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Espezie exotiko inbaditzaileen sarrera, horra biodibertsitateak aurre egin behar dien 

mehatxuetako bat, lurraren degradazioarekin eta klima-aldaketarekin batera. Ingurumen-

problematika hau inpaktu globala ez ezik tokian tokikoa ere eragiten ari da. Hori horrela, 

beharrezko ditugu prebentzio- eta jarduketa-neurriak hala munduan nola tokian-tokian 

jarduteko. 

 

Iruñeko biodibertsitatea ere jasaten ari da hainbat jatorritako espezie exotikoen etorrera: 

Floridako apoarmatuak, banbua, liztor asiarra, ailantoa, etab. Horra hor gure tokiko 

biodibertsitatea mehatxatzen ari diren espezieen adibide batzuk. 

 

Testuinguru horretan kokatu behar da Iruñeko Udalak 2016. urte bukaeran Mendillorriko 

Aintziraren inguruetan egindako jarduketa, bertako ingurumen-egoera hobetu eta 

lehengoratzeko; izan ere, eremu hori degradaturik zegoen, eta neurri batean hala zen fauna 

eta flora inbaditzaileko espezie exotikoen presentziagatik.   

Maila teknikoko lehenbiziko jarduketa baten ostean, espazioa lehengoratzeko premia jarri zen 

berriz ere mahai gainean, baina oraingoan esku-hartzea eta ingurumen-kudeaketa herritarren 

sentsibilizazio eta hezkuntzarekin batera eginez. Hartara, asmoa da herritarrak ez daitezela 

subjektu pasiboak izan, baizik eta aktiboak Mendillorriko Aintziraren ingurumen-baldintzak 

berreskuratu eta kontserbatzeko mantentze-lanak, segimendua eta konpromisoa gauzatzean.  

Horretarako, Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko Alorraren Ingurumen Hezkuntzako 

Lantaldeak proiektu bat aurkeztu zuen Mendillorriko ikastetxeek aukera izan zezaten, 2017-

2018ko ikasturtean lehengoratu nahi den eremua erabiltzeko hezkuntza-, ikerketa- eta 

esperimentazio-helburuekin. Horretaz gain, parte-hartze prozesua izanen da, eta bertan 

hezkuntza-komunitateak esku hartuko du herritarrei zuzendutako sentsibilizazio eta 

komunikazio-jarduketetan. 

Unitate Didaktiko hau ingurumen-sentsibilizazioko proiektu horren barruan txertaturik dago 

eta baliabide gisara aurkezten da bi helburu xede edukita. Batetik, Mendillorriko Aintziraren 

ingurunea zaindu eta errespetatu dadin sustatu nahi du, kontuan harturik “ezagun duguna 

maite dugula, eta maite duguna zaintzen dugula”. Bestetik, Aintziraren ingurunearen balioa –

esperientzien eta ikaskuntzen laborategi gisara– azpimarratzeko baliabidea ere izan nahi du, 

Mendillorriko ikasleen ikas-prozesuari lagundu eta hura aberasteko.   
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1. SARRERA 

Natura ez da soilik mendian eta naturguneetan dagoen “zerbait”, nonahi hein handiagoan 

edo txikiagoan agertzen den “zerbait” baizik. Hiriguneak ez dira salbuespena, eta auzotar 

gutxi jabetzen dira haietan dagoen biodibertsitate handiaz. 

Eta hori inon agerikoa izanez gero, berdegune deitutakoetan da: parke, lorategi eta 

abarretan. Mendillorri, zentzu horretan, pribilegiatua da, izan ere, berdeguneen azalera 

handiagoa dauka, batez beste, Iruñeak baino. Seguruenik, Aintzira da Mendillorriko 

gunerik esanguratsuena; auzoaren goiko aldean dago eta soropil-belardi handi batek, 

zuhaitz-eremuek eta urmael handi batek –Aintzirak– osatzen dute. 

Gunea artifizialki sortua bada ere, parke honetan biodibertsitate askotarikoa eta 

interesgarria dago. Nolanahi ere, ahate, zozo, txolarre, miru, tximeleta, zuhaitz, zuhaixka 

eta natur gunekoak diren beste zenbait bizidunekin batera, auzotar eta bisitari ugarik ere 

erabiltzen dute gune hau, batez ere, jolasaldi eta aisialdietan.  

Gizakion eta basoko bizitzaren arteko elkarbizitza harmoniatsua da, oro har, hiriko txoko 

honetan, noiz edo noiz arazoak edo gatazkak gertatzen badira ere.  Eragozpen horiek 

parkearen egoera ona edo erabiltzaileen bisiten kalitatea gutxiagotzen ahal dute, baina 

askotan konponbidea eduki dezakete gizalegezko portaerak sustatzen badira, eta 

horretarako, funtsezkoa da ezagutzea zenbait tokik, Mendillorriko Aintzirak kasu, 

gizarteari dakarzkioten balioak eta onurak.  

Unitate Didaktiko honen helburua da auzoko ikasleek hobeki ezagut dezaten etxe ondoan 

daukatena, eta beraiek izan daitezen bere herrikideei ezagutza eta begirunezko jarrerak 

helarazten dizkietenak. 

Unitate Didaktiko honek sei eskola-maila hartzen ditu, eta haietan zehar ezagutza 

handitzen doa ikasleen beraien behaketaren eta ikerketen bidez. Halako kontzientzia-

hartze progresiboa da, ikasleak bideratuko dituena bere ondorio propioak ateratzera 

Parkearen izaeraz eta auzoan duen garrantziaz. 
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2. NOLA ERABILI UNITATE DIDAKTIKO HAU? 

Material honek gogoeta sustatu nahi du Mendillorriko Aintziraren izaeraz, bertako dinamikez 

eta ingurunean betetzen duen zereginaz.  Jarduera hauen bidez, ikasleen parte hartzea 

bultzatu nahi dugu, beraiek ere auzotarrak baitira, jabetu daitezen gune honetan dagoen 

problematikaz eta arazoak konpontzeko lan egin dezaten “orokorrean pentsatu, tokian-tokian 

jardun” ikuspegitik abiatuta. 

Baliabide hau ikastetxeetan erabilgarri izan dadin, edukiak eta jarduerak lotuta daude Lehen 

eta Bigarren Hezkuntzako  eskola-curriculumekin.  

Jarduerak banaka egin daitezke, hala nahi bada, baina horiek guztiek unitate bat osatzen dute, 

ikasturtetik ikasturtera edo baita ere ikasturtean zehar jorratu daitekeena.  Hartara, ikasleek 

aldian-aldian gero eta ezagutza handiagoa bereganatuko dute eta guneari buruz halako 

ikuspuntu oro-hartzailea edukiko dute.  

Komeni da, behin jarduerak amaituta, emaitzen berri ematea Iruñeko Udalaren Ingurumen 

Hezkuntzako Zerbitzuari, posta elektroniko bidez (educacionambiental@pamplona.es) edo 

948 420 984 telefonora deituta. Material eta datu horiek  jarduerak egin direla agerian uzteaz 

gain, baliagarriak izanen dira ikasleak senti dezaten lurraldea zaintzen ari direla, eta, aldi 

berean, Udala jakinaren gainean jarriko dute ingurune honetako ingurumen-kalitatearen 

nondik norakoaz bezainbatean.  

2.1. Nori zuzentzen zaio Unitate Didaktikoa? 

Materiala pentsatuta dago Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako etapa osoko ikasle eta irakasleek erabil dezaten. 

Hasiera batean Mendillorriko Aintziraren ondoko ikastetxeei zuzenduta dago, baina lantzen 

dituen edukiak kontuan harturik, erabil daiteke, baita ere, ibai- edo aintzira-ekosistema bat 

hurbil duen edozein ikastetxetan. 

2.2. Unitate Didaktikoaren egitura 

Unitate Didaktikoak bi parte nagusi ditu: 

1. Irakasleen gidaliburua: proposatutako jarduerak deskribatzen ditu. Deskribapen 

bakoitzak honako atal hauek biltzen ditu: sarrera, helburuak, garatzeko proposamena 

eta jarduera egiteko beharrezkoak diren materialen zerrenda. 

2. Ikasleendako jardueren fitxak: laneko fitxak dira, ikasleek jarduera egitean erabili 

behar dituztenak. 
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3. IRAKASLEENDAKO GIDALIBURUA 

Gidaliburu hau baliabide bat da, eta haren bidez irakasleek zuzentzen ahalko dituzte Unitate 

Didaktikoaren jarduerak. Jarduerak modu erraz eta malguan dinamizatzeko jarraibideak ere 

ematen ditu, betiere erabilgarri dauden baliabideak kontuan harturik.  

3.1. Nola heldu proposatutako gaiei? 

Unitate Didaktiko honek 12 jarduera ditu. Gehienak aproposak dira edozein mailatan  egiteko, 

baina jarraian iradokitzen da zein mailatara egokitu daitezkeen hobekien. Maila bakoitzeko 2 

jarduera proposatzen dira, curriculumeko edukien arabera.  

Hona proposatutako jardueren tipologia:  

� Esplorazio eta behaketako jarduerak: ingurunearen behaketan oinarrituak. Batez ere 

fauna eta flora dituzte ardatz. 

� Ikerketa-jarduerak: gunearen ingurumen- eta bizitza-kalitatea ulertzera zuzendutakoak. 

Bi osagai dituzte: behaketa eta lortutako emaitzen azterketa. 

� Dedukzio-jarduerak: esplorazio-, behaketa- eta ikerketa-jarduerak abiapuntu hartuta, 

zenbait ondorio atera daitezke ingurunearen natur eta gizarte balioei buruz, bidea eman 

dezaketenak gunearen egoera hobetzeko. Jarduerei esker aukera edukiko dugu urteko 

txosten bat egin eta Udalari jakinarazteko zertan den problematika hau, zer nolako 

beharrak dauden eta zer proposamen egiten diren gune honetarako. 

 

Jarduerak honako irakasgai hauetan egin daitezke: 

 

Jardueraren izena Maila Irakasgaia(k) 

Esploratzeko mapa LH 5 Gizarte Zientziak, Natur Zientziak 

Lizar magikoa LH 5 Natur Zientziak, Gizarte Zientziak 

Nola deitzen da zuhaitz 

hau? 
LH 6 Natur Zientziak, Arte Hezkuntza 

Bizitza urpean LH 6 Natur Zientziak  

Ahateak baino gehiago DBH 1 Biologia eta Geologia 

Inbaditzen gaituzte! DBH 1 Biologia eta Geologia,  Geografia eta Historia 

Proiektu artistikoa DBH 2 Plastika, Ikus eta Ikus-entzunezko Hezkuntza 

Gizakiok aztergai DBH 2 
Geografia eta Historia, Hizkuntza eta 

Literatura, Etika Balioak 

Osasuntsu al dago gure 

parkea? 
DBH 3 Geografia eta Historia, Etika Balioak 

Ura bizitzarako DBH 3 
Biologia eta Geologia, Fisika eta Kimika 

Txoko berezi bat DBH 4 
Biologia eta Geologia,  Geografia eta Historia 

Aintziraren oihartzuna DBH 4 Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak, 

Etika Balioak, Biologia eta Geologia, Hizkuntza eta 

Literatura  
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3.2. Jardueren laburpen-taula 

 

Zk. Jardueraren izena Maila Tipologia  Deskribapen laburra 

1 Esploratzeko mapa LH 5 Esplorazioa eta behaketa 
Parkea esploratu behar da, bertako mapa egiteko, eta horrela ezagutu hala 

ingurumena nola hori osatzen duten osagaiak. 

2 Lizar magikoa LH 5 Esplorazioa eta behaketa 
Lizarra, toki hezeetako zuhaitza, aztertuko dugu, eta haren gaineko  

segimendua egiten lagunduko dugu. 

3 Nola deitzen da zuhaitz hau? LH 6 Esplorazioa eta behaketa Parkeko landare askotarikoak aztertuko ditugu eta herbario bat eginen dugu. 

4 Bizitza urpean LH 6 Esplorazioa eta behaketa 
Uretako makroornogabeak behatu eta identifikatuko ditugu, adierazleak 

baitira uraren ingurumen-kalitatea neurtzeko. 

5 Ahateak baino gehiago DBH 1 Esplorazioa eta behaketa 
Hegaztiak identifikatuko ditugu eta segimendu bat eginen diegu urteko zikloan 

zehar, eta baita urte batzuetan zehar ere. 

6 Inbaditzen gaituzte! DBH 1 Esplorazioa eta behaketa Espezie inbaditzaileak: zein diren eta zer arrisku dakarten.  

7 Proiektu artistikoa DBH 2 Esplorazioa eta behaketa 
Artelanak sortuko ditugu ingurune horretara bisita egin eta gero, eta 

emozioak zein sentsazioak sor ditzakeen espazio gisara irudikatuko dugu.   

8 Gizakiok aztergai DBH 2 Esplorazioa eta behaketa 
Behaketa-lana eta inkestak eginen ditugu, gunera datozen pertsonen profila 

eta bertan egiten dituzten jarduerak aztertzeko. 

9 
Osasuntsu al dago gure 

parkea? 
DBH 3 Ikerketa 

Ingurunearen osagaiak nola erabiltzen diren aztertuko dugu eta bere 

kontserbazio-egoera ikusi. 

10 Ura bizitzarako DBH 3 
Esplorazioa eta behaketa 

Ikerketa 

Balorazioa eginen dugu uren kalitatearen gainean, eta haren egoera on edo 

txarraren zioak aztertuko. 

11 Txoko berezi bat DBH 4 
Esplorazioa eta behaketa 

Ikerketa 

Dedukzioa 

“Lurzati naturalizatua” bisitatuko dugu eta egoeraren alderdi batzuk behatuko 

ditugu, egoki bilakatzen ari dela bermatzeko. 

12 Aintziraren oihartzuna DBH 4 
Ikerketa 

Dedukzioa 

Auzotarren artean jakitera emanen ditugu aztertutako gunearen ingurumen-, 

historia- eta gizarte-balioak. 
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3.3. Teknologia berrien erabilera 

Jarduera batzuk egiteko iradokitzen da komeni dela gailu elektronikoak erabiltzea, hala nola 

smartphoneak, tabletak edo ordenagailuak. Aipatu tresna horiek ez dira ezinbestekoak jarduerak 

egiteko, baina bai esperientzarako lagungarri eta aberasgarriak. 

Gailu horien erabilera murriztuta egon daiteke ikastetxeetan; hortaz, irakasleek erabakiko dute haien 

ustez beste aukerarik ote dagoen ikastetxearen ezaugarriak kontuan hartuta. 

Arrazoi hauengatik erabaki dugu gailuak erabiltzeko aukera hori kontuan hartzea: 

- Badira zenbait app oso erabilgarri, organismo jakin batzuk –zuhaitzak eta hegaztiak– 

identifikatzeko. 

