Bost aholku gure etxeetan kontuan hartzeko:
1. Kontsumitu itzazu garaiko eta bertako produktu freskoak. Modu honetan, zure osasunari mesedea
egiteaz gain, ingurumena zaintzea laguntzen duzulako.
2. Kasu egiozu zure dietari eta gogoan izan: fruta eta barazkiak egunean zehar bost ale!
3. Herriko biodibertsitatea babesteko kontuan izan fauna eta landaredi exotikoa ez dela “aske” utzi
behar, hauen jatorrizko ekosistemak kaltetzen baitira eta gure ingurunean inbaditzaileak gerta
daitezkeelako.
4. Zure inguruko biodibertsitatearen aldeko jokabideak izan: herrian antolatzen diren egun
berezietan parte hartuz (Zuhaitz Eguna, Aste berdea...), mendi txangoetan natura errespetatuz,
zaborra dagokion tokietan botaz,...
5. Parte har ezazu hondakinen gaikako bilketa, kontuan hartuz hondakinik egokiena sortzen ez
duguna dela. Honengatik, gutxi ontziratutako produktuak erosi eta bazter itzazu produktu toxikoak
dituztenak. Bidezko merkataritza eta produktu ekologikoak oso aukera ona ematen digute
biodibertsitatearen alde jokatzeko.

Bukatzeko, ezin ditugu ahaztu, proiektu hau aurrera
eramateko bere lana eta laguntza eskaini diguten
guztiak, bereziki:
• Irakasleak.
• Gurasoak.
• Alkatea eta Zinegotziak.
• Edurne Huesa (Legazpiko Ingurugela CEIDA).
• Izaskun Zeziaga, Ingurumeneko udal teknikaria.
• Ingurugiro Etxea Fundazioko zuzendaria (Orkatz Goenaga)
eta hezitzaileak (Ana, Edurne eta Itziar).
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2003-2004 ikasturtea geroztik, Azpeitiko herrian Eskolako
Agenda 21 programa lantzen ari gara. Honi esker herriko
neska-mutilek udal kudeaketan parte hartzeko aukera dugu
ikasturtean zehar landutakoa Udalari helarazten diogulako
beraien ekintza planean kontuan har dezaten.
Aurten ere, bide honi jarraituz, Azpeitiko ikastola Karmelo
Etxegarai, Ikasberri Azpeitiko ikastola, Iraurgi ikastetxea
eta Urola ikastolako 2.195 ikasleok “Biodibertsitatea:
Elikadura eta osasuna” gaia jorratu dugu.
Egia esan, lan asko egin dugu, bai ikastetxean, bai
ikastetxetik kanpo. Ondorengo orrialdeetan
lan horien berri emango dizuegu.

Lehen hezkuntzako ikasleok egin ditugun lanen berri eman nahi dizuegu eta horretarako, ziklo bakoitzean landutakoa, bai
ikastetxean bai ikastetxetik kanpo egindako irteeren bitartez, azaltzen dizkizuegu koadroetan eta argazkietan ikusgai dituzuelarik.
1. zikloa

2. zikloa

3. zikloa

Ikastetxean bertan egindakoak:

Egin ditugun lanen artean ondorengo hauek aipatu nahi ditugu:

Ikastetxean bertan egindakoak:

• Ingurugiro Etxekoek sortutako materialen bidez, garaian garaiko
produktuen egutegia egin dugu, eta eskolan landareei buruzko panelak
ere ipini ditugu.

Ikastetxean bertan egindakoak:

• Ingurugiro etxekoek sortutako materialen bidez, garai bakoitzean
ereiten diren produktuen egutegia egin dugu, eta etxeko kontsumo
ohiturak eta geureak aztertu ditugu.

• Museokoek sortu eta dinamizatutako “Barazki bila” jolasaren bidez
gure inguruko barazki eta frutak ezagutu ditugu.
• Hazien tailerrak egin ditugu.

• Ingurugiro Etxekoek sortutako materialen bidez, sendabelarrei buruz
guraso eta aiton amonei egindako galdetegia aztertu dugu.

• Hazien tailerrak egin ditugu.

• Museokoek sortu eta dinamizatutako “Pisten jolasaren” bidez garaian
garaiko produktuen berri jakin dugu.

Irteeren artean, berriz, honako hauek aipatu nahi ditugu:
• Pasai San Pedro - Donostia itsas ibilaldia

• Aurtengo gaiarekin erlazionatutako irudiekin apaindu ditugu
ikastetxeko hormak.

• Eskolan landareei buruzko panelak ipini.

• Pagorriaga baserrira. Abeltzantza oinarria orein emeek osatzen dute
et gainera ardi, epotx diren ahuntz-talde eta hesiko abere ezberdinak
aurkitu genituen.

Ikastetxetik kanpo, berriz,
• Aikur Erle museoa bisitatu.
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Elikadura zaintzen

Bigarren Hezkuntzako Ikasleok hemen azaltzen ditugu aurtengo gaiaren inguruan jorratu ditugun lanak eta egin ditugun irteerak.
Ikastetxean bertan:

Irteeratan eginiko ekintzak:

• Museokoek sortutako materialen bidez, garai bakoitzean ereiten diren produktuen egutegia egin dugu,
etxeko ohiturak eta geureak aztertu ditugu

• Nekazal instalakuntzak bisitatu ditugu, hala nola, eztia ontziratzeko planta
Getarian, Ameztoy txakolindegia Zarautzen, gaztagintza Aranburu baserria
Idiazabalen eta haragi okelaren ekoizpena Ezenarro baserrian.

