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2020-2021 ikasturtea ez dugu berehala ahaztuko. Batez ere, COVID 19ak eragindako zailtasunak sufritu ditugulako
ikasturte osoan zehar. Zenbait momentuetan ikas-geletatik kanpora ateratzeko arazoak izan ditugu, beste batzuetan
berriz, gela oso bat edo gelako baten bat etxetik jarraitu behar izan du eguneroko jarduna, konfinatuta. Aurtengo Agendako
programan ere eragina izan du, zuzen zuzenean. Herri diagnostikoa burutzeko baldintza egokienak ez ditugu izan.
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, ikastetxetan 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.
17. ikasturtea dugun honetan, partaideak Hernaniko Lehen Hezkuntzako Aratz,
Elizatxo, Langile eta Urumea ikastetxeak izan dira eta Bigarren Hezkuntzako Aratz eta
Hernani BHI. Etapa ezberdinetako ikasleak izan dira protagonistak, Haur Hezkuntza,
Lehen Hezkuntza, Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa. Guztira, 2.500 ikasle inguru.
Lan egiteko modua ez da aldatu, hau da, lehenenik, gaia ezagutzeko motibazio
jarduerak burutu ditugu eta ondoren, eskolako eta herriko diagnostikoa egiteko
lanen txanda iritsi zaigu. .

LEHORREKO
EKOSISTEMETAKO
BIZIA
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Ikastetxean egindako lanketa
Ikasturtearen hasieran, jorratu behar genuen gaiarekiko interesa pizteko, “eko-ordezkariak” izendatu eta “Ostadar
Txiki” taldea sortu genuen. Taldearen lehenengo ekintza ikastetxe bakoitzean, orain arteko “Txoko Berdea” “Ostadar
Txokoa” bihurtzea izan da eta hau apaintzea. Pixkanaka topatzen genuen informazioarekin txoko hau elikatzen joan gara
ikasturtean zehar.
Ikasturtean zehar ekintza ugari burutu ditugu, hausnarketatik hasiz, gauza asko ikasteko aukera izan dugularik:

Lehen Hezkuntza


Ikasle gaztetxoenak bideo, ipuin eta jolasen bidez
landu dute basoaren gaia. Bertako bizidunak eta
beraien artean sortzen diren harremanak.



“Antzarraren jolasean” aritu gara ere, horrela,
galdera eta erantzunen bidez basoari buruzko gauza
asko ikasi ditugu eta bizidunen “bingo”-ra jolastu
gara ere.



Ereñotzu inguruan dauden landare berezi batzuei
buruzko komikia irakurri eta koloreztatu dugu, a zer
sorpresa atsegina izan den.



Ez ditugu ahaztu aurreko urtetan landutako gaiak,
hondakinen gaia izanik urtero errepikatuko duguna.
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Bigarren Hezkuntza


Ikasle nagusigoak EA21etik EA2030erako aldaketaren
zergatiak ulertzen hasi gara eta Garapen Jasangarriko
Helburuak zer diren ikasten.



Basoen kudeaketa eta basoak historian zehar izan
da guk landu dugun atala. Honekin batera, baso
landaketak eta bere etekina, pinutik eukaliptora,
zergatiak eta arazoak.



Hernanin ditugun mendi bideak, hauen sailkapena eta
beraien arteko desberdintasunak ulertzen aritu gara.



Azkenik, galdetegi bat erantzun dugu, hernaniarrok
gure inguruneaz dugun ezagutza jakiteko eta
ingurune horretaz egiten dugun erabilera.

Batxilergoa eta ZIG gela


Etapa honetako lana, basoen arriskuak, nagusiki
suteak, izan da eta honekin batera, zaborren arazoa.
Kontzientziazio kanpaina burutu dute ikastetxean
bertan.



