoak daudela baieztatu dugu.

	Basoen inguruko PPT aurkezpena ikusi dugu eta bertan, Irungo baso 
potentziala eta benetan dagoena konparatu ahal izan ditugu. Aurkezpen 
honen bidez, eskualdeko berezko zuhaitzak ezagutu ditugu.

	Urte ezberdinetako ortoargazkiak konparatuz, Irungo mendiak aldatu egin 
direla konturatu gara.

	Mundu mailako Ingurumen Hezkuntzaren egunean (urtarrilak 26), basoaren 
inguruko mural lehiaketa gauzatu genuen. Aurretik, 15. GJHri buruko bideoa 
ikusi eta basoaren inguruko Kahoot-a egin genuen.

	Ikastetxeko zuhaitzen identifikazioa egin dugu, taldeka, zuhaitz ezberdinen fitxa 
eginez: espeziea, enborraren neurketa, hosto bilduma, zuhaitzaren tamaina, loreak, 
fruituak... Bildutako hostoekin herbario bat egin eta informazio guztiarekin, aurkezpen digital bat sortu dugu.

	Galdutako ikaskideen omenez eskolako “Oroimen Basoan” Udalari eskatutako bi urki landatu genituen.
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BASOAK



EA2030 logo berria
Orain arte erabilitako logoa berritzeko asmotan, ikastetxeen artean logo 
lehiaketa burutu genuen. Izan ere, Eskolako Agendaren izena aldatu da 
eta helburuak 2021etik 2030era pasa direnez, aldaketa egokia izan da. 
Bi ikastetxek hartu dute parte lehiaketan. Eta talde irabazleak, Arditurriko 
meategian sakoneko bisita burutuko du ekainaren 18an.
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Basoak ernatzen eta zuhaitz landaketa
Basoak ernatzen izeneko proiektuan hartu dugu parte, Gipuzkoako beste 50 ikastetxe baino gehiagorekin batera. 
Horretarako, ezkurrak bildu eta metodo zientifikoa erabiliz, modu ezberdinetan ereiten saiatu gara: batzuk hotzean 
mantenduz, beste batzuk paper heze artean eta azkenak, zuzenean lurrean sartuz (lorontzietan). Honela, naturan eman 
ohi diren egoera aldakorrak aztertzeko aukera izan dugu.

Emaitzak ere aldakorrak izan dira, naturan gertatzen den bezala. Ezkur batzuetatik haritz landareak lortu ditugu, beste 
batzuetatik aldiz, ez. Bigarren urratsa, haritz landareak landatzea izan da. Mundu mailako Basoen Eguna aprobetxatuz 
(martxoak 21), Basoen Astea ospatu dugu. Gehienok, eskola inguruan burutu ditugu landaketak. Txingudi ikastetxeak 
haritz landare asko lortu dituenez, soberan zituenak Eguzkitza ikastetxekoei eman zizkien.

Batxilergoko taldeek, Basoak ernatzen-eko prozesuan emandako urrats guztiekin dokumentu ezberdinak sortu ditugu: 
bideoa batzuk eta txostena beste batzuk. 
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Herri diagnostikoa
Herri diagnostikoa egiteko, GJHn eta basoen inguruan ekintza desberdinak burutu ditugu. Basoko irteerak izan dira 
aurtengo ekimenen ardatza. Baina hasieran aipatu bezala, zailtasunak izan ditugu ekintzak nahi bezain ondo borobiltzeko. 

Herriko ikastetxe batzuetan errazagoa izan dugu, eskola menditik gertu dugulako. Beste batzuk, ikastetxe ondoan dugun 
basora joan gara. Eta beste batzuk berriz, ezin izan gara irten.

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza
Gaztetxoenak, basora ongi hornituak joan gara: lupak, kubetak, pintzak eta iragazkailuak. 
Horiek guztiak oso ondo etorri zaizkigu topatu ditugun animaliatxoek behaketarako: 
ehunzangoak, karakolak, zizareak... Plastikozko poltsak ere eraman ditugu bertan 
aurkitutako zaborra biltzeko. Irteeran aurkitutako makil, hosto, ezkur, pinaburu eta 
morkotsekin mandala politak egin ditugu. Eta makilan margotuta, gure Oma Basoa sortu 
dugu. Topatutako ezkurrak lorontzietan sartu eta haritz landaretxoak lortu ditugu.

LH 4. mailakoak Urdanibia Jauregiaren ondoko basotxoan izan gara. Bertako zuhaitzak 
begiratu ditugu, berdintasunak eta desberdintasunak bilatuz: enborren azala, hostoak... 
Lore txikiak, menda, osinak eta perretxikoak ikusi ditugu. Eta eramandako lupekin 
enborretan eta egurretan xomorroak ikusten aritu gara ere: ehunzangoak, txingurriak, 
armiarma, xixarea, erlea, tximeleta, sugandila eta hilda zegoen sator bat. Zoritxarrez, 
zaborra ere topatu dugu eta gizon bat, makil batekin zaborra biltzen ari zela ikusi dugu. 