- Bidea ematen dute argazkiak egiteko, eta hori oso erabilgarria da jarduera askotan (kasu 

honetan gailu horien ordez kamera digitalak ere erabil daitezke). 

- Ikasleentzat erakargarri dira, eta motibagarri ere izan daitezke, ezagutzen dituzten 

erabileretarako ez ezik beste zenbait erabileratarako ere (zientifikoak kasu honetan) baliatu 

daitezkeelako.  

 

3.4. Jardueren proposamena  

Jarduera bakoitzak atal batzuk ditu, eta horietako batzuk komunak dira jarduera guztietan: 

- Aholkatutako maila 

- Helburuak 

- Metodologia eta garapena 

- Beharrezko materialak 

- Ebaluazioa (bakarrik ebaluazio objektibo samarra egin daitekeen jardueretan eta ebaluazioa 

beharrezkoa denetan lortutako emaitzak baloratzeko).  

- Erreferentziak  

Zenbait jardueraren kasuan, aurrekoez gain kontuan hartuko dira, baita ere, jarduera aplikatzeko 

ezagutza baliagarriak, denboraren gaineko informazioa, jardueraren ebaluazioa, jarduera beste modu 

batera egiteko aukerak, etab.  
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1. ESPLORATZEKO MAPA 

Maila: LH 5 

Helburuak 

� Ingurunea sakonkiago ezagutu eta hurbilago sentitzea. 

� Ikusizko pertzepzioa eta inguratzen gaituzten dimentsioena sustatzea. 

� Gure ingurune hurbilean berdeguneak egotearen garrantzia baloratzea. 

Metodologia eta garapena 

Jarduera hau hiru saiotan eginen da: 

1. Landa-saioa : bisita Mendillorriko Aintziraren parkera 

Bisita Mendillorriko Aintziraren parkera, mapa bertatik bertara osatzeko.  

Ikasleei oinarri-mapa emanen zaie (ikusi Ikasleendako fitxak), bertan honako hauek egiteko: 

- Parkean identifikatutako elementuak (zuhaitzak, zuhaixka-trinkoak, bidexkak, hiri-altzariak, 

etab.) marraztea kolore edo forma ezberdinak erabiliz bereizita. 

- Lokalizatu elementu bakoitza gutxi gorabeherako formaz eta azaleraz.  

- Elementu bakoitzeko aleak zenbatu. 

Ahal bada, parkeko elementu guztiei banan-banan argazkia egitea.  

Lan hori banaka edo taldeka egin daiteke. 

2. Ikasgelako saioa: behin betiko mapa egitea 

Helburua da gunean jasotako informazioa biltzea eta haren gaineko bateratze-lana egitea.  Hona egin 

beharreko lanak: 

- Bateratze-lana, landa-saioan bildutako informazioarekin. 

- Behin betiko mapa marraztea, legenda eta guzti. Ahal bada, DIN A3 tamainan egin.  

- Topatutako elementuen inbentarioa egitea, bakoitzaren ale kopurua adierazita. 

- Irudirik (argazkiak edo marrazkiak) edukiz gero, horiek inprimatzea eta inbentarioa 

ilustratzeko erabiltzea.   

-  

3. Ikasgelako saioa: berdeguneak Iruñean 

- Alderatu egindako lanak SITNA (ingurunearen airetiko argazkiak ikusarazten ditu), Google 

Earth edo Google Maps bitartez ikus daitezkeenekin.  

- Alderatu hiriko berdeguneen azalera auzoka, eta Mendillorri barruan eremuka, ikusteko zein 

den auzorik berdeena. Ikusiko duzuenez, Mendillorri berdegune gehien dituen auzoetako bat 

da, eta Aintziraren ingurunea, auzoko garrantzitsuenetako bat. 

- Taldeka, ikasleek gogoeta eginen dute berdeguneek dakartzaten onuren gainean gizarte, 

ingurumen eta kultura arloetan. 

- Bateratze-lana eta eztabaida berdeguneen onurei buruz. 
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Materialak 

Landa-materiala: 

- Karpeta edo taula bat, papera gainean jartzeko 

- Arkatzak (kolore batzuetakoak) 

- A4ko oinarri-mapa (ikusi Ikasleendako fitxak) 

- Argazki-kamera, telefono mugikorra edo tableta (aukerakoak), argazkiak egiteko. 

Gelako materiala:  

- A3ko oinarri-mapa edo handiagoa 

- Arkatzak edo errotulagailuak (kolore batzuetakoak) 

- Inprimagailua (aukerakoa) 

- Ordenagailua (aukerakoa) 

Erreferentziak 

- SITNA (Nafarroako Lurraldeari buruzko Informazio Sistema): 

http://sitna.navarra.es/geoportal/?lang 

- Google Earth: https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 

- Google Maps: https://www.google.com/maps/ 
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2. LIZAR MAGIKOA 

Maila: LH 5 

Helburuak 

� Ikasleak hurbiltzea landareen behaketara.  

� Landareen garapen eta hazierari antzematea, zuhaitz honen inguruan. 

� Lizarrak historian zehar eduki duen garrantzia ulertzea. 

Sarrera teorikoa 

Lizarra (Fraxinus excelsior eta F. angustifolia) Europako hosto erorkorreko zuhaitza da. Nafarroan ipar-

erdialdeko alde menditsuetan aurki dezakegu. Askotan, ur-lasterrei lotuta hazten da, hala nola ibaiei 

eta errekei. Zuhaitz hau ingurune artifizialetako ur-ekosistemetan ere bizi da, Mendillorriko aintziran 

kasu.  

Lizarrak sinbologia handia eduki du Europako antzinako kulturetan. Ezagunena Yggdrasil-en 

elezaharra da, Bizitzaren Zuhaitzaren ikurra Europako iparraldeko kulturetan. Elezahar horren berri 

ematen duen ipuin bat Martes de Cuento blogean irakur daiteke (ikusi erreferentziak). 

Antzinako euskal kulturan, lizarra zuhaitz babeslea zen, tximistak eta espiritu gaiztoak uxatzen 

zituena. Bordetatik hurbil landatzen zen; izan ere, itzala ematen dute udan, eta eguzkia igarotzen 

uzten dute neguan. Halaber, tximistak bordaren gainean erortzea ekiditen dute. Bestalde, lizarrek, 2 

edo 3 urtean behin inausita, oso adar aproposak sortzen dituzte animaliendako itxiturak egiteko, 

besteak beste.  

Nafarroako geografian, lizar hitza barne hartzen duten toponimo asko daude. Toponimo horiek 

adierazten digute toki horietan lizarrak daudela edo egon direla, eta bereziki horregatik direla 

ezagunak. Hona adibiderik ezagunenak: Lizarra eta Lizarraga (Sakana) herriak, Lizarrusti portua (Aralar 

mendilerroa) eta Lizardoia erreserba integrala (Irati basoa). Nolanahi ere, askoz ere gehiago dira.  

Jarduera honetan, zuhaitz honetan jarriko dugu arreta, eta segimendua eginen diogu, behatzen 

ikasteko eta helburu zientifikoak dituzten datu-bilketetara hurbiltzeko. Aldi berean, espezie honen 

sinbologia eta baliagarritasuna oso nabariak dira gure lurrean. Hori horrela, alderdi horiek ulertzen 

laguntzeko, ariketa bat egitea proposatzen da. 

Metodologia eta garapena 

Jarduera hau bi saiotan eginen da: 

1. Landa-saioa 

Irteera bat eginen dugu Mendillorriko aintzirara, babestu nahi d(it)ugun lizarra edo lizarrak hautatze 

aldera. Jarduera egiteko, ikasleak taldeka banatuko dira. Hona hemen talde bakoitzaren zereginak: 

- Lizarra lokalizatu, zuhaitz hori nolakoa den azaltzen digun Ikasleendako fitxak agiriaren 

laguntzaz. 

Lizarrari buruzko datuak biltzea (ikusi Ikasleendako fitxak). 

1. Zuhaitzaren neurriak hartzea 

o Altuera: Arkatzaren metodoa erabiliko dugu neurtzeko (Ikusi aparteko informazio 

erabilgarria) 

o Enborraren lodiera: enborraren zirkunferentzia neurtu 1,30 metroko altueraren 

inguruan. 



14 

 

2. Marrazkia: talde bakoitzak zuhaitzaren osagai hauek marraztuko ditu: 

o Hostoak (halakorik balitz) 

o Adartxoak ernamuinez (oso bereizgarriak lizarraren kasuan, hostorik ez daukanean). 

o Fruituak 

o Infloreszentziak (lizarraren loreak) 

o Enborraren kalkoa (eranskinetan azaldua) 

3. Beste ohar batzuk, antzemandako kalteei buruz: adar puskatuak edo lehorrak, kalteak 

azalean, etab. 

4.  Zer emozio eragiten digun lizarra ikusteak, ukitzeak... 

Ahal bada egindako argazkia zuhaitz osoari egindakoa izanen da. 

2. Ikasgelako saioa:  Lizarraren fitxa 

Parkean bildutako ohar eta materialekin fitxa bat osatuko dugu zuhaitzari buruz (talde bakoitzak 

berea egin dezake). Bertan, honako datu eta alderdi hauek jasoko dira: 

- Espeziea 

- Tokia 

- Bisitaren data 

- Zuhaitzaren neurriak 

- Argazki orokorra 

- Zuhaitzaren osagai ezberdinen marrazkiak 

- Egoera (kalterik duen ala ez) 

- Sortu dizkigun emozioak 

- Zuhaitzaren onurak. Gogoeta egin zuhaitzen eginkizunei buruz: oxigeno-sortzaileak dira, eta 

karbonoaren hustulekuak (ezinbestekoa klima-aldaketaren kontrako borrokan), faunaren 

babeslekua, babesguneak lurzoruaren higaduraren kontra...   

Segimendu hori aurreko urteetan ere egin izan bada, urte horietako emaitzak kontuan hartuko dira 

zuhaitzaren bilakaera aztertzeko. Hazkunde-grafiko xume bat ere egin daiteke. 

 

3. Ikasgelako saioa:  Lizarra, erabilerak eta sinbologia 

Jarduera osatu daiteke fitxa-komiki bat irakurrita. Bertan, hizpide hartzen dira lizarrek Europako 

antzinako kulturetan betetzen zituzten erabilerak eta sinbologia.  

Ikasleei eskatuko diegu ipuina (https://www.martesdecuento.com/imaginopedia/yggdrasil) irakurri 

eta komikia begiratu dezatela. Gero, bateratze-lana eginen dugu, honako gai hauei helduta:  

- Behiala, zergatik ziren zuhaitzak hain garrantzitsuak? 

- Zer balio ematen zaie gaur egun zuhaitzei? Zertarako balio dute? 

- Zuen ustez, zer alde dago zuhaitzak iraganean aintzat hartzeko moduaren eta egungoaren 

artean? 

- Ezagutzen al duzue zuhaitz bereziren bat, zerbaitengatik gailentzen dena? 

 

Elezahar bikingoa inspirazio-iturri hartuta eta ikasleek parkera ateratzean ikusten dutenetik abiatuta, 

talde bakoitzari esanen diogu izena emateko Mendillorriko Parkeko lizarrari, eta gero haien artean 

bozketa bidez hautatuko dugu behin betiko izena. 
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Materialak 

- Arkatza 

- Neurketa-zinta malgua edo, bestela, korda bat edo artilezko harizpia.  

- Papera 

- Argizari-arkatza edo ikatz-ziria 

- Landa-fitxa  

Erreferentziak 

- Yggdrasil, Martes de Cuento blogean: https://www.martesdecuento.com/imaginopedia/yggdrasil 

- Informazio gehiago zuhaitzei buruz, kapitulu luze batean lizarra aztergai hartuta barne harturik 

lizarrak Nafarroan duen presentzia: 

https://docs.google.com/document/d/1ZOI6dJ3kDIDWzRrEJCudRlfAZfvakMfBaVX5fbsxWOg/edit 

(pdf-a deskargatu daiteke)  

Aparteko informazio erabilgarria 

- Nola neurtu zuhaitz baten altuera: wikihow-eko esteka honetan (https://es.wikihow.com/medir-la-

altura-de-un-árbol) jarraibideak ematen dira zuhaitz baten altuera neurtzeko, besteak beste arkatz-

metodoa (errazenetako bat) erabilita. Metodo hori testu nagusian aipatu izan dugu.  

- Nola neurtu zuhaitz baten enborraren zirkunferentzia: enborraren zirkunferentzia lurretik 1,30 m 

ingurura eginen dugu. Neurketa erraz egin daiteke neurketa-zinta malgu batez. Bestela, nahikoa da 

korda bat jartzea enborraren inguruan eta gero haren luzera ikasgelan neurtzea.  

- Nola kalkatu enborraren azala: paper-orri bat zuhaitzaren enborraren gainean finkatu (eskuz egin 

daiteke, edo zinta itsasgarriaz; ez erabili txintxetarik edo iltzerik, zuhaitza kaltetzen dutelako). 

Argizari edo ikatz-ziri bat igurtziko dugu orriaren gainean, enborraren azala eta zimurdurak 

paperean kalkatu daitezen. Komeni da ia orri osoa igurtzea, azalaren irudia hobeki irudikatzeko. 
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3. NOLA DEITZEN DA ZUHAITZ HAU? 

Maila: LH 6 

Helburuak 

� Mendillorriko Aintziraren Parkeko landare-dibertsitatea ezagutzea. 

� Ikusitako landareen jatorriaz jabetzea (autoktonoak edo aloktonoak diren). 

� Behaketa eta landareak identifikatzeko trebetasunak lantzea. 

� Espezie exotiko inbaditzaileek sortzen duten ingurumen-arazoaren gainean sentsibilizatzea, 

eta mahai gainean jartzea horiek hona iristea eta ugaltzea prebenitzeko neurriak . 

Metodologia eta garapena 

Komeni da jarduera hau udazkenean egitea, hostoak erori baino lehen, edo udaberrian, hostoak 

kimatu ondoren, zuhaitzetan hostoak egoteak erraztu egiten baitu identifikazioa. 

Jarduera hau bi saiotan eginen da: 

1. Landa-saioa  

Bisita bat eginen dugu Mendillorriko Aintziraren parkera, landaretzari behatzeko. Hona ikasleen 

zereginak: 

- Parkean diren zuhaitzak eta zuhaixkak lokalizatu eta identifikatzea. Mapan, bakoitzaren kokapena 

seinaleztatuko dute, puntu edo gurutzeen bidez esaterako, espezie bakoitzerako kolore ezberdina 

erabilita. 