“Zereginetan ikasteko gela”-ko ikasleek hegaztien
etxolak egin dituzte eta eskolako zuhaitzetan
zintzilikatu. Baratza proiektua martxan jarri dute ere.
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Logo berriaren bila
Eskolako agenda berria martxan jarri
dugun ikasturte honetan, logo berri
bat diseinatzea eskatu digute eta hori
da hain zuzen ere ikastetxe guztiok
egin duguna. Ikastetxe bakoitzean
gureak aukeratu eta proposatu ditugu.
Horretarako ikusgai jarri ditugu ahalik
eta ikaskide gehienen iritzia jasotzeko.
Hona hemen hurrengo 10 urtetarako
gure logo berria izango dena:
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Basoak ernatzen eta zuhaitz landaketa
Basoak ernatzen izeneko proiektuan hartu dugu parte, Gipuzkoako beste 50 ikastetxe baino gehiagorekin batera. Hau
izan da gustuko ekimenetako bat. 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, batzuk
lorontzietan eta beste batzuk eskolako baratzean. Honela, naturan eman ohi diren egoera aldakorrak aztertzeko aukera
izan dugu.
Emaitzak ere aldakorrak izan dira, naturan gertatzen diren 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. Ikastetxeak non landatu izanez gero, halaxe egin du, baina Urumea ikastolaren
kasuan, berdegunerik ez eta udalaren baimena eta laguntzarekin inguruko belardian landatu ditu haritzak. Hemendik
aurrera haritz horiek zaintzea tokatzen zaigu denoi.
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Herri diagnostikoa
Herri diagnostikoa egiteko, GJHn eta basoen inguruan ekintza desberdinak burutu ditugu. Hasieran aipatu bezala,
zailtasunak izan ditugu irteerak nahi bezain ondo borobiltzeko. Baina Aste Santutik aurrera basora egin ditugun irteerak
izan dira aurtengo ekimenen ardatza. Batera zein bestera mugitu gara ikasleok eta hori da hurrengo lerroetan kontatzera
goazena.

Lehen Hezkuntza
Nora joan gara?


Herrian bertan oso gune egokiak ditugu: “Nire
Borda” parke botanikoa, “Goiz Eguzki” parkea
eta bertan topatu dezakegun mendeurreneko
zuhaitza, “Ginkgoa” eta zer esanik ez “Ave
Maria” parkea.



Herritik gertu, Santa Barbara mendia eta Urnieta
aldera doan bidea, Portuko erreka jarraituz.



Eta pixka bat urrunago Ereñozuko bazter
aberatsak eta Akolako atseden-gunea, azken
hau Aiako Harria parke naturalaren zati izanik.



Talde batzuk Urdaburun izan gara, Gipuzkoako
Parketxe sareko hezitzaileekin.
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Basora egindako irteera guzti hauetan gauza
ugari ikasi dugu:


Urtaro bakoitzaren arabera basoak itxuraz aldatzen du.
Zuhaitz bakoitzak bere prozesua du. Zuhaitz batzuek
ez dituzte hostoak galtzen.



Basoan, zuhaitzez gain beste bizidun asko bizi direla
ohartu ginen, hauen arrastoak, habiak, gorotzak…
ikusiz.



Basoan landareak geruzetan antolatuta daudela ikusi
genuen, basoen birsorkuntza naturala ematen dela,
aintzinako basoko lanen aztarnak…



Basoa zaintzea denon ardura da. Jolaserako adarrak
mozteak kalte egiten dio naturari beraz, gure
eraikuntzak egiteko lurreko adarrak bilduko ditugu.

Hirugarren ziklokoek basoaren azterketa sakonagoa egin genuen,
bertako landare eta animaliak modu espezifikoan identifikatuz,
beraien izenak ikasiz eta basoko hainbat ezaugarriren esanahia
aztertuz. Horrez gain, gizakiak ingurumenaren aurrean egiten
dituen ekintza edo esku hartze negatiboak edo kalteak
ikusteko eta hausnartzeko aukera ere izan genuen. Beraz, baso
ekosistema aztertzeaz gain, talde batzuk zabor bilketa egin dugu
bertan. A zer zabor pila atera dugun!

8

Bigarren Hezkuntza
Basora irten eta hainbat ekintza burutu genituen. Gehiengoa Sta. Barbarara
doan bidean topa dezakegun baso mistora joan gara eta mendi buelta egin
dugu bide mota desberdinak ezagutzeko.
Egin ditugun ekintzen artean:


Basoaren egoera aztertu: landaketak, baso naturala, flora eta fauna...



Espezien identifikazioa, gako dikotomikoak erabiliz, baina landareak
identifikatzeko dauden aplikazio ezberdinak erabiltzen aritu gara ere.



Altxorren bila: basoko bizidun eta elementuen bila aritu ginen. Adibidez,
likenak, onddoak, goroldioa, sendabelarrak...



Basoen arteko desberdintasunak eta basoak atzo eta gaur.



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

Beste talde batzuk bideak aztertzen aritu gara, bideetan dauden marken esannahiak ulertzen saiatu gara. Gai honen inguruan asko ikasteaz gain, jabetu
gara herritarron ezagutza txikia dela
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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 batekin batera. 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.
2.
3.
4.

ONA

HOBETU DAITEKE

TXARRA

5.
6.
7.
8.