Oso gustura egon gara basoan eserita, etzanda, zuhaitzen artean jolasak asmatuz, begiak itxita soinuak asmatzen, 
zuhaitzak besarkatuz... Oso lasai sentitu ginen. Haritz landare txikiak topatu ditugu eta konturatu gara oso poliki hazten 
direla eta baso bat egiteko urte asko pasa behar direla.
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Bigarren Hezkuntza
Irteera ezberdinak egin ditugu: eskola inguruko basora, San Martzialera, Endarako basora, Jaizkibel aldera... Jaizkibel 
Hondarribiko lurretan badago ere, gora igoz aukera polita dugu Irungo basoen ikuspegi zabala izateko. Basoan murgilduta, 
hauek izan dira burututako azterketak:

	Baso naturala edo artifiziala den behatu.
	Gako dikotomikoak eta zenbait App erabiliz aurkitutako zuhaitzak 

identifikatu.
	Orbelean eta enbor hiletan xomorroak dauden ikusi eta 

identifikatzen saiatu.
	Basoaren egoera zein den aztertu: birsortzen ari ote den, altuera 

eta adin ezberdinetako landareak ba ote dauden...

Jabetu gara basoak oso garrantzitsuak direla atmosfera gabi mantentzeko, 
kutsadura gutxitzeko eta gure inguruko biodibertsitatea mantentzeko. Eta 
orain arte kasu handirik ez badiegu egin ere, basoak gustatzen zaizkigu 
eta beraien egoerak kezkatzen gaitu.

Mendiko bideak seinalatzeko dauden ikurrak zer diren aztertu dugu. 
Kolorearen arabera, ezaugarri ezberdinak dituzten ibilbideak markatzen 
dira: GRak gorriz (luzeenak), PRak horiz (laburragoak) eta SLak berdez 
(herri ibilbideak). Irundik pasatzen diren ibilbideak zeintzuk diren ezagutu 
ditugu.

Herritarren ezagutza eta ohiturak aztertzeko galdetegi bat pasa genuen gure ezagunen artean. 

	Ba al duzu ohiturarik mendira joateko?
	Ezagutzen al dituzu gure eskualdeko mendi eta basoak?
	Ezagutzen al dugu gure eskualdean babestuta dagoen mendi ingurunerik?
	Zein motatako zuhaitzak daude babestutako 

baso horietan?
	...
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Ikasleen arteko foroa
Ikastetxe guztiak ikasturtean zehar egindako lanketa, Ikasleen arteko Foroan partekatzen dugu. Aurtengo egoerak 
baldintzatuta ezin ginenez elkartu, saioa on-line burutu dugu, zoom bidez. Ez da berdina izan, nahiago izaten dugulako 
elkarrekin aritzea, hamaiketako goxo bat tartean eginez. Baina beste modu honetara ere lortu dugu gure lanak bata 
besteari ezagutaraztea.

Ondorioak
Basoen inguruan egindako lanketaren ondorioz emaitza ezberdinak lortu ditugu. Egindako ekintzen arabera hurrengo 
ondorioak batu genituen.

1. Irundik gertu basoetara gerturatzeko aukera handia dugu.

2. Ikastetxetik gertu landare espezie ugari eta ornogabe ezberdin asko topatu 
ditugu.

3. Elkarrizketatutakoen artean, erdiek badute ohitura mendira joateko eta 
gehiengoa Irungo mendietara joaten da.

4. Elkarrizketatutako gehienek badaki Aiako Harria babestuta dagoela eta 
bertan ditugun balio naturalak ezagunak egiten zaizkie.

5. Pandemiarekin, jende asko mendian ibiltzen hasi da.

6. Eskolen eta Udalaren arteko elkarlanaren bidez zuhaitzak landatu ditugu.

7. Aurtengo ekintzei esker basoen garrantziaz sentsibilizatu gara.

1. Aztertu dugun basoa naturala ez bada ere, pixkana berreskuratzen ari dela 
iruditu zaigu.

2. Pertsona eta zaldi asko ibiltzen den lekuetan basoa hondatu egiten da.

3. Itxuraz basoak garbi daude baina hostoak, harriak, enborrak mugituz gero, 
zaborra azaltzen da.

4. Egiten ditugun irteerak ez dira nahikoak. Basoa ezagutzeko eta 
biodibertsitatean eskaintzen dizkigun aberastasunaz jabetzeko irteera 
gehiago egin beharko genituzke.

5. 18 urte beheragoko gazteen erdiak ez du mendira joateko ohiturarik eta 
eskualdeko mendien ezagutza eskasa da. 