    Besteak beste, honako espezie hauek aurkitu behar dituzte: 

 

ESPEZIE AUTOKTONOAK ESPEZIE ALOKTONOAK 

Hagina (Taxus baccata) Atlasko zedroa (Cedrus atlantica) 

Lertxuna (Populus tremula) Zume negartia (Salix babylonica) 

Haltza (Alnus glutinosa) Banbua (Banbusoideae)  

Lizar arrunta (Fraxinus excelsior) Haltz italiarra (Alnus cordata) 

Ezkia (Tilia platyphyllos) Likidanbarra (Liquidambar styraciflua) 

Haritz kanduduna (Quercus robur) Tamariza (Tamarix sp.) 

Artea (Quercus ilex)  

Intxaurrondoa (Juglans regia)  

Gorostia (Ilex aquifolium)  

 

Ikasleendako fitxetan espezien marrazkiak agertzen dira horiek identifikatzen laguntzeko, baina 

gomendagarria da gida edo app bat lortzea, osatuagoak eta zehatzagoak direlako. 

- Herbario bat osatzea landare horiekin; horretarako argazki-laginak edo landareen benetako 

laginak hartu beharko dira. Gure gomendioa da argazki-herbario bat osatzea, izan ere, horrela ez da 

beharrezkoa izanen landareen hostoak edo adartxoak ebakitzea. Horretarako, landareetan 

interesatzen zaizkigun parteei eginen dizkiegu argazkiak, hala nola hosto, fruitu eta haziei.  
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Orobat, herbario tradizional bat edo herbario digital bat egin daiteke, baina horretarako laginek 

benetakoak izan behar dute. Landareei kalterik ez eragiteko, komeni da bisita urriaren bukaeran 

edo azaroaren hasieran egitea, hosto erorkorreko zuhaitzek orduan galtzen dituztelako hostoak, eta 

horrela lurretik har daitezke modu naturalean eroritakoen artean. Hosto iraunkorreko zuhaitz eta 

zuhaixken kasuan, zenbait hosto edo adar txiki ere topa daitezke lurrean, bestela, artaziak erabilita 

ebakiko ditugu. Nahikoa da lagin bat hartzea espezie bakoitzeko, ez baitugu praktika hau gehiegi 

zabaldu nahi, ezta landareak soberan kaltetu. 

2. Ikasgelako saioa: 

- Argazki-herbarioa 

Fitxak eginen ditugu, landa-saioan egindako argazkiez osatuak, eta etiketa bat gehituko diegu, 

landarearen espeziea eta laginaren data eta tokia adierazita. Hobe da espezie bakoitzeko 

orrialde bat egitea. Nolanahi ere, orrialde batean argazki batzuk txertatu daitezke landareen 

alderdi eta zehaztapen askotarikoak jasotzen badituzte (hostoen gainaldea eta azpialdea, 

fruituak, loreak, etab.).  

-      Herbario tradizionala 

Hostoen eta adartxoen laginak presiopean jarri behar dira, lehor daitezen. Horretarako, 

egunkari-paper edo xukagarri baten plegu baten barruan hedatuko ditugu, eta gainean pisua 

jarriko diegu, esaterako, liburu pila bat. Hor 7-10 egunez utziko ditugu. Behin lehor eta ongi 

zapaldurik daudela, kartoi mehe baten gainean jarriko ditugu (zeloaz itsas daitezke) eta 

etiketa bat gehituko dugu espeziearen izenaz eta laginaren dataz. Ziurtatu behar dugu ongi 

sikaturik dagoela, ustel dadin ekiditeko.  

Lagin guztiekin, kaier bat osatuko dugu (kartoi meheak, esaterako, plastikozko uztai-zorroetan 

gorde daitezke).  

- Herbario digitala 

Hostoak eta adartxoak lehortu gabe kartoi mehe baten gainean jarriko ditugu ongi hedaturik 

(zeloaz edo barra-lekedaz itsas daitezke). Behin prestaturik, eskaneatu edo fotokopiatuko 

dira, ahal dela koloretan. Eskaneatuz gero, etiketa bat gehitu lamina bakoitzari, izena eta 

bilketa-data adierazita. Fotokopiatuz gero, etiketa gehitu behar da fotokopia egin baino 

lehen.  

Horrela egiteak badu abantaila bat: lagin bakoitzaren nahi adina kopia egin daitezke.   

Aukeratzen den herbario mota alde batera utzita, garrantzitsua da espeziearen jatorria adieraztea 

informazio orokorrarekin batera (izen arrunta, izen zientifikoa...). Halaber, herbarioaren hasieran edo 

bukaeran mapamundi bat txertatuko da, topatutako espezieak mapan kokatzeko eta, bide batez, 

ikusteko zer proportzio dagoen espezie autoktonoen eta exotikoen artean.  

Behin espezie exotikoak identifikaturik, aztertuko dugu horietako zein diren inbaditzaileak, hau da, 

zeinek kaltetzen dituzten espezie autoktonoak, zer kalte eragiten dizkieten eta zer egin daitekeen 

kalteak ekidin edo gutxitzeko. Informazio hori herbarioan gehitu daiteke.  
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Materialak 

- Landa-fitxa 

- Parkearen mapa 

- Koloretako arkatzak 

- Zuhaitzak eta zuhaixkak identifikatzeko gida (ikusi Erreferentzien kapitulua).  

Hautazko materialak (ikusi herbarioa egiteko jardueraren luzapena). 

- Karpeta 

- Paper xukagarria edo egunkarikoa 

- Eskanerra edo fotokopiagailua 

- Guraizeak 

Erreferentziak 

Gidaliburu asko daude landareak (kasu honetan zuhaitzak eta zuhaixkak) identifikatzeko. Kapitulu 

honetan aipatzen dira erabilgarri izan daitezkeen batzuk: 

- Euskal Herriko Zuhaitz eta Zuhaixken Gidaliburua (1996). Iñaki Aizpuru. Eusko Jaurlaritza: Bi 

bertsiotan dago, euskaraz eta gaztelaniaz. Ederki osaturik dago, testuak bikainak dira eta argazki 

sorta, ona. Espezie autoktonoak eta aloktonoak daude jasota. Formatu handikoa da, ezin da landa-

saiora eraman, baina bai ikasgelan erabili. 

- Arbolapp: Iberiar penintsulako zuhaitz eta zuhaixken espezieen identifikazio-gida bat da, baina 

bakarrik jasotzen ditu basoko espezieak (ez ditu jasotzen lorategietan landatzen ohi diren espezie 

exotikoetako asko). Dikotomia klabean dago antolaturik, eta horrela pausoz pauso gidatzen zaitu. 

Mendillorriko Aintzirako zuhaitz gehienak basoko espezie autoktonoak dira; hortaz, app honetan 

bertako zuhaitz eta zuhaixketako askotxo identifikatu daitezke. 

Gaztelaniaz dago eta doan da. 

- PlantNet: App honetan landare mota oro identifikatu daitezke, unean bertan egin diren edo 

lehenagotik eginda zeuden argazkien bidez.  Irudia abiapuntu hartuta, app-ak aukerak ematen ditu 

probabilitate-mailaren arabera “gehiago gerta daitekeenetik” “gutxiago gerta daitekeenera” 

ordenaturik. Fitxak kontsultaturik, non argazkiak baitaude alderaketak egiteko, zehaztu daiteke zer 

espezie den kasu bakoitzean. Gidak basoko espezieak ez ezik, gure lorategietan landatutako 

landareetako asko ere jasotzen ditu.  

Gaztelaniaz dago eta doan da. 

- Espezie exotiko inbaditzaileen Espainiako katalogoa – Flora: https://bit.ly/2GbQ7O4  
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4. BIZITZA URPEAN  

Maila: LH 6 

Sarrera teorikoa 

Apenas ikusten den fauna hori, hau da, ornogabeak, detektatzeko jarduera da. Ekosistema baten 

kalitatea neurtu daiteke bertan bizi diren ornogabeen kopuruaren eta moten arabera. Esparrua oso 

zabala denez, jarduerak uretako makroornogabeak ditu jomuga, haien tamainagatik errazago ikus 

daitezkeelako eta bakarrik uretako ingurumenean bizi direlako. 

Helburuak 

� Behaketa lantzea eta uretako makroornogabeen oinarrizko multzoak identifikatzen ikastea. 

� Ideia bat lortzea uren kalitate-mailaren gainean. 

Metodologia eta garapena 

Laginketa soil bat egitea proposatzen da, makroornogabeei antzemateko aintziraren ur-

ingurumenean. Topatu ditugun moten arabera, ekosistemaren kalitate-mailak ezarriko ditugu, fitxa 

honi atxiki zaion taularen laguntzaz. 

Jarduera honetan landa-saio bat eta ikasgelako beste bat egin behar dira: 

1. Landa-saioa: Bisita aintzirara, ahal bada egun eguzkitsu eta bero samar batean. Izan ere, halako 

egunetan makroornogabeak aktiboago daude, eta, hortaz, errazago ikus daitezke.  

1. Eremu bat edo batzuk aukeratu laginketa egiteko 

Hautatu sarbide errazeko eta ezaugarri ezberdinetako tokiak: landarerik gabeko lakuertzak, 

ur-landaredun guneak, itzalguneak, eguzkitsuak, etab. 

2. Urari zuzenean behatzea 

Makroornogabeei behatuko diegu, ur gainean eta urpean igeri egiten dutenei. Saiatuko gara 

horiek identifikatzen, ditugun klabeei esker (Ikusi Erreferentziak). Behatutako ornogabeak 

apuntatuko ditugu, harrapatzen saiatuz gero litekeena delako ihes egitea eta berriz topatu 

ezin izatea. 

3. Ur-laginak hartzea 

Makroornogabeendako sare bat (ahal dela helduleku luzeaz) erabiliko dugu hondoa 

marruskatuz laginak hartzeko. Laginak erretiluetan jarriko ditugu. Ur gainean 

makroornogaberik igeri egiten ikusiz gero, sareaz baliatuta harrapatzen saiatuko gara 

hondoan ibili gabe. 

4. Harrapatutako ornogabeak bereiztea 

Ornogabeak bereiziko ditugu sarean jasotako beste elementuetatik (landare-hondarrak, 

harriak, etab.) Kontu handiz eta matxardak edo besterik gabe behatzak erabilita ornogabeak 

poteetan sartuko ditugu ur pixka batez.  
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5. Makroornogabeak identifikatzea 

Ornogabeak lupaz eta klabeen laguntzaz identifikatuko ditugu. Behin identifikaturik, bere 

ingurunera itzuliko ditugu. Baten bat identifikatu ezean, argazki bat eginen diogu, gero 

kontsultatzeko. Identifikatutako ornogabeen izenak apuntatuko ditugu. 

2. Ikasgelako saioa 

Ikasgelan, kalkulu bat eginen da, makroornogabeen eta ur-kalitatearen indizearen gainean. 

Harreman zuzena dago makroornogabeen indizearen eta ur-kalitatearen artean. Horretarako, 

makroornogabeen indizearen araberako balorazio-taula erabiliko dugu. Kontuan hartuko da 

topatutako espezie ezberdinen kopurua, eta ez bakoitzeko ale-kopurua. Lagin batzuk hartu ondoren, 

aintzira osoaren batez besteko puntuazioa kalkulatu daiteke. 

Emaitzen interpretazioarekin batera hipotesiak ere eginen ditugu, emaitzak ulergarri egiteko. 

Oharra: ahal dela, udaberri bukaeran egin jarduera hau, ornogabe askoren zikloak ikusgarriago 

direlako orduan. Neguan, horietako asko hibernatzen edo larba-egoeran daude, hortaz, zaila da 

topatzea. Udaberrian posible ez balitz, udazkena ere une aproposa izan daiteke. 

Emaitzen interpretazioa  

Kalitatea baloratzeko taula, makroornogabeen indizearen arabera   

Amaiera-puntuazioa (espezie-kopurua) Uraren kalitatea 

> 50 Oso ona 

31-50 Ona 

16-30 Neurrizkoa 

6-15 Eskasa 

< 6 Txarra 

Kontuan hartu behar da makroornogabeen presentzia ez dagoela beti uraren kalitateari lotuta; izan 

ere, badira beste faktore batzuk hori eragiten dutenak, hala nola harrapakariak egotea, esaterako 

arrainak edo uretako hegaztiak. Beste faktore bat izan daiteke uretako landareak egon ala ez; izan 

ere, landare horiek jatekoa eman eta ugalketarako euskarria izan daitezke ornogabe askorentzat. 

Gainera, kontuan hartu behar da Mendillorriko aintzira artifiziala dela, eta izaki bizidunak jaso dituela 

modu natural batez ez ezik, gizakiok horra eramanda ere. Ezin da ahaztu, ezta ere, bisitarien eragina 

handia dela, eta haren uraren parte bat hiriguneko isurketetatik doakiola; hartara, uraren kalitateak 

sufritu egiten du horregatik. 

Ez da erraza halako ingurunean makroornogabeak topatzea; izan ere, aipatu inguruabarrez gain, ur-

landaretza urria da eta beti daude harrapakariak (ahateak, karramarro inbaditzaileak eta, lehen 

behintzat, arrainak). Halakoak harrapatzeko pazientzia eta denbora dira ezinbesteko. 
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Hona harrapaketak egiteko egokien izan daitekeen tokia: gune hesiduneko ertzetik aurrerakoa, 

zabalagoa delako eta ur-landareak (gutxi) dituelako. Horraino iristeko ahalik eta gutxien zapaldu 

behar da lurzorua, gehiegi trinkotu ez dadin eta landareak kaltetu ez daitezen.   

Materialak 

- Eskuko lupa 

- Erretilua 

- Pote txikiak eta gardenak 

- Makroornogabeak harrapatzeko sarea edo iragazki handia 

- Plastikozko eskularru babesleak 

- Matxardak 

- Identifikazio-klabeak (atxikita) 

- Landa-fitxak 

- Makroornogabeen eta uraren kalitatearen puntuazio-taulak, makroornogabeen aurkibide 

biologikoaren arabera (atxikita doa).  

Erreferentziak 

Dikotomia-klabea Ebro ibaiaren arroko makroornogabeak identifikatzeko 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=27937&idMenu=4100 

www.chebro.es/contenido.streamFichero.do?idBinario=12283 

Klabe hau oso-osoa da eta hemen ematen duguna baino konplexuagoa. Gaian sakontzeko erabil 

daiteke nahi bada. Erabiltzeko beharrezkoa da ikasleek aurrez ikasi izana animalien anatomia eta 

fisiologiako zenbait kontzeptu; hori horrela, bakarrik gomendatzen da DBHko azken mailetarako. 

Erabilgarria da, baita ere, irakasleak gaian sar daitezen jarduerari ekin baino lehenago. 