Herritik gertu berdegune eta basoak baditugu.
Baso natural gutxi batzuk ere geratzen zaizkigu.
Natur-guneak babesteko kontzientzia badugu.
Inguruko basotxoetan landare zein animalia mota ugari topatu ditugu, baita
beraien aztarnak ere.
Gure herria paisaia politaz inguratuta dago.
“nire Borda” parke botanikoa aniztasun handiko eremua da.
Inguruak nahiko garbi topatu ditugu.
Naturarekin kontaktua, kolore berdea… asko atsegin ditugu.

1. Oraindik pinudi asko ikusten dira gure inguruan. Landaketak berezko basoak
baino ugariagoak dira.
2. Natur-guneen babeserako gazteen kontzientzia indartu behar da.
3. Hainbat berdeguneetan belarra luzea topatu dugu eta sastrakak hainbat
menditan
4. Zenbait tokitan zaborra lurrean topatu dugu.
5. Mendi bideak ez daude nahiko ondo seinalizatuta.
6. Bertako espezie desberdinak ezagutzeko informazio gutxi topatu dugu.
7. Mendian auto gehiegi dabil.
8. Txakur kaka ugari berdegune eta bideetan.
1.
2.
3.
4.
5.

Espezie inbaditzaileak ari dira bertakoen lekua hartzen.
Zuhaitz mozketak izan dira herrian.
Ez dakigu gure inguruko landare eta animaliak identifikatzen.
Azpiegitura handiek gure natur-guneak hondatu dituzte.
Haurrentzat egokitutako zonalde berde asko ez daude, etxe asko eta jolas
eremu gutxi.
6. Zabor ugari topatu dugu, batez ere “laku” inguruan, baita parke botanikoan ere.
7. Urrutira begira lantegietako keak paisaia itsusitzen du.
8. Lur pribatuetan, eukaliptoa ari da pinua ordezkatzen.
9. Portuko erreka ez dago oso garbia.
10. Ehiztari dexente daudela iruditzen zaigu.
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Gure konpromisoak
Gu geuk hartu ditugun konpromisoak:
1. Basora edo mendira joatean ez dugu zaborrik utziko eta…
2. … basoan topatzen dugun zaborra jasotzen saiatuko gara.
3. Basoko bizidunak errespetatuko ditugu.
4. Adar, hosto, lore… ez ditugu puskatuko.
5. Txorien habiak ez ditugu ukituko.

6. Mendian ez gara oihuka ibiliko.
7. Antolatzen diren ibai edo baso garbiketetan parte hartuko
dugu.
8. Mendian dauden karteletan jarritako gomendioei kasu
egingo diegu, besteak beste surik ez egin, zaborrik ez utzi,
bizidunak errespetatu.
9. Saiatuko gara gure inguruko zuhaitzak identifikatzen eta
izenak ikasten.
10. Hondakin gutxiago sortzen, berrerabiltzen eta birziklatzen
jarraituko dugu.

Udalera zuzenduriko proposamenak
Ikasleen arteko Foroan Udalari egin nahi dizkiogun eskaerak gure artean adostu ditugu, bozketaren bidez. Gainera, onlineko saioan parte hartu duten ikasleen bozkaz gain, ikastetxeetan talde gehiagok ere izan dute bozkatzeko aukera.
Horretarako bi baliabide erabili ditugu: foroan zuzenean “Mentimeter” delakoa eta foroaz aparte google-ko formulario
bat. Guztira 54 bozka jaso ditugu. Proposamen guztiak lau taldetan banatu eta bakoitzean, jasotako bozka kopuruen
arabera zerrendatu ditugu.

Baso eta mendiaren zainketa
1. Ave Mariako baso txikia erabili ahal izateko prestatu:
kutsadura garbitu, hesia kendu…

21,7%

2. Ehiza egiteko aukera gutxitzea animaliak ez hiltzeko
eta batez ere galzorian dauden animalien ehiza
debekatzea.

13%

10,9%

3. Herrian sortzen dugun hondakin organikoen %100a
konpostatu eta egoera txarrean dauden zonalde
publikoko zoruak berreskuratzen erabili.

17,4%

15,2%

4. Parkeak, berdeguneak eta inguruko mendiak garbiak
mantentzea eta basoko animaliak zaintzea.

10,9%

5. Mendiko bideak zaindu eta berritu eta baso eremuetan
ez egotea errepiderik, pistak bakarrik sortzea.
6. Gure historiarekin zerikusia duten naturako eremuak,
Santa Barbara bezala adibidez, zaindu eta kontserbatu.
7. Ahal bada, herrian berdeguneak ugaritzea.
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8. Santa Barbarako “Lakuan” belarra maizago moztea,
ez baitago urruti eta erabilpen handia eman
diezaiokegulako.
9. Hernanin, azkeneko urteetan egin diren azpiegitura erraldoiak kontuan hartuta (autobidea eta AHT), udalari eskatzen
diogu, hauen inguruan eragina jasan duten zonak ahalik eta egoera onenean berreskuratu eta epe luzera begira ere
egoera onean mantentzea. Edota dagokion erakundeei hori eskatzea.
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Landaketen inguruan
1. Hernaniko parkeetan, adibidez Ave Maria parkean eta
udalari dagozkion lurretan bertako landare eta zuhaitz
landaketak sustatzea eta horietan sortzen diren
hondakinetatik lortutako konposta, herrian bertan
erabiltzea.