6. Askok ibilaldi gidatu gehiago botatzen dute faltan. Baita informazio panelak, 
liburuxkak eta aplikazioak ere.

1. Zabor dezente topatu dugu, batez ere, plastikoak. 

2. Koniferoen presentzia nabarmena da.

3. Elkarrizketatutakoen artean, gehienen ez dakite bertako landareak eta 
zuhaitza ezagutzen.

4. Gazteok ez gara mendira joaten.

5. Herriko basoen inguruko informazio gehiagoren beharra sumatu dugu.

ONA

HOBETU DAITEKE

TXARRA
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Gure konpromisoak
Gu geuk hartu ditugun konpromisoak:

1. Gure inguruko basoetako eta parkeetako bizidunak babestu behar ditugu, zuhaitz eta landareak puskatu gabe eta 
animaliak lasai utziz.

2. Basoek duten garrantziaz jabetuta mendiko basoetan arduraz jokatzea, dauden arauak ongi betez.

3. Gure inguruko mendiak eta basoak hobeto ezagutzeko irteera gehiago egin eta antolaketan parte hartu.

4. Mendiko bideak errespetatu.

5. Mendira joatean zaborrik ez bota eta aurkitutakoa jaso. Norbait botatzen ikusiz gero, ez egiteko esan.

6. Mendian zabor bilketa bat antolatu (adibidez, San Martzialen) edo antolatzen direnetan parte hartu. Endarlatzan 
horren inguruko kartelak jarri.

7. Zuhaitzak landatu.

8. Paperaren erabilera egokia egin, berrerabiliz eta ondoren, birziklatzeko bidean jarriz.

9. Irteeretan zerbait gaizki dagoela iruditzen bazaigu, abisua pasa.

10. Mendian surik ez piztu eta naturari ezer ez kentzen saiatu.
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Udalera zuzenduriko proposamenak
Ikasleen arteko Foroan Udalari egin nahi dizkiogun eskaerak gure artean adostu ditugu, bozketaren bidez. Gainera, on-
lineko saioan parte hartu duten ikasleen bozkaz gain, ikastetxeetan talde gehiagok ere izan dute bozkatzeko aukera, 
proposamenak  ikastetxeetara bidali ditugulako formulario baten bidez. Hiru taldetan banatu eta bakoitzean, jasotako 
bozka kopuruen arabera zerrendatu ditugu. 

Baso eta mendiaren zainketa
1. Baso naturalak babesten jarraitzea, zuhaitzak landatuz eta haien azalera handituz.

2. Basoak eta parkeak ondo zainduta egon daitezen, basozainak izendatzea. Adibidez mendian barbakoak ez piztea, 
erreketara hondakinik ez isurtzea edota animaliak ez errespetatzea bezalako arauak betetzen ez dituztenei zigorra 
jartzea. 

3. Herri mailan dauden basoen kudeaketari garrantzi handia ematea.

Herriko baso eta zuhaitzak
1. Obra edo lanen bat egin behar denean zuhaitzen bat moztu behar bada, ondo aztertu, ahal dela aurretik dagoena 

babestu eta moztutakoaren ordez gehiago landatu.

2. Bertako baso naturalak berreskuratze aldera, eukaliptoaren landaketaren arautegia kudeatzea.

3. Herri gunean ere bertako zuhaitzak landatzea.

4. Irunen “arrano-etxe” bat sortu.

Herritarrei zuzendutako ekimenak
1. Mendiko ibilbideak seinaleztatu panelen edo mugikorrerako aplikazio bat diseinatuz. Inguruko basoetako zuhaitzak 

eta animaliak ezagutzeko ere baliagarri izan daitezela. 

2. Haurrak jaiotzen direnean zuhaitza oparitzearen ekintzarekin jarraitzea.

3. Baso eta ibai garbiketak eskola desberdinen artean antolatzea.

4. Mendian aisialdirako gune gehiago jartzea. Horietan zakarrontzi gehiago jarri edota norberak bere zaborra etxera 
eramateko kartelak.

5. Urtero eskolekin batera zuhaitz bana landatzea.

6. Herri mailan gure inguruko mendietara irteerak antolatzea, basoak ezagutzeko eta horietaz gehiago disfrutatzea 
sustatzeko. 

7. Herriko parkeetan zuhaitzen identifikazio txartelak jarri jendearen ezagutza sustatzeko.

8. Herri mailan zuhaitz landaketak eta basoak garbitzeko kanpainak antolatu. 

9. Irungo basoen inguruko informazioa etxeetara bidali: planak, ibilaldiak, azken berriak...
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Hau izan da ikasturte honetan, Eskolako Agenda 2030 programaren 
barruan egindako lana. Datorren ikasturtean, helburu berarekin 
jarraituko dugu eta basoez gain, larreak, soroak eta landare itsutasuna 
ere aztertuko ditugu. Denon artean, hiri jasangarri baten alde jokatu 
behar dugulako, inor atzean utzi gabe!

Eskerrik asko zuen arretagatik!