• Hazien tailerrak burutu ditugu hauek ereiteko irizpide nagusiak kontuan hartuz.

• Kostaldean Algorriko Natur Baliabideetako Zentroa bisitatu dugu Zumaian eta
bertako itsaslabarraren aberastasuna, marearteko zabalgunean hain zuzen.

• Ingurugiro Etxekoek sortu dituzten materialen bidez Azpeitian azken 50 urteetan
lehenengo sektoreak izan duen bilakaera aztertu dugu.

• Izarraitz eremua ezagutu ditugu.

• Sendabelarren tailerra egin dugu.

• Urdaibaiko ekosistema ezagutu dugu.

• Baratza tailerra, bertako nekazaritza produktuak ezagutzeko.

• Pasai San Pedro-Donostia itsas- ibilbidea egin dugu.
• Urola ibaia aztertu dugu.
• Azterkosta-09/10 kanpainan parte hartu dugu.
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Egindako lanen hausnarketaren ondorioz ikasleok honako konpromiso pertsonalak hartu ditugu:
• Egunero fruta gehiago jatea.

“Biodibertsitatea: elikadura eta osasuna” gaia jorratu ondoren, honi dagozkion hobekuntza
proposamenen berri Udalari ematea da. Horregatik, gure udaleko zinegotzien eserlekuetan eserita, geure
hobekuntza proposamenak Alkate jaunari luzatu genizkion.

• Elikagai freskoak eta industrialki ontziratu gabeak kontsumitzea.

1. Gure aiton-amonek sendabelarretaz zekitena ez galtzeko ikastaroak eta tailerrak egitea.

• Bertako eta garaian garaiko produktuak kontsumitzea.

2. Azpeitian sendabelarrak landatu eta seinalizatzea.

• Herrian bioaniztasuna babesteko egiten diren ekintzetan
(zuhaitz landaketa, garbiketak...) parte hartzea..

3. Azpeitian fruta ematen duten zuhaitz espezie desberdinak landatzea (sagarrondoak, gaztainondoak,
intxaurrondoak...) jendeak ezagutu ditzan.

• Ingurumena mantentzeko bakoitzak izan dezakeen jarrera
egokiak egiten eta bultzatzen saiatzea.

4. Eskola denetan baratzak jartzea (gero ikastetxea arduratuko da zaintzaz).

• Saiatuko gara gure baratzetako landareak ezagutzen eta era
berean dastatzen eta gure ohiko kontsumoan sartzen.

5. Bertako baserrietako animaliekin parke bat osatzea.
6. Adin desberdinetako jendearentzat baratzak ipintzeko laguntzak ematea.

• Erosketak egiterakoan ahaleginduko gara gure herriko
azoketan erosten bertako produktuak eta garaian garaikoak.

7. Baratzean egiten diren lanak ezagutzeko aukera ematea Azpeitiko ikastetxeko ikasleei. Ekintza hau nahi duten
jubilatuen bitartez egitea proposatzen da.

• Saiatuko gara “BIDEZKO MERKATARITZA”ko produktuak gure
elikaduran txertatzen; jakinda horrela laguntza zuzena jasoko
dutela mundu zabaleko nekazariek.

8. Lekuko produktuak indartzeko Danborradan irteten diren 4. mailako ikasleei opariak banatzea (bertako
produktuak, esaterako babak)
9. Inguruko hipermerkatuak animatzea bertako produktuak saltzera (kanpainak eginez...).
10. Bertako baserritarrei erraztasunak ematea beraien produktuak ekoizteko eta saltzeko.
11. Kalean bertako baserrietako esnea ematen duten makinak jartzea.
12. Produktu ekologikoak indartzeko azoka bereziak antolatzea.
13. Herriko denda txikiak, bertako baserrien azoka eta antzeko jarduerak bultzatzea, herriko zergak murriztuz
eta laguntzak bideratuz.
14. Kontsumo ekologikoko taldeak ahalbideratzeko erraztasunak ematea (otarrak lagatzeko lekuak, lokalak).
15. Kontsumo ohiturak aldatzeko kanpainak egitea garaian garaikoa eta bertako produktuen kontsumoa
sustatzeko, hala nola, bertako janarien sukaldaritza lehiaketak, janari osasuntsuari buruzko hitzaldiak eta
tailerrak, kultura desberdinetako janarien dastaketak.
16. Geure inguruko landareen erabilera bultzatzea ekoizpenean eta salmentan.
17. Azpeitian egon daitezkeen hazi barietate guztien biltoki eta gordelekua sortzea, barietate hauek galdu
aurretik.
18. Nekazal biodibertsitatea mantentzeko eta babesteko etxebizitza eta industria gune kopurua beharren
arabera eraikitzea eta ahal den neurrian ez egitea baratzentzako egokiak diren lurretan.
19. Inguruko basoetako ustiapen egokia antolatzea eta bertako espezieen erabilera bultzatzea
20. Larunbat gauetan janari osasuntsuarekin txosnak jartzea.
21. AZPEITIA transgenikotik libreko eremua izendatzea.