Jarduera egiteko, ez da beharrezkoa animalien espeziea zehaztea; izan ere, gehienetan nahikoa da 

talde edo familiako identifikazioa egitea. 
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5. AHATEAK BAINO GEHIAGO 

Maila: DBH 1 

Sarrera teorikoa 

Hegaztiak dira errazen behatu daitezkeen izaki bizidunetako batzuk, eta dibertsitate handi samarra 

dute, edonoren jakin-mina pizteraino. Gainera, Mendillorriko Aintzirako Parkean, espezie ugari 

topatzen ahal ditugu, hala uretakoak nola lehorrekoak. 

Espezieen dibertsitate handia adierazgarria da, askotan, ingurumenaren kalitatearen seinale; hortaz, 

hegaztiak ingurumenaren egoeraren adierazleak dira. 

Jarduera honek bidea emanen die ikasleei parkeko dibertsitate ornitologikoari antzemateko, bai eta 

urteko zikloaren baitako bilakaerari (urte osoan ez daude hegazti berberak) eta urtez urtekoari ere 

erreparatzeko (espezieak eta hegazti-kopurua alda daitezke urte batetik bestera egondako aldaketen 

arabera).  

Helburuak 

� Parkeko hegaztiak identifikatzen eta haien dibertsitatea balioesten ikastea. 

� Urtean zehar espezieen kopuruan eta aleen kopuruan izandako aldaketei behatu eta horiek 

erregistratzea.  

Zer jakin behar dugu? 

Hegaztiak aztertzeari heldu baino lehen, kontzeptu batzuen berri eduki behar dugu, jarduera modu 

koherentean eta eraginkorrean zuzendu eta dinamizatzeko. 

� Hegaztien espezieen identifikazioa: hegazti-espezie bakoitzak berezko ezaugarri fisikoak eta 

portaerakoak ditu, eta horiek lagungarri zaizkigu hegaztiak identifikatzeko. Hona ezaugarri 

fisikoetan nabarmenenak: tamaina, kolorazioa, silueta (forma), moko mota, hankak, etab. Denak 

izaten ahal zaizkigu lagungarri. Portaera-ezaugarrien artean, honako hauek aipa daitezke: 

mugimenduak (hegaldi motak, lehorrean mugitzeko erak, etab.), sozialak diren ala ez, elikadura 

mota, egiten dituzten soinuak, etab. Ezaugarri fisikoen araberako identifikazioa errazago ikasi eta 

erabili ohi da; hortaz, horiek hartuko ditugu oinarri, nahiz eta posible den, baita ere, portaera-

ezaugarri batzuk kontuan hartzea. 

Kontuan eduki behar dugu, baita ere, espezie bereko banakakoen artean ezberdintasunak egon 

daitezkeela itxuran. Espezie batzuetan itxura aldatzen da sexu batean eta bestean, hala nola 

ahateetan; beste zenbaitetan, lumak aldatzen doaz adinaren arabera. Hegaztien gida batek 

lagunduko digu jakiten zer espeziek dituzten bariazio horiek.  

Kontuan hartu beharreko beste gauza bat: parkeetan egon daitezke etxeetatik datozen hegaztiak, 

eta horiek basa-hegaztiena ez bezalako itxura daukate. Mendillorrin hori antzarekin gertatzen da 

(jatorriz antzara hankagorriztatik datoz, hura baita basa-alea) eta etxeko ahateekin 

(basahateetatik datoz), lumaje oso bestelakoak eduki ditzaketelako basa-espezieekin alderatuta. 

Parkeetako aintziretan, Mendillorrikoan esaterako, ez da arraroa espezie exotikoetako ahateak 

ikustea, hau da, beste kontinenteetakoak, gizakiok hona ekarriak edo haien esku-hartzeen bidez 

hona bideratuak. Ohikoenak ahate kriolloa (Cairina moschata, jatorriz amerikarra) edo ahate 

mandarina (Aix galericulata, jatorriz asiarra) dira. Espezie exotikoak eta jatorriz etxekoak ez dira 
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beti agertzen hegaztien landa-gidetan. 

Ikasleen fitxetan irudiak txertatu dira espezie ohikoenak errazago identifikatzeko, baina komeni 

da gida edo app bat erabiltzea, erreferentzia atalean aipatutakoak kasu, ahalik eta espezie 

kopururik handiena identifikatzeko. 

� Aldaketak, urtez urte, hegaztien kopuruan eta motetan: hegaztiek hegan egiten dute, eta, hortaz, 

erraz antzean mugitzen dira leku batetik bestera. Mendillorrin bizi direnak ez dira salbuespen, eta 

batzuk bertan geratzen ohi diren arren, beste batzuk joan-etorrietan ibiltzen dira. Mugimendu 

horiek zenbait arrazoik eragindakoak izan daitezke: batzuetan hainbat toki bilatzen dituzte jateko 

edo atseden hartzeko –hegaztien eta espezien kopurua aldatuz doa egunean zehar–, eta bestetan 

espezie batzuek urtaroetako migrazioak egiten dituzte –aldaketak egoten dira kopuruetan 

urtaroen artean–. Gertaera horri erreparatzeko, eBird-en kontsultatu (ikusi aurrerago); izan ere, 

egutegian ikus daiteke espezie bakoitzaren egonaldia. 

Hona hegaztien migrazioan sakontzeko lotura batzuk: 

- Hegaztien migrazioari buruzko SEO/BirdLife webgunea  

(http://www.migraciondeaves.org/#index.php). Espezie batzuen bideoak eta argazkiak ditu. 

Wikipediaren artikukulu bat hegaztien migrazioari buruz, hainbat alderdiren gainean 

informazio zehatzagoa ematen duena:  https://es.wikipedia.org/wiki/Migración_de_las_aves  

Metodologia eta garapena 

Jarduera honetan landa-saioak eta ikasgelakoak egin behar dira: 

1. Landa-saioa(k) 

Saioan bisita bat eginen dugu parkera, bertako hegaztiei behatzeko.  

Ikasleek buelta bat emanen dute aintziraren inguruan, hegaztiei behatzeko, horiek identifikatu eta 

zenbatu arte. Komeni da aintzirako eta haren ertzeetako hegaztiak hartzea jomugan, ikusteko eta 

seguruenik identifikatzeko errazenak direlako. Ikasleak bereziki motibaturik egonez gero, jarduera 

luzatu daiteke eta gauza bera egin aintziratik kanpo dauden hegaztiekin.  

Hegaztiak identifikatzeko, lagungarria izan daiteke argazkiak egitea eta gero horiek app batean 

erabiltzea edo oinarritzat hartzea bibliografia kontsultatzeko edo, are, aditu bati beraietaz galdetzeko.  

Egindako oharrak ohar-koadernoan txertatu behar dira, honela: 

1. Zer hegazti daude? 

Identifikatutakoak apuntatu. Identifikatu ezean, haienganako hurbilketa bat egin, esaterako, 

“identifikatu gabeko ahatea”. Itxurari buruzko oharrik edo argazkirik egitea lagungarria izan daiteke 

gero identifikatzeko. 

2. Zenbat hegazti daude? 

Espezie bakoitzeko ale-kopurua zenbatu behar da bisita bakoitzean. Bisita bat baino gehiago eginez 

gero, datu-sorta bat bilduko dugu, eta haiekin estatistika errazak eginen.  
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3. Non daude hegaztiak? 

Ikasleek hegazti bakoitza non ikusi duten apuntatuko dute: uretan, ertzean, zuhaitz batean, zuhaixka 

batean, hegan, eta abarretan. 

4. Zertan ari dira? 

Ikasleek hegaztien portaerari buruzko datuak hartuko dituzte: uretan daude, jaten; urpean igerian; 

lotan; zuhaitz bateko adarretan; soropilean eta abarretan. 

Aldagaia - Datuak eBird-en erregistratzea 

Behatutako hegaztien datuak eBird herritarren zientzia-plataformara igo daitezke (ikusi 

Erreferentziak), eta horrela bultzatu bertako hegaztien gaineko ezagutza. App baten bidez egin 

daiteke hori (gaztelaniazko bertsioa erabili), bai eta bertatik bertara edo ikasgelan ere.  

Aldagaia – Identifikazioa marrazki bidez 

Beste aukera sortzaile eta praktikoa da ikasleek antzemandako hegaztien marrazkiak egitea. Arretatsu 

ibili beharko dute, honako alderdi hauek ongi jasotzeko: silueta, lumajearen diseinua, koloreak, 

mokoaren eta hanken formak, etab. Horrela arreta jarri, ñabardurei erreparatu eta haien morfologiaz 

ikasiko dute. Behin marrazkia amaitutakoan, hura landa-gidetan identifikatzen saiatu behar da. 

Marrazkiak, besteak beste, erabil daitezke parkeko hegaztiei buruzko agiri bat prestatzeko, aintzirako 

blogerako (ikusi 10. jarduera), edo erakusketan txertatzeko (ikusi 7. jarduera). 

1. Ikasgelako saioa 

Ikasgelako saioan, denbora bat emanen dugu identifikatu gabeko espezieak identifikatzeko. Halaber, 

bateratze-lan batean, zerrenda bat osatuko dugu denon artean behatutako espezieak eta aleak 

jasotzeko.  

Informazio horrekin, inguruneko hegaztiei buruzko agiri bat eginen dugu. Ezaugarri fisikoak eta 

portaerakoak ez ezik, hegaztien jatorriari buruzko datuak bilduko ditugu (espezie autoktonoak eta 

exotikoak identifikatuz eta haien jatorria zein ekosisteman eduki dezaketen eragina aztertuz), bai eta 

ekosisteman betetzen duten zereginaren gainekoak ere (zer jaten duten, harrapakari naturalik duten, 

zer landaretzak ematen dien babesa...). 

Emaitzen interpretazioa 

Oro har, espezie-dibertsitatea handia izateak esan nahi du tokia kalitatekoa dela ingurumenari 

dagokionez. Nolanahi ere, kontuan eduki behar da ikasleek ezin izanen dituztela zenbait espezie 

hauteman; hortaz, lortutako emaitza beti izanen da ez-osoa, baina bai orientagarria. 

Parkera egindako irteeretan, agerian geratuko da talde guztiek ikusitako espezieak ikusteko errazak 

eta arruntak direla, eta talde batek edo gutxik ikusitakoak, ordea, espezie ezohikoagoak edo 

arraroagoak. Edozein kasutan ere, horiek egotea interesgarria da, agerian uzten duelako 

ingurumenaren moldakortasuna hegazti mota ezberdinak jasotzeko. 
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Materialak 

- Optika: prismatikoak (aukerakoa baina gomendagarria) 

- Hegaztien gidaliburua 

- Telefono mugikorra eta tableta hegaztiak identifikatzeko app-az horniturik 

- Ohar-koadernoa eta arkatza 

- Argazki-kamera (mugikorrik edo tabletik eduki ezean) 

Erreferentziak 

� Behatzen ahal ditugun hegaztiak 

Ideia bat edukitzeko Mendillorrin behatu daitezkeen hegaztiei buruz, eBird erabiltzeko aholkatzen 

dugu. Intereseko toki bat (hotspot) dago, eta bertan biltzen da urte zenbaitetan zehar aditu ugarik 

bildutako informazioa: https://ebird.org/hotspot/L2608194  

Aukeren artean “listado ilustrado” fitxan klikatuz gero, zerrenda irudiduna agertuko zaigu espezie 

bakoitzaren argazkiekin eta urteko zikloaren gaineko egutegi batekin. 

eBird plataformak ere bidea emanen du jardueran jasotako datuak igotzeko, kontu bat sortuz 

ikasgelaren edo ikastetxearen izenean. Urteko garai ezberdinetan irteera batzuk eginez gero, aukera 

genuke datuak bildu eta bisiten artean alderatzeko.  

Webgunea www.ebird.org/spain/home da, eta datuak igotzeko app-a doan da (bilatu eBird, gero 

ezarpenetan aukeratu Espainiako gaztelania hizkuntza, gaztelaniaz erabili ahal izateko; berez 

ingelesez dator, baina ez dago euskarazko bertsiorik). 

� Hegaztiak identifikatzea 

� Liburuak 

� Guía de Aves: España, Europa y Región Mediterránea. Lars Svensson. Arg.: Omega. Osatuena 

eta kalitaterik handienekoa. Gaztelaniaz. 

� Aves de España. Eduardo de Juana eta Juan Varela. Lynx Edicions. Aukera polita, merkeagoa 

da. Gaztelaniaz 

� Guía de campo de las Aves de España y Europa. Rob Hume. Arg.: Omega. Argazkietan 

oinarritua. Gaztelaniaz. 

� Euskalherriko hegaztien gidaliburua. Xosé  M. Penas Patiño, Carlos Pedreira López eta Carlos 

Silvar. Sua argitaletxea. Euskalherriko hegaztiak hartzen ditu gehiago jomuga, baina ez dauka 

aurrekoek besteko kalitaterik. Gaztelaniaz eta euskaraz. 

� Aplikazioak 

Merlin: app hau (gaztelaniazko bertsioan, ez dago euskaraz) mugikorrera edo tabletera 

deskargatu daiteke, eta hegaztiak identifikatzen laguntzen du haien argazkien bidez. 

Erabiltzeko, eremu geografikoen arabera banatutako espezie-sortak deskargatu behar dira. 

Egun, Britaniar uharteetakoa dago erabilgarri, eta hor Mendillorriko hegazti gehienak 

agertzen dira. Laster, baina, egonen da erabilgarri Iberiar Penintsulako sorta.  

Hona hemen lotura bat Merlini buruz gehiago jakiteko (ingelesez dago): 

http://merlin.allaboutbirds.org 
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SEO/BirdLife hegaztien identifikatzailea (bakarrik gaztelaniaz): http://seo.org/max_conn 

� Kontsultak: zalantzarik egonez gero hegaztiren bat identifikatzeko orduan edo beste zenbait 

alderditan, Gorosti Zientzia Elkartera jotzen ahal dugu. Harremanetarako helbidea Elkartearen 

webgunean dago: https://sites.google.com/site/scngorosti/ 

Mendillorriko hegaztiak 

Mendillorriko Aintziraren Parkean maizago behatu daitezkeen hegaztien espezieak. 