32,6%

2. Bertako zuhaitzen berreskurapena, landaketa, sustatu
eta bultzatzea, bai lur publiko eta baita pribatuetan
ere; behar izanez gero diru laguntza publikoak
sortuz eta erabiliaz (Hernaniko udalak egin ditzake
akordioak edo itunak beste erakundeekin, adibidez
Foru Aldundiarekin).

17,4%

50%

3. Eukaliptoen landatzea gutxiagotzea eskatzen diogu
udalari, ingurumenarentzat egokiak ez direlako.
1
2
3
Langile ikastolako talde batek gutuna idatzi zion
alkateari eukaliptoekin Hernanin gaur egun dugun
arazoa azalduz eta mesedez, eukaliptoak botatzeko
eskatuz. Alkatearen gutuna jaso zuten erantzunarekin.
Xabier Lertxundik, eukaliptoak landatuta dauden eremuak ez direla udalarenak erantzun zien eta lur eremu horiek
erosten saiatuko zirela bertan Euskal Herriko zuhaitzak landatzeko. Taldeak asko eskertu zuen bere erantzuna.

Herritarrei zuzendutako ekimenak
1. Baso eta erreka garbiketa kanpaina gehiago
antolatzea, ea gero eta gehiagok kontzientziatzen
garen, naturaren garbitasuna guretzat osasuna ere
badela.

19,6%

2. “Plogging” jarduera (zabor jasoketa kirola egiten den
bitartean) antolatu, herri mailan nahiz ikastetxeetan,
ibilaldiak eginez inguruko basoetako zaborra
jasotzeko.

19,6%

3. Basoan burutzeko aisialdi ekintzak ikastetxe zein
herritarrentzat orohar: jolasak, antzerkia, musika…

8,7%

47,8%

4. Ingurumen arazoei buruzko hitzaldiak antolatzea.
Besteak beste, baso suteen prebentzio neurrien
kanpaina bultzatu herrian zehar.
5. Naturaren ezagutzaren aldeko hitzaldiak, ibilaldi
gidatuak eta erakusketak antolatzea.
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Ekipamenduen inguruan
1. Mendiko bideetan, hainbat puntu estrategikoetan
zakarrontziak eta iturriak jarri, baita landa eremuetan
ere, adibidez, Santa Barbaran.

19,6%

2. Sta. Barbaran goian, harrizko iturrian, mahaiak dauden
lekuan jendeak zaborra ez botatzeko zerbait egin.

13%

13%

3. Santa Barbara inguruan haurrentzako zelai edo
gune zabal eta egokitu bat haurrek naturaz gehiago
gozatzeko eta aldi berean, honen zainketa. Adibidez,
bertako urmael inguruan egurrezko hesia jarri,
eserlekuak, mahaitxoren bat...
4. Hernaniko baso desberdinen gida bat sortu, hauek
non dauden jakin eta bisitatu ahal izateko.

30,4%

1

5. Ibaiaren inguruan aisialdirako guneak sortzea.
6. Parke eta baso sarreretan panel informatiboak jartzea
eskatzen dugu bertan bizi diren espezieak ezagutzeko
eta basoak garbi mantentzeko.
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7. Zuhaitz eta basoen biodibertsitatearen ezagutza handitzearren, herriko zuhaitzak izendatuta jartzea.
8. Sta. Barbarako lakuan, jendeak beraien dortokak eta arrainak ez botatzeko kartela jarri. Izan ere, jendeak etxean
dituen dortokak eta arrainak nahi ez dituenean, lakura botatzen ditu eta hango animaliak jaten dituzte.
9. Udal baratzak bultzatu.

Hau izan da ikasturte honetan, Eskolako Agenda 2030 programaren
barruan egindako lana. Ahalegin guztiak egin ditugu aurten bizi izan
dugun egoeraren gainetik lan egiteko. Datorren ikasturtean, helburu
berarekin jarraituko dugu eta basoez gain, larre eta soroak ere aztertuko
ditugu. Denon artean, herri jasangarri baten alde jokatu behar
dugulako, inor atzean utzi gabe.

Eskerrik asko zuen arretagatik!