- Basahatea* (Anas platyrhynchos) 

- Ahate gorrizta* (Netta rufina) 

- Ubarroi handia* (Phalacrocorax carbo) 

- Koartza hauskara* (Ardea cinerea) 

- Sai arrea (Gyps fulvus) (hegan) 

- Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) (hegan) 

- Gabiraia (Accipiter nisus) 

- Miru gorria (Milvus milvus) (hegan) 

- Miru beltza (Milvus migrans) (hegan) 

- Uroilo arrunta* (Gallinula chloropus) 

- Haitz-usoa (Columba livia) 

- Pagausoa (Columba palumbus) 

- Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) 

- Sorbeltz arrunta (Apus apus) (hegan) 

- Okil handia (Dendrocopos major) 

- Mika arrunta (Pica pica) 

- Belabeltza (Corvus corone) 

- Kutturlio arrunta (Galerida cristata) 

- Enara arrunta (Hirundo rustica) 

- Enara azpizuria (Delichon urbicum) 

- Pinu-kaskabeltza (Periparus ater) 

- Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) 

- Kaskabeltz handia (Parus major) 

- Buztanluzea (Aegithalos caudatus) 

- Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) 

- Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) 

- Errekatxindorra (Cettia cetti) 

- Txio horia (Phylloscopus trochilus) 

- Txio arrunta (Phylloscopus collybita) 

- Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) 

- Euli-txori grisa (Muscicapa striata) 

- Txantxangorri europarra (Erithacus rubecula) 

- Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) 

- Zozo arrunta (Turdus merula) 

- Birigarro txikia (Turdus iliacus) 

- Birigarro arrunta (Turdus philomelos) 
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- Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) 

- Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) 

- Buztanikara horia (Motacilla cinerea) 

- Buztanikara zuria (Motacilla alba) 

- Negu-txirta (Anthus pratensis) 

- Txonta arrunta (Fringilla coelebs) 

- Txorru arrunta (Chloris chloris) 

- Txoka arrunta (Linaria cannabina) 

- Kardantxilo europarra (Carduelis carduelis) 

- Txirriskila arrunt (Serinus serinus) 

- Kardantxilo tarina (Spinus spinus) 

- Etxe-txolarrea (Passer domesticus) 

* Ur-inguruneko ohiko espezieak.  

Hegaztien izenak alda daitezke argitalpen batetik bestera. Hemen eBird-ek proposatutako 

nomenklatura erabili dugu. 
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6. INBADITZEN GAITUZTE! 

Maila: DBH 1 

Sarrera teorikoa 

Espezie inbaditzailearen kontzeptua oihartzun handi samarra izaten ari da azken urteotan, 

biodibertsitateak duen mehatxu handienetakoa baita. 

Espezie inbaditzailea esaten zaio bertakoa ez den espezieari, gizakiok hara bultzatuta edo eramanda 

nahita edo nahi gabe iritsi denari. Nahita sartutakoak dira, esaterako, landare exotikoekin 

landatutako eremuak (landare exotikoen landaketak edo kanpoko arrainekin birpopulatutako 

hezeguneak); nahitakoak ez direnak, berriz, halabeharrez gertatzen dira, hala nola landare exotikoak 

inportatzen direnean berekin dakartzaten mikroorganismoak edo ornogabeak. 

Kanpoko espezie edo espezie exotiko guztiak ez dira iristen inbaditzaileak izatera; hala gertatzeko, 

hedatzeko gaitasun handia eduki behar dute, eta bertako fauna eta florarekin lehian aritu. 

Espezie inbaditzaileek eragin kaltegarriak sor ditzakete bertako izaki bizidunengan, dela haiekin lehian 

ari direlako, dela haien harrapakariak direlako, dela gaixotasunak helarazten dizkietelako, horiek ez 

izaki gaixotasun horiek sendatzeko gaitasunik. Hori horrela, biodibertsitatea zaintzekotan, komeni da 

espezie bereziki kaltegarriak erretiratzea edo desagerraraztea. 

Mendillorriko Aintziran espezie aloktono inbaditzaile zenbait aurkitu dituzte, zeinak nahita zein nahi 

gabe bertaratu baitira. Urte batzuetatik hona ekimen batzuk abiatu dira espezie horiekin bukatzeko.  

Jarduera honen bidez, ikasleek espezie inbaditzaileen kontzeptua jorratuko dute, gaiaren garrantzia 

bereganatu eta behatzaile arituko dira espezie inbaditzaileei antzemate aldera. 

Glosario txiki bat: 

- Espezie autoktonoa: bertako espeziea. 

- Espezie aloktonoa: bertako ez den espezie exotikoa, gizakiok bultzaturik iritsi dena (nahita 

eta nahi gabe). Ez da halabeharrez inbaditzailea izan behar. 

- Espezie inbaditzailea: ahalmen inbaditzaile handiko espezie aloktonoa, espezie autoktonoei 

eta iritsi den ingurumenari eragiten diena. 

Helburuak 

� Honako kontzeptu hauek ikastea: “espezie autoktonoa”, “espezie aloktonoa” eta “espezie 

inbaditzailea”. 

� Sentsibilizatzea espezie aloktonoak edo inbaditzaileak sartzeak dakartzan arazoei buruz. 

� Parkean eta bereziki aintziran espezie horiek ote dauden behatzen laguntzea. 

Metodologia eta garapena 

Jarduera honetan landa-saio bat eta ikasgelako bi egin behar dira: 

1. Ikasgelako saioa: irakasleek espezie exotiko inbaditzaileen gainean eman ditzaketen azalpenez 

gain, interesgarria litzateke El Escarabajo Verde erreportajea ikustea (ikusi Erreferentziak) eta 

atxikitako artikulu batzuk irakurtzea. Ikasleekin solasean egiaztatuko dugu ulertu ote duten zer alde 

dagoen espezie autoktono, aloktono eta inbaditzaileen artean. 
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Errepaso bat eginen dugu, atxikitako fitxa erabilita, ikusteko zer espezie inbaditzaile ager daitezkeen 

ugarien Mendillorrin. 

2.  Landa-saioa: landa-saio bat eginen dugu, bertatik bertara ikusteko fauna eta flora exotiko 

inbaditzailea. Batetik, aintzirari erreparatuko diogu, eta arrain, dortoka eta karramarroen bila arituko 

gara. Zuhaitzetan ere jarriko dugu arreta, ikusteko liztortzar asiarren habiarik ote duten, eta parkean 

barna ibiliko gara, landare exotiko inbaditzailerik, batez ere, ‘luma-mottorik’ dagoen egiaztatzeko. 

Posible den heinean, argazkiak eginen dizkiegu ikusitako inbaditzaileei. 

3. Ikasgelako saioa: Eskuratutako datuekin, txosten bat eginen dugu espezie exotiko inbaditzaileak 

zehaztuta, aleen kopuruak eta kokalekuak (mapaz baliatu gaitezke non topatu ditugun adierazteko). 

Emaitzen interpretazioa  

Ez antzematea espezie inbaditzailerik adierazle hoberena da eta aparteko albiste bat. Nolanahi ere, 

baliteke oharkabean pasatzea espezie bat edo beste (batez ere une horretan ale gutxi bada) edo 

inbaditzaile bat gero agertzea. Hori horrela, komeni da bisita berriz ere egitea handik hilabete 

batzuetara (aukerakoa da). 

Espezie inbaditzaile bakar bat ere egotea bada kezkatzeko modukoa, eta udal-zerbitzuei jakinarazi 

beharko genieke (beraiek ikusiko lukete posible ote den kentzea). 

Bi edo espezie inbaditzaile gehiago izanda, alarma pizteko modukoa litzateke, eraso egiten ahalko 

bailiokete espezie autoktono sorta handi bati. Udalari gaztigu egitea lehentasunezkoa da. 

Erreferentziak 

Zer da espezie exotiko inbaditzaile bat? 

- El Escarabajo Verde erreportajea, espezie exotiko inbaditzaileei buruz: 

https://bit.ly/2BhRDbG  

- WWFren orria: Zer da exotiko inbaditzaile bat, nola iristen dira hona eta zein dira Espainian 

inbaditzaile nagusiak?: https://bit.ly/2p5u00T  

- Ekologia Berdearen orria: Espezie inbaditzailearen definizioa, haien ondorioak eta Espainian 

diren inbaditzailerik garrantzitsuenak, modu errazean azalduta: https://bit.ly/2UHEeT6  

- Ingurumen Ministerioaren webgunea: Informazio teknikoa jasotzen du, ez dago guztiz 

egokiturik ikasleek erabiltzeko, baina egokiak dira irakasleek ezagutza handitu dezaten: 

https://bit.ly/2viLyek  

Espezie exotikoak Nafarroan 

- Diario de Navarrako artikulu bat (2017ko azaroaren 22an): https://bit.ly/2zWwLHf  

- Diario de Noticiaseko artikulu bat (2017ko abenduaren 10ean): https://bit.ly/2Cat81V  

- Landare exotiko inbaditzaileak Nafarroan (NUPeko artikulua): https://bit.ly/2QNoU8x  

- Floridako apoarmatua, Nafarroako espezie exotiko inbaditzailea: https://bit.ly/2Bgj31O  

Espezie exotiko inbaditzaileak Mendillorriko Aintziran 

- Diario de Noticiaseko albistea (2016ko urriaren 7an): https://bit.ly/2UFLMpB  

- Diario de Navarrako albistea (2016ko urriaren 6an): https://bit.ly/2C9pxkB  

- Euskal Telebistako albistea: https://bit.ly/2rySeBi 

- Navarra Televisióneko albistea: https://bit.ly/2UkoHv6 
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7. AINTZIRA ARTISTIKO BAT 

Maila: DBH 2 

Sarrera teorikoa 

Hiriko naturgune batera artearen ikuspuntutik hurbiltzea aberasgarria izan daiteke, ikuspuntu tekniko 

batetik antzematen ez ditugun alderdi zenbaiti erreparatzeko bidea ematen duelako. Jarduera honek 

Unitate Didaktikoaren beste jardueren kontrapuntua izan nahi du, ikasleen emozioei eta sormenari 

bidea ematen dielako.   

Proposamena da, hain zuzen, ikasleek proiektu artistiko bat egitea. Baliabide gisara marrazkia 

aukeratu bada ere, proiektu hau beste zenbait diziplina bidez ere egin daiteke, hala nola argazkiekin, 

literaturarekin, collageekin... Denbora edukiz gero, diziplina bat baino gehiago erabil daitezke. 

Jarduera honen xedea da parkeak ikasleei iradokitzen diena azaleratzea, artearen bidez islatu 

dezaten. Jarduera honetan behaketa oso garrantzitsua da, zientziarekin batera, baina emozioen 

osagaia ere oso inportantea da, eta hori xedezko artelanean islatuko da. 

Egindako lanekin, erakusketa bat egin daiteke –benetakoa edo birtuala–, baliabideen arabera.  

Helburuak 

� Emozio bidezko hurbilketa egitea, beste zenbait jardueratan (zientifikoagoak eta 

soziologikoagoak) eskuratutako ezagutzak osatzeko. 

� Artelanak sortzea, parkea eta haren osagaiak balioeste aldera. 

Metodologia eta garapena 

Jarduera, oro har, atari zabalean eginen da, parkean bertan; hortaz, eguraldi oneko egun bat 

aukeratzea komeni da. Ikasleek ez badute lana parkean bukatzen, ikasgelan amaitzen ahalko dute. 

Ikasleek artelan bat sortuko dute –marrazkia edo pintura– natur osagaiei (landareak, fauna, paisaia) 

edo gizakion natura-integrazioari lotuta (parkeko edo inguruneko eraikinak, pertsona batzuk parkean 

jarduerak egiten, etab.). 

Ikasleak artelanean esaldi bat gehitzera animatuko ditugu, marrazkiaren motiboak iradokitzen diena 

adierazita edo marrazkiaren azalpen txiki bat gehituta. 

Behin artelanak amaituta, erakusketa bat antola daiteke ikastetxean edo auzoko beste gune batean 

(Civivoxen esaterako), ikasleek, familiek eta auzotarrek ikus dezaten. Beste aukera bat da Iruñeko 

Udaleko Ingurumen Hezkuntzako Zerbitzuarekin harremanetan jartzea, erakusketa bat edo bestelako 

hedapen-kanpaina bat egin dezaten.  

Bloga da beste baliabide bat artelanen berri emateko (ikusi 11. jarduera), edo ikastetxearen bestelako 

komunikabideak (webgunea, bloga, aldizkaria...).  

Aldagaiak 

Hurbilketa marrazki zientifikora: jarduera marrazki zientifiko baten bidez gauzatu daiteke. 

Marrazki zientifikoaz, parkeko izaki bizidunen deskribapena eginen dugu errealitatera ahalik 

eta gehien hurbilduta.  Landareak eta hegaztiak dira irudikatzeko errazenak, behatzeko eta 

bertatik bertara marrazteko aukera ematen dutelako. 
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Landareen kasuan, zuhaitza edo zuhaixka osorik irudikatu daiteke, identifikazioa posible 

egiten duten zehaztapenak agertuta: hostoak, fruituak, etab. 

Hegaztien kasuan, errazena da uretako hegaztiak irudikatzea, igerian edo ertzetan egonean 

daudenean luze behatzeko aukera ematen dutelako.  

Marrazki zientifikoaz gehiago ikasteko: 

- Marrazki zientifikoa: marrazki zientifikoaren ezaugarri nagusiak azaltzen dira 

(https://www.youtube.com/watch?v=fUQ8ZjHKgXk). 

- Behatzen ikastea: ilustrazio zientifikoa, ilustrazio zientifikoaren oinarri batzuk azaltzen 

dira (https://www.youtube.com/watch?v=ffsjVM1Plro). 

Argazkiak: jarduera hau argazkien bidez ere egin daiteke. Jarduera marrazkiaren kasuan 

bezala egin daiteke. Gero, ikasgelan, irudia ukitu daiteke berariazko programen bidez. 

Materialak 

- Marrazki-bloka 

- Marrazteko materialak (hautatutako teknikaren arabera) 

- Aukeran: argazki-kamera edo argazkiak egiten dituen beste gailu bat. 
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8. GIZAKIOK AZTERGAI 

Maila: DBH 2 

Sarrera teorikoa 

Mendillorriko Aintziraren Parkearen ingurumen-kalitatea balioesteko funtsezkoa da bisitariak 

ezagutzea eta horiek parkea nola erabiltzen duten jakitea. Erabilerak ezagututa inpaktuei ere 

antzematen ahal diegu, eta interpretatu guneak erabiltzaileen nahiak betetzen dituen edo 

hobetzekoa den. 

Gizakiok gune honetan dugun portaerari erreparatuta, ikasleek arreta handiagoz heltzen ahalko 

diote haiek gizartean duten portaerari. Tokiarekiko begirunea ere sustatuko da, erabiltzaileek 

eragiten dituzten arazoak aztertuko baitituzte, eta horrela kontzientziatu ingurunea zaintzeko 

garrantziaz.  

Helburuak 

� Parkea bisitatzen duten pertsonak ezagutzea. 

� Parkea nola erabiltzen den jakitea. 

� Jakitea jendeak zer iritzi duen parkeari buruz eta zer aldatuko lukeen. 

Metodologia eta garapena 

Jarduera honetan landa-saioak eta ikasgelakoak egin behar dira. 

1. Landa-saioa: 3-5 ikasleko taldeak osatuko dira, parkean datuak bil ditzaten. Landa-saioa bi 

jarduerak osatuko dute: lehena behaketa izanen da, eta bestea, inkesta bat (ikasle guztiek bi 

jarduerak egin ditzakete edo haien artean banatu). 

o Pertsona erabiltzaileei behatzea: ikasleek landa-fitxan (Ikasleendako fitxetan atxikia) 

apuntatuko dute behatutako erabiltzaile motak, erabiltzaile-kopurua eta zertan ari diren. 

Komeni da ikasleak inguruneko zenbait tokitan jartzea, ahalik eta erabiltzaile gehienei eta 

egiten dituzten erabilerei behatzeko. 

o Inkesta erabiltzaileei 

Ikasleek inkestak eginen dizkiete erabiltzaileei jakiteko nola erabiltzen duten parkea eta 

bertan ezer aldatuko luketen. Hona inkestak jasotzen dituen datuak: 

o Erabiltzaileen jatorria 

o Zenbatean behin bisitatzen duten parkea 

o Parkean egiten duten jarduera 

o Zer aldatuko luketen parkean 

o Parkean zer gustatzen zaien 

o Adierazi beste atal batean inkesta erantzun dutenen generoa eta adina, haiei galdetu 

gabe.  

2. Ikasgelako saioa: 

Fitxak eta inkestak bilduko dituzte, eta bertan jasotako informazioa antolatuko. Saio honetan bi 

zeregini helduko diete: 
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o Behaketa-fitxak 

Jasotako datuak antolatuko ditugu erabiltzaileen tipologiarekin bat (landa-fitxan ezarritako 

motei jarraikiz). Mota bakoitzaren portzentajeak kalkulatuko ditugu, eta gero diagrametan 

irudikatzen ahalko ditugu. Erabiltzaileek egiten dituzten jardueren gaineko datuak era modu 

berean antolatuko ditugu: landa-fitxetan proposatutako tipologiei jarraiki eta portzentajeak 

kalkulatuko ditugu. 

o Inkestak 

Erantzunak irakurri eta emaitzak tipologiaren arabera antolatzen saiatuko da.  

Lortutako emaitzekin bateratze-lan bat eginen da ikasgelan denon artean. Irakasleek gidatutako 

eztabaida bat egin daiteke honako hauetaz: parkera joaten den jendearen tipologia, parkea 

erabiltzeko moduak eta jendeak sortutako arazoren bati antzeman ote zaion. Interesgarria litzateke 

erabilerak sailkatzea ingurumenarekin begirunetsuak direnak batetik eta eragin negatiboa dutenak, 

bestetik. Bestalde, gogoeta bat ere egin daiteke inpaktu negatiboari aurre egiteko har daitezkeen 

neurriei buruz. Horri dagokionez, alderatu eginen dugu behaketan antzemandakoa inkesta erantzun 

dutenen iritziekin. 

Ondorioak baliagarri izanen zaizkigu blogean eduki interesgarriak txertatzeko (ikusi 12. jarduera). 

Materialak 

- Landa-fitxa 

- Inkesta-fitxa 

- Arkatza edo boligrafoa 
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9. OSASUNTSU AL DAGO GURE PARKEA? 

Maila: DBH 3 

Sarrera teorikoa 

Parkean zenbait motatako osagaiak daude: izaki bizidunak (landareak eta animaliak), egiturazkoak 

(bideak, ertzak, ...) eta hiri-altzariak (bankuak, hesiak, etab.). Den-denak dira garrantzitsu tokiari 

nortasuna eta ezaugarriak emateko orduan. 

Gerta daiteke batzuetan osagai horiek narriatzea zenbait eragile tarteko, hala nola klima edo parkera 

doazen bisitariak. Narriadurak nahita eragindakoak izan daitezke, edo ez. 

Jarduera honetan ikusiko dugu nola eta zergatik narriatzen den gune publiko bat eta hori ekiditeko 

egin beharreko mantentze-lanak. 

Parkearen egoeraren gainean diagnostiko egokia egiteak, osagai guztiak barne hartuta, bidea emanen 

digu mantentze-plangintza egokia diseinatzeko, bertan bizi diren izaki bizidunen eta parkearen 

erabiltzaileen hobe beharrez. 

Helburuak 

� Parkea osatzen duten osagaien gaitzak atzematea eta horiek eragin dituzten zergatiak 

aztertzea. 

� Gune publiko bat mantentzeko beharrez eta horrek berekin dakarren ahaleginaz jabetzea, 

horrekiko errespetua sustatze aldera. 

Metodologia eta garapena 

Jarduera honetan landa-saioak eta ikasgelakoak egin behar dira. 

1. Landa-saioa: bisita bat parkera, behaketa egiteko eta datuak jasotzeko. Taldeka antolatuta egin 

daiteke, taldeen artean banatuta osagai ezberdinen behaketa egiteko: izaki bizidunak, egiturazko 

osagaiak eta hiri-altzariak. Osagai mota bakoitzerako landa-fitxa bat osatu da berariaz. 

Talde bakoitzak egokitu zaizkion osagaiei behatu beharko die, haien egoeraren berri jaso (batez 

ere, antzemandako narriadurak eta arazoak) eta parkeko mapan kokatu. 

Hona erreparatu behar zaizkien gaitzak: 

o Izaki bizidunak: landareak eta animaliak.  

- Landareak 

� Zuhaitzak: hilda edo kaltetuta daudenak (adar puskatuak, hostorik gabeko adar 

lehorrak edo hosto koloregabeak dituztenak, azala kaltetua dutenak inskripzioekin 

eta abarrekin). 

� Zuhaixkak: zuhaitzei bezala erreparatu. 

� Parterreak: landare lehorrak edo egoera txarrean, baten bat falta den, zapalduta 

ote dauden, etab. 

� Soropila: soilgunerik edo alde lehorrik ote dagoen, zaborrik, gorozkirik, etab. 

- Animaliak 

� Hegaztiak: begiratu aintzirako hegaztiak onik dauden (baten bat gaixo, zaurituta 

edo are hilda ote dagoen). 

� Arrainak eta beste animalia urtarrak: begiratu baten bat hilik ote dagoen. 
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� Beste animaliak: begiratu hilik, gaixorik edo zauriturik ote dagoen. 

o Egiturazko osagaiak: parkearen forma eta egitura eratzen dutenak, hala nola bideak, 

espaloiak, estoldak, aintzirako ertzak, etab. Honako hauei erreparatuko diegu: 

- Bide, espaloi eta zolaren egoera. 

- Aintzirako ertzak: ikusi harriak barrurantz amiltzen diren eta ertzak zapalduta eta 

landarerik gabe ote dauden. 

- Ur gaineko baltsak: bere tokian (aintziraren erdian) eta hondoratu gabe ote dauden 

ikusi, eta egiaztatu haien gainean landarerik ote dagoen, horretarako sortu baitziren. 

- Putzurik edo urpeko eremurik ote dagoen begiratu. 

- Estoldetako estalkiak dagokien tokian dauden, egoera onean dauden edo baten bat 

falta den ikusi. 

- Begiratu osagai horien gainean pintadarik dagoen. 

 

Hiri-altzariak: horra eguraldi txarra eta bandalismoa gehien jasaten duten osagaietako bat. 

Hortaz, bereziki begiratuko dugu narriaturik ote dauden edo inskripziorik nahiz pintadarik 

duten. Honako hauek dira parkeko hiri-altzariak: eserlekuak, paperontziak, farolak, hesiak 

eta argibide-taulak.  

Honako datu hauek jaso beharko dituzte, ahal dela, osagai horien gainean: 

- Kaltetutako osagaia 

- Kalte mota 

- Zure iritziz, kaltea eragin duen zioa 

Argazkiak egiteko gailurik edukiz gero, ongi legoke ikasleek antzemandako kalteei argazkiak egitea. 

2. Ikasgelako saioa: bateratze-lana, gogoeta eta hobetzeko proposamenak, landa-saioan 

jorratutakoa oinarri hartuta. Lana hiru jardueratan dago antolatuta: 

o Adostasuna lanaren inguruan: alderdi berberei heldu dieten ikasleak edo taldeak bilduko 

dira, iritziak bateratzeko asmoz. Lanaren emaitza izanen da adostasunez osatutako zerrenda 

bat, antzemandako kalteak eta horien zio eragileak jasotzen dituena. 

o Bateratze-lana: talde bakoitzak aurrez adostutakoa azalduko die gainerako ikasleei.  

o Hobetzeko proposamenak: ideia-jasa bat eginen da, antzemandako kalteei aurre egiteko. 

Horrez gain, komunikazio-plangintza bat eratuko da, proposamenen berri emateko bitarteko 

batzuetan (idatzizkoetan, grafikoetan, hitzaldietan), zenbait gunetan (Civivoxetan, ikastetxeko 

webgunean...). 

Materialak 

- Landa-fitxa (izaki bizidunak) 

- Landa-fitxa (egiturazko osagaiak) 

- Landa-fitxa (hiri-altzariak) 

- Karpeta eta arkatza 

- Parkeko mapa 

- Argazki-kamera, telefono mugikorra edo tableta (aukerakoa) 

Kalte-taula 
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10. URA BIZITZARAKO 

Maila: DBH 3 

Sarrera teorikoa 

Uren egoera da hezegune baten kalitatea zedarritzen duen alderdietako bat. Aintzira parkeko toki 

bereizgarria da, ingurune urtarretara egokitutako animalien eta landareen bizilekua, betiere, neurri 

handi batean, uraren kalitatearen menpe dagoena.  

Jarduera honetan, ikertuko dugu aintzirako uraren egoeraren gainean. Modu erraz batean, hainbat 

parametro hartuko ditugu kontuan, ikusteko uretako ingurunea egokia ote den bertan bizitza garatu 

dadin. Jardueran, uretako osagai kimikoak eta fisiko-kimikoak hartuko ditugu jomugan, 

makroornogabeen indizeekin (ikusi 4. jarduera) eta uretako landaretzaren egoerarekin batera, eta 

horiek guztiek halako argazki fidagarri samarra emanen digute hezegunearen egoerari buruz. 

Helburuak 

� Aintzirako uren kalitatea ezagutzea ikuspuntu kimikotik eta fisiko-kimikotik. 

� Laginketa-teknikak eta metodo zientifikoa ezagutzen hastea. 

Metodologia eta garapena 

Jarduera honetan uraren parametro hauek neurtuko ditugu: uhertasuna, tenperatura, oxigeno 

disolbatua, oxigeno-asetasunaren portzentajea, pH-a eta uraren gogortasuna. 

Hona ur-laginak hartzeko jarraitu behar diren pausoak: 

- Eskularru babesleak jantzi. 

- Lagin-ontziaren estalkia kendu. 

- Ontzia uretan eragin 2-3 aldiz. 

- Ontzia urpean sartu ahoa beherantz duela. 

- Utzi ura ontzian sartzen 30 segundo inguruan. 

- Ontzia guztiz estali oraindik urpean dagoelarik. Ontzia uretatik atera estalkia jarrita. 

Ur-laginekin, honako froga hauek eginen dira: 

o Uraren uhertasuna: uraren gardentasun falta da, eta uretan dauden partikula esekiek eragiten 

dute. 

Uretan bizitza egon dadin hobe da uhertasun-maila baxua egotea, eta gardentasun-maila handia, 

hartara, argiak eremu sakonenetara iritsita uretako landareen fotosintesia sustatuko baitu, eta, 

horrenbestez, oxigeno gehiago sortuko. 

Hainbat alderdik eragiten ahal dute uhertasunaren presentzia: higadurak sortutako partikulak, 

fitoplanktona, osagai kutsatzaileak edo hiriko isurketek erakarritako hondarrak. Lehenbiziko 

kasua ez da oso gertagarria, baina ahateek eta arrainek mugiarazten ahal dute aintziraren hondoa 

eta uhertasuna eragin.  

Uhertasuna honela neurtuko da:  

1. Eranskailua jarri Secchi (potea edo ontzia) diskoaren barneko hondoan. 

2. Ontzia urez bete 10 cm-raino. 
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3. Uhertasun-grafikoa ontziaren ahoaren ondoan jarrita, alderatu egin behar dira diskoaren 

itxura eta grafikoa. 

Emaitzen interpretazioa. Uhertasun-indizeen grafikoan, hiru emaitza posible daude: 

- 0 JTU*: gardentasun handia. Ezin hobea uretan bizitza egon dadin. 

- 40 JTU: uhertasunak neurri hori gainditzen badu, handi samarra da eta partikula eseki 

asko ditu. Maila horretatik gora, landareek arazo latzak dituzte fotosintesia egiteko, 

eta, hortaz, oxigeno disolbatuaren indizeak asko jaitsiko dira. 

- 100 JTU: ia opakua, uhertasun maila oso altua da. Baldintza benetan zailak uretako 

bizitza garatzeko. 

* JTU: Jackson Turbidity Unit (Jackson Uhertasun-Unitatea), historiako lehen neurri-unitatea 

uhertasuna neurtzeko. Gaur egun beste unitate mota batzuk erabiltzen badira ere, hemen 

honetaz baliatuko gara erabilerraz eta fidagarria delako. Dena dela, unitate hau ia baliokidea 

da gehien erabiltzen diren uhertasunezko unitate nefelometrikoekin (NTU); hartara, 40 JTU 40 

NTU inguru dira. 

Uretako uhertasunak kopuru handietan honako eragin hauek ekar ditzake: 

- Esekita dauden partikula solidoek argia blokeatzen dute, uretako landareek zailtasuna 

dute fotosintesia egiteko, eta horrek oxigenoa gutxitzen du uretan. Landare asko 

hilko dira, bakteriek deseginen dituzte eta are gehiago gutxiagotuko dira oxigeno 

disolbatuaren kopuruak. 

- Uhertasuna eragiten duten partikulek eguzki-argiaren beroa xurgatzen dute, uraren 

tenperatura igoaraziz eta, ondorioz, urak oxigenoari atxikitzeko gaitasun txikiago 

edukiko du. 

- Esekita dauden partikulek uretako organismo batzuei eragiten ahal diete, zakatzen 

mugimendua oztopatzen baitute, edo jakien bilaketa zaildu. 

- Esekitako partikulek osagai kutsagarriak eduki ditzakete, eta horiek ingurune horretan 

bizi diren izaki bizidunei eragin.  

o Tenperatura: parametro garrantzitsua da, zenbait organismok tenperatura jakin batzuk behar 

dituztelako bizitzeko. Tenperaturak aldatuz gero, izakiok alterazioak eduki ditzakete. 

Uraren tenperaturak oxigeno disolbatuaren kopurua zedarritzen du, halako moduz non zenbat 

eta tenperatura altuagoa izan orduan eta txikiagoa izanen baita kopuru hori. 

Tenperatura neurtzeko (eskularru babesleak jarrita): 

1. Sartu termometroa 10 cm urpean, 30 segundoan. 

2. Atera termometroa uretatik eta tenperatura irakurri. 

3. Errepikatu eginen dugu ekintza bera aintzirako 4 tokitan, ahal dela distantziakide direlarik 

(bi, itzalpean eta bi, eguzkipean). 

4. Emaitza guztiak apuntatu eta gero, batez besteko tenperatura eginen dugu. 

Proba hau urteko zenbait unetan errepikatuz gero, tenperaturak urteko zikloan zehar duen 

bilakaera jakinen genuke.  

Emaitzen interpretazioa: tenperatura zenbat eta hotzagoa izan orduan eta handiagoa izanen da 

oxigeno disolbatuaren kopurua, eta, horrenbestez, uretan bizitza handiagoa izanen da. 
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o Oxigeno disolbatua (OD): uretan disolbaturik dagoen gas-oxigenoaren kopurua da. Oso 

garrantzitsua da, funtsezkoa baita bizia egon dadin. 

 

Oxigeno hori atmosferarekiko kontaktutik edo landare urtarren fotosintesitik sor daiteke. 

Tenperatura baxuko urek oxigeno kopuru handiagoari atxikitzen ahal diote. Mugimenduan egon 

eta nolabaiteko uhertasuna duten urek oxigeno disolbatu gehiago dute geldirik daudenek baino, 

haietan erraztu egiten baita uraren eta atmosferaren arteko elkartrukea. 

 

Uretako organismo askok oxigenoa behar dute arnas egiteko, eta, horrez gain, oxigenoa 

funtsezkoa da, baita ere, materia organikoa uretan deskonposatzeko, oxidazio prozesuen bidez 

esku hartzen baitu, eta bakteria deskonposatzaile aerobikoek oxigenoa behar dute. 

 

Oxigeno disolbatua neurtzeko pausoak:  

1. Ur-laginaren tenperatura jaso. 

2. Hodi txikia ur-laginean murgildu. Kontuz atera goraino bete eta gero. 

3. Hodian bi TesTabs ® pastilla bota, oxigeno disolbatua neurtzeko. 

4. Hodia estalkiarekin itxi, laginean ez dagoela aire-burbuilarik ziurtatu eta gero. 

5. Hodia inarrosi, pastillak disolbatzeko. 

6. 5 minutu itxaron, ur-lagina koloreztatu arte. 

7. Lagina kolore-taularekin alderatu. Emaitza oxigeno disolbatuaren ppm gisara (milioiko 

parteak) jaso. 

 

Emaitzaren interpretazioa: pastillak kolore bat edo beste emanen dio urari, oxigeno 

disolbatuaren kopuruarekin bat. Laginean zenbat eta oxigeno disolbatu gehiago izan orduan eta 

ilunagoa izanen da kolorea. Oxigeno Disolbatuaren taulan begiratuko dugu, kolorearen 

intentsitatea interpretatzeko. Neurria milioiko parteetan (ppm) adierazten da, eta litroko 

miligramoen (mg/l) baliokidea da. 

o 4-8 ppm-ko laginak: oxigeno nahikoa dago espezie gehienentzat. 

o 2-4 ppm-ko laginak: oxigeno kopuru gutxiegi dago espezie gehienentzat (kalteak 

eragiten ahal dizkie). 

o 2 ppm baino gutxiagoko laginak: oxigeno kopuru ez nahikoa espezie gehienentzat 

(heriotza eragiten du). 

Hipoxia izena dute 3 ppm-tik beherako oxigeno-kontzentrazioek, eta anoxia zerotik hurbil 

daudenek. 

o Oxigeno-asetasunaren portzentajea: horren arabera jakiten ahal dugu ur-laginak ahalik eta 

oxigeno kopuru handiena duen (tenperaturarekin bat) edo bakarrik parte bat.  

Ingurune likido batek disolbatzen ahal duen oxigeno kopurua aldakorra da bi inguruabarren 

arabera: uren tenperatura eta presioa. Hori horrela, ur freskoek oxigeno gehiagori atxikitzen diote 

ur beroek baino. Berdin gertatzen da presio atmosferiko handiagoa jasaten duten uretan, hau da, 

altitude txikiagoetan daudenetan. 

Adibide gisara, 8ºC-ra dagoen urak oxigeno disolbatuaren 12 ppm eduki ditzake, eta 28ºC-ra 

dagoenak, gehienez ere 8 ppm. Hartara, 8ºC-ra dagoen urak, ODan 4 pmm duenak, % 33,3ko 

oxigeno-asetasunaren portzentajea edukiko du, gehieneko asetasuna, adierazi den bezala, 12 

ppm baita. 
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Uretako oxigenoa atmosferatik xurgatzetik eta landare urtarren fotosintesitik dator. Oxigenoaren 

kontsumoa, bestalde, arnasketan eta materia organikoaren deskonposaketan gauzatzen da. 

Oxigeno-asetasunaren portzentajeak jakitera ematen digu ekoizpena eta kontsumoa orekaturik 

dauden. Hala portzentaje altuek nola baxuek desoreka islatzen dute: 

� Portzentaje baxua: ODren kontzentrazioa baxua da, eta horrela ezin dira behar bezala 

gauzatu arnasketa- eta deskonposizio-prozesuak. 

� Portzentaje altua: oxigeno gehiegi dago, segur aski landare urtar asko ari direlako 

fotosintesia egiten. Kasu horietan, fitoplanktona sobera haz daiteke, materia organiko 

asko sortuz, zeinak, hiltzen eta deskonposatzen denean, oxigenoaren parte handi bat 

kontsumituko baitu, anoxia-egoera sortuz. Sistema desorekatzen da eta eutrofizazio-

fenomenoa gertatzen da. 

Oxigeno-asetasunaren portzentajearen neurketa: ez da analisi berririk egin behar. Lortu ditugun 

datuak erabiliko ditugu horretarako: 

1. Laginaren tenperaturaren datua bilatuko dugu (ODren ariketa). 

2. Oxigeno disolbatuaren (OD) emaitza bilatuko dugu, taularen goiko aldean. 

3. Laginaren asetasun-portzentajea izanen da bi datu horiek gurutzatzen diren gelaxkan agertzen 

dena. 

OXIGENO-ASETASUNAREN PORTZENTAJEA 

  Oxigeno disolbatua (OD) 

  0 ppm 4 ppm 8 ppm 

T
e

n
p

e
ra

tu
ra

 º
C

-e
ta

n
 

2 0 29 58 

4 0 31 61 

6 0 32 64 

8 0 34 68 

10 0 35 71 

12 0 37 74 

14 0 39 78 

16 0 41 81 

18 0 42 84 

20 0 44 88 

22 0 48 92 

24 0 48 95 

26 0 49 99 

28 0 51 102 

30 0 53 106 

              Taula: Oxigeno-asetasunaren portzentajea 
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Emaitzen interpretazioa: Uraren oxigeno-asetasuna % 40tik beherakoa bada edo % 100etik 

gorakoa, ekosistema egoera txarrean dago. Datu baxuek hipoxia edo anoxia islatzen dute; altuek, 

eutrofizazio-arriskua. 

o Ph indizea: uraren azidotasun-mailaren berri ematen du. Balioek 0tik 14ra bitarteko mailakatzea 

dute. 7a balio neutroa da; 7tik beherakoek azidotasuna (hidrogeno-ioi gehiago) adierazten dute, 

eta 7tik gorakoek, basikotasuna (hidroxido-ioi gehiago).  

Uraren pH-n ematen diren aldaketak gertatzen dira uretan disolbaturik dauden substantziengatik, 

hala nola mineral, kutsatzaile eta abarrengatik. 

Hala ura oso azidoa bada, nola oso basikoa (alkalinoa), ez da egokia bertan bizitzeko. Landare eta 

animalia urtar gehienak 6,0 eta 8,0 bitarteko pH-n bizi dira. pH-n gertatzen diren bariazioek 

eragiten ahal dute organismoek ugaltzeari uztea edo, are, hiltzea ere. 

pH-a neurtzeko: 

1. Proba-hodia bete 10 ml-raino, ur-lagin batez. 

2. TesTabs ® pastilla bat bota, pH-a neurtzeko. 

3. Ontzia estali eta inarrosi pastilla disolbatzeko. 

4. Alderatu laginaren kolorea pH-rako kolore-kartarekin. 

Emaitzaren interpretazioa 

pH-a Uraren kalitatea 

< 5,5 Ur oso azidoa, ez da egokia arrainak eta bestelako organismoak bizirik irauteko. 

5,5-5,9 Onargarria 

6,0-6,4 Ona 

6,5-7,5 Bikaina 

7,6-8,0 Ona 

8,1-8,5 Onargarria 

> 8,6 Ur oso alkalinoa, ez da egokia arrainak eta bestelako organismoak bizirik irauteko. 

Jarduera lau urtaroetan egitea proposatzen da, bai eta kasu bakoitzean egon daitezkeen aldeei 

erreparatzea ere. 

Materialak 

o Uraren uhertasuna neurtzeko 

- Ontzi bat, gutxienez 10 cm altu 

- Eranskailu bat Secchi diskoaz 

- Grafiko bat uhertasun-indizeak jasota 

o Uraren tenperatura neurtzeko 

- Eskularru babesleak 

- Uretarako termometroa 

o Oxigeno disolbatua neurtzeko 

- TesTabs ® pastillak ODrako 

- Hodi txiki bat tapoiaz 
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- Uretarako termometroa 

o pH-a neurtzeko 

- TesTabs ® pastillak pH-rako 

- Hodi bat neurriekin eta tapoiarekin. 

Interpretazioa 

Indize bakoitza modu ezberdin batera interpretatu behar da uraren kalitatea baloratzeko. Indize 

guztietako balioak egokiak izanez gero, ura kalitate handikoa izanen da, eta aproposa bizitza egon 

dadin. Kontrara, indize horiek guztiak negatiboak badira, agerikoa da uraren kalitatea ez dela ona eta 

ez dela oso gertagarria bertan bizitza modu orekatuan garatzea. Indize batzuk egokiak badira, eta 

beste batzuk, ez, horrek esan nahi du arazoren bat dagoela eta alarma piztu behar dela. Indizeok 

elkarri eragiten diote, neurri batean, hortaz, batean alteraziorik bada, besteetan ere laster arazoak 

sortuko dira. 

Erreferentziak 

� http://www.scienceinschool.org/es/2006/issue2/envt 

� http://www.adecagua.es  
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11. TXOKO BEREZI BAT 

Maila: DBH 4 

Sarrera teorikoa 

Mendillorriko Aintziraren ingurunea txoko berezia da auzotarrentzat. Gune honetan bat egiten dute 

askotariko erabilerek, eta haiekin batera ekosistema naturalen eta hiriko berdeguneen berezko 

ingurumen-balioek. 

Horrek guztiak behaketa-gune bihurtzen du tokia, eta aukera ematen digu naturaren berezko 

zioengatik edo gizakion eraginagatik izan duen bilakaera ezagutzeko. Hori horrela, esperimentazio-

tokitzat baliatzea aukera ona da ikaskuntzarako, zientzia- eta gizarte-esparruetan esaterako. 

Helburuak 

� Inguruneari jarraipena egitea, kontserbazio-egoera egiaztatzeko. 

� Kontzientzia hartzea toki berean, txikia bada ere, behatu daitezkeen askotariko alderdien 

gainean. 

� Errespetu-portaerak sustatzea, txoko hau hobeki ezagutze aldera, eta, hartara, duen 

garrantzia balioestea. 

1. Landa-saioa: lehenbiziko saio bat eginen da inguruneko alderdi batzuei behatzeko, eta gero, 

haien egoeraren gaineko balorazioa eginen da.  

Horretarako, ikasleak taldeetan banatuko ditugu, eta talde bakoitzak aintzirako alde ezberdin bati 

behatuko dio, ikasle guztien artean ingurune osoaren gaineko diagnostikoa egiteko moduan. 

Hona jorratu nahi diren alderdiak: 

o Lurzoruaren eta ertzeen egoera 

Helburua da lurzoruaren egoera aztertzea, batez ere landareak bertan normaltasunez hazteko 

modukoa den (horrela bestelako izakien bizitza ahalbidetzen da, hala nola ornogabe, hegazti, 

narrasti eta abarrena). Horretarako, bi toki zehatzetan jarriko dugu arreta: ertzean eta lorategian. 

Tokia txikia bada ere, zein bere kabuz aztertuko dugu, ezberdina baita batean zein bestean haz 

daitekeen landaretza. Nolanahi ere, bietan honako hauei erreparatuko diegu: 

- Estalita edo biluzik dauden (osotasunean edo parte batean; eta parte batean bada, 

azalaren zer portzentaje hartzen duen esan beharko da). 

- Lurzorua leuna eta biguna den, edo, kontrara, gogorra eta trinkoa. Baliteke hori bakarrik 

parte batzuetan gertatzea; hortaz, komeni da horren berri ematea. 

- Nonbait landaretzarik ez bada eta horren arrazoia agerikoa bada, horren berri eman. 

Arrazoia izan daiteke, besteak beste, lurra oso zapalduta egotea, edo lurraren idortasuna, 

hegaztien ugaritasuna (batez ere, ahateak eta antzarak, bereziki ertzeetan), eta abar. 

Gero, lurzatiaren mapan landaretzarik gabeko eremuak seinalatuko dira. 

o Altuera baxuko landaretzaren egoera 

Landaretza honek jasan ditzake kalteak errazen, zapaltzen ahal dutelako, edo, batzuetan oso 
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bigunak izateagatik kalteak izan ditzakete edo hil, arrazoi ezberdinengatik. 

Bisita bat eginen dugu, landaretzaren egoerari erreparatzeko, hala ertzeetan nola lehorrean 

(lorategia). Oharrak hartuko ditugu landareen egoerari buruz behatu daitekeen ororen gainean, 

baita egon behar lukeen tokian landaretzarik ez bada. Landareei buruz apuntatuko dugu itxura 

osasuntsurik ote duten, eta halakorik ezean zer kalte mota jasaten duten: usteldurak, bizitasun 

eskasa, hausturak, defoliazioa, orbanak, hostoak janda, landareak zapalduta, eta abar. 

Krokisean seinalatuko dugu ukitutako landareen kokapena.  

o Altuera ertain eta altuko landaretzaren egoera  

Zuhaixkei eta zuhaitzei erreparatuko diegu, honako alderdi hauek kontuan hartuta: 

- Hostoen estaldura: hosto-kopurua ohikoa ote den edo, aitzitik, dentsitate gutxikoak edo 

adar hostogabeak diren. 

- Hostoen egoera: osorik dauden egiaztatu, edo janda dauden (horietako asko egonez gero, 

izurrite bat izan daiteke), zimurturik edo orbanekin (onddo baten erasoa edo beste 

gaixotasunen bat dutela adieraz dezakete). 

- Kalteak eta hausturak: begiratu ea ote dagoen adar hautsirik, sustrai garbalik (inguruko 

lurzoruaren higaduraren ondorioz) edo, are, azalean kalterik (kolpeak, inskripzioak eta 

abar). 

o Hegaztien presentzia 

Hegazti batzuek gehiegizko presioa egin dezakete, ondorio negatiboak eraginez. Aintziran bizi 

diren ahateak eta antzarak handi samarrak dira eta oinak palmaturik dituzte. Hori horrela, antzeko 

tamainako hegaztiek baino lurzoru gehiago zapaltzen dute ibiltzean. Eremuren batean halako 

hegaztiak ibiltzen ohi badira, kalteak eragiten ahal dituzte landareetan, bai eta horiek 

desagerrarazi ere, zapalduak izateagatik, gorozkiengatik edo jaten dituztelako. 

Honako alderdi hauei erreparatu: 

- Zer hegazti dauden aintziran (identifikatzeko, 5. jardueraren landa-fitxa erabili). 

- Hegaztiak zertan ari diren (atseden hartzen, jaten, txukuntzen, etab.). 

- Hegaztirik ez bada, ikusi haien aztarnarik ote dagoen: oinatzak, gorozkiak, lumak... 

Hegaztirik edo hegaztiek ukitu omen duten eremurik ikusiz gero, krokisean horren berri eman. 

o Espezie inbaditzaileen presentzia 

Faunako espezie inbaditzaileei dagokienez, bereziki erreparatuko diogu karramarro amerikar 

gorriari, uretako landareak jaten dituelako, haien garapena murriztu eta, are, 

desagerrarazteraino.  

Karramarro amerikar gorririk ote dagoen egiaztatzeko, ikasleak aintziraren ertz osoan barna 

ibiliko dira, hondoan ibilita mugitzen diren krustazeo horiek aurkitzen saiatzeko. Horretarako, 

ikusten ditugun karramarro guztiak apuntatuko ditugu, eta bukatutakoan indize bat eginen dugu: 

metro bakoitzeko karamarro kopuruarena. 

Erreparatu beharreko beste datu bat da ertzetan galeria-zulorik ote dagoen ikustea, izan ere, 

krustazeo hauei zorua zulatzea gustatzen zaie bertan babesa hartzeko. Datu honen bidez 
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antzematen ahal dugu, baita ere, bertan espezie hau dagoenetz. 

Krustazeoen segimendua egiten ari garen bitartean arrainik ikusiz gero, datu horren berri ere 

emanen dugu. Hori jakitea ere interesgarria da, horiek guztiak gizakiok eraman ditugulako bertara 

(hau da, ez dira bertakoak). 6. jardueraren fitxaren bidez, saia gaitezke horiek identifikatzen 

(bertan espezie ohikoenak daude jasota). 

Landaretzako espezie inbaditzaileei dagokienez, banbuari erreparatuko diogu bereziki, espezie 

inbaditzaile horrek Aintziraren ingurua ukitzen baitu. Honako alderdi hauei erreparatuko diegu: 

banbuak luze-zabal zenbat toki hartzen duen, azalera horren egoera, haren eginkizunak 

(animalien babeslekua, ugalketa-lekua... ), betetzen duen gunea zabaltzen edo murrizten ari den, 

etab. 

o Balizko kalteak azpiegituretan eta altzarietan 

Altzariak eta azpiegiturak (bideak, hesiak...) aztertuko ditugu, bai eta ondo-ondoko ingurunea ere. 

Ikusiko dugu zein egoeratan dauden, eta kalterik egonez gero, kalte mota erregistratuko dugu. 

Narriaduraren jatorria bereiztea komeni da; izan ere, “naturala” izan daiteke (higadurak, eguraldi 

kaxkarrak, etab.-ek eragindakoa) edo nahita egindakoa (pintadak, hausturak, inskripzioak, etab.). 

Argazki-kamerarik edo beste gailurik edukiz gero, ikasleak animatuko ditugu argazkiak hartzera, gero 

eginen duten txostena irudiz janzteko.  

2. Ikasgelako saioa 

Ikasleek, taldeka, emaitzak eta ondorioak idatziko dituzte. Agiri horiek, krokis eta argazkiekin batera 

(halakorik izanez gero), Mendillorriko Aintziraren inguruari buruzko txostena eratuko dute. 

Eremu osoaren ikuspegia erdieste aldera, ikasleek bateratze-lana eginen dute. Aintziraren egoeraren 

gaineko balorazioa egiteaz gain, ikasleak akuilatuko ditugu eremu hori hobetzeko proposamenak egin 

ditzaten. 

Materialak 

� Landa-fitxak 

� Arkatza edo boligrafoa 

� Argazki-kamera edo antzeko gailua (gomendagarria) 

Interpretazioa 

Honako esparru hauetan egin daiteke ingurunearen egoeraren interpretazioa: 

- Ekologia: gunearen egoera baloratuko dugu zenbait ekologia-parametro oinarri harturik, hala 

nola gunearen naturalizazio-maila, espezie exotiko inbaditzaileen presentzia, landareen eta 

animalien biodibertsitatea, landaretza-geruza ezberdinak egotea eta ekologia-segidaren faseak. 

- Kontserbazio-egoera: hiri-altzarien eta -azpiegituren egoera (eserlekuak, bideak, hesiak...) 

baloratuko dugu, bai eta landaretzarena eta faunarena ere. 

- Erabilera-aniztasuna: balorazio bat eginen dute guneko erabilerak (kirola, aisialdia...) eta 

erabiltzaileak aztertzeko. 
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12. AINTZIRAREN OIHARTZUNA 

Ikastaroa: DBH 4 

Sarrera teorikoa 

“Aintziraren oihartzuna” jarduera prestakuntzakoa eta komunikaziokoa da, eta xede dauka gunearen 

kontserbazioa hobetzea.  

Edukiak iturri ezberdin batzuk eduki ditzake (ikasle-taldeek jasotako datuen bilketa, norberaren 

sormen-lana...), eta komunikazioa bitarteko ezberdinak erabilita egin daiteke (iragarki-taula, tokiko 

komunikabideak, blogak, bideoblogak, sare sozialak, etab.). 

 Aintziraren oihartzuna da guk iradokitzen dugun izena, baina ongi legoke ikasleek behin betiko izena 

aukeratzea. 

Helburuak 

� Mendillorriko Aintziraren Parkeari buruz dakigunaren bateratze-lana egitea. 

� Parkearen balioak auzotarren artean hedatzea, errespetuz erabil dezaten sustatzeko. 

� Ingurumen-kontserbazio arloko helburuak lortzeko komunikazioak duen garrantziaz ohartzea. 

Metodologia eta garapena 

Komunikazioa zenbait euskarritan egin daiteke, bat aukeratuta edo batzuk tarteka erabilita, betiere 

kontuan hartuta zein diren hartzaileak. 

Sentsibilizazioa sustatze aldera –ingurunea zaintzearen eta Mendillorriko Aintziraren ingurunean 

espezie exotiko inbaditzaileak askatzeko prebentzioaren gainean–, iragarki-taula bat paratu da, non 

bereziki horren gaineko edukiak jarriko baitira. Ikasleekin egiten den jarduera honen bidez berritzen 

ahalko da taulan jartzen den informazioa. 

Horretarako, ikasleek, aurrez, informazioa bilatu beharko dute. Lortu nahi dugun informazioaren 

arabera, eginen dugu lan hori modu hauetako batera edo bestera: 

- Elkarrizketak parkearen erabiltzaileei. 

- Beste ikasgeletako ikasleek Mendillorriko Aintziraren inguruan egin duten lana jasotzea. 

- Prentsan Mendillorriko Aintziraren gainean argitaratutako artikuluak.  

- Internet 

- Besterik. 

Lanak gai hauei buruz egin daitezke: 

o Biodibertsitatea, parkeko animaliak eta landareak: Zer landare bizi dira parkean? Zer 

hegazti? Zer intsektu? Bizidun-multzoen gaineko artikuluez gain, berariazko fitxak 

egin daitezke espezie bakoitzari buruz. Zenbaketak egin badira, horien datuak 

argitaratu daitezke. Lizarrari buruz ere hitz egiten ahal dugu, edo espezie 

inbaditzaileen arazoaz eta Mendillorrin dauden tankera horretako espeziez. 

o Erabiltzailearen profila: Zer pertsona ari dira parkean? Zer jarduera egiten dute 

bertan? Zer iritzi dute? Elkarrizketak egiten ahal zaizkie mantentze-lanak 
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(garbitzaileak, lorezainak, etab.) egiten dituztenei, herritarrei edo auzoan ezagun 

diren pertsonei. 

o Parkeari loturiko historia eta esperientziak: Zein izan zen parkearen jatorria? Zer 

dakigu Mendillorriko Jauregiari buruz? Zer da Mendillorriko Herri Baratza (hiri-

baratzea) eta nolakoa bere jarduna? (Elkarrizketa bat egiten ahal zaio baratzea 

kudeatzen duen gazte-taldeko bati, edo baita bisita gidatu bat hitzartu ere, ikasleek 

tokia ezagutu eta erreportaje bat egin dezaten). 

o Arazoak parkean: Antzeman al da arazorik edo gaitzik parkean Unitate Didaktikoaren 

jarduerak egiterakoan? Zer motatakoak? Ikusi al da egin beharreko hobekuntzarik? 

o Parkeak Mendillorriri eta bertako bizilagunei dakarzkien onurak: Zer eginkizun 

betetzen du parkeak gizarteari dagokionez eta ingurumenari dagokionez? 

o Proposamenak: erabiltzaileei egindako inkestak (ikusi 8. jarduera) eta Unitate 

Didaktikoaren beste jardueretan antzemandakoa oinarri harturik, proposamen sorta 

bat eginen dute (ikusi 12. jarduera), bai eta horri buruzko artikulu batzuk ere: Nola 

hobetuko genuke parkea?, zer nolako beharrak hautematen dituzte erabiltzaileek? 

o Azken albisteak: parkean egindako berrikuntzak jaso daitezke: Egin al da obrarik? 

Ezarri al da altzari berririk? Landaketarik egin da? Espezie inbaditzaileren bat 

kanporatu al da bertatik? Egin al da ekitaldiren bat bertan? Edozein albiste berri sar 

daiteke blogean. 

o Erakusketa: 7. jardueran egindako proiektu artistikoa abiapuntu harturik, blogean 

erakusgarri jar daitezke egindako lanak, ikastetxearen edo areto baten mugetatik 

haratago ere zabaldu daitezkeenak. 

 

Materialak 

- Ordenagailua, Internetera loturik 

- Argazki-kamera edo antzeko gailu bat, argazki digitalak eta bideoak egiteko. 
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4. IKASLEENDAKO FITXAK 

 

1. jarduera: ESPLORATZEKO MAPA 

- Mendillorriko Aintziraren parkearen oinarri-mapa 

2. jarduera: LIZAR MAGIKOA 

- Datu-bilketa 

- Lizarrari buruzko ipuin-komikia 

3. jarduera: NOLA DEITZEN DA ZUHAITZ HAU? 

- Mendillorriko Aintziraren Parkeko zuhaitz eta zuhaixka espezie nagusiak. 

4. jarduera: BIZITZA URPEAN 

- Giltzarria uretako makroornogabeak identifikatzeko. 

5. jarduera: AHATEAK BAINO GEHIAGO 

- Mendillorriko Aintzirako hegazti urtar ohikoenen irudiak 

- Datu-bilketa 

6. jarduera: INBADITZEN GAITUZTE! 

- Fitxa: Parkean egon daitezkeen espezie inbaditzaile garrantzitsuenak jasotzen ditu. 

7. jarduera: AINTZIRA ARTISTIKO BAT 

Ez dago material gehigarririk 

8. jarduera: GIZAKIOK AZTERGAI 

- Behaketa-fitxa 

- Inkesta 

9. jarduera:  OSASUNTSU AL DAGO GURE PARKEA? 

- Landa-fitxa (izaki bizidunak) 

- Landa-fitxa (egiturazko osagaiak) 

- Landa-fitxa (hiri-altzariak) 

- Kalte-taula 

10. jarduera – URA BIZITZARAKO 

- Landa-fitxa, ur-laginak hartzeko 

11. jarduera – TXOKO BEREZI BAT 

- Landa-fitxa, lurzoru eta ertzetarako 

- Landa-fitxa beheko landareetarako 

- Landa-fitxa lizarrerako 

- Landa-fitxa hiri-altzarietarako 

12. jarduera – AINTZIRAREN OIHARTZUNA 

Ez dago material gehigarririk 
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1. ESPLORATZEKO MAPA 

 

Osatu mapa bertan kokaturik parkean dauden elementuak (kolore ezberdin bat erabili 

elementu bakoitzerako) 

 

 
 

LEGENDA:  

- Bideak 

- Eserlekuak 

- Hesiak 

- Paperontziak 

- Farolak 

- Zuhaitzak 

- Beste zenbait 
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2. LIZAR MAGIKOA 
 

2.1. Datu-bilketa 

 
� Lizarraren identifikazioa: hostoa, ernamuina eta fruituak 
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� Nola neurtu zuhaitz baten altuera 

 

     Enborraren altuera (metrotan):  

 

 

 

 

 

� Nola neurtu zuhaitz baten lodiera 

    

Enborraren perimetroaren lodiera (zentimetrotan): 
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� Marraztu lizarraren hostoa (halakorik edukiz gero): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Marraztu lizarraren fruitua (halakorik edukiz gero): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Bestelako oharpenak: adar hautsirik, lehorrik, habiak... 
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� Lizarra ikusteak, ukitzeak... emozio hauek eragiten dizkigu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Paperezko beste orri batean kalkatu lizarraren azala 
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2.2. Lizarrari buruzko komikia: erabilerak eta mitologia  

 

1      2 

 

 
 

3 
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1.Udan itzala ematen du / Neguan, eguzkia 

2. Tximistetatik babesten du 

3. Hesiak eraikitzeko erabiltzen da 
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3. NOLA DEITZEN DA ZUHAITZ HAU? 

 
Mendillorriko zuhaitzen eta zuhaixken espezie nagusiak ezagutzeko fitxa 

 

Atlasko zedroa (Cedrus atlantica) 

 

 
 

 

Hagina (Taxus baccata) 
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Zume negartia (Salix babylonica) 

 

 

Lertxuna (Populus tremula) 
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Haltza (Alnus glutinosa) 

 

 

Haltz italiarra (Alnus cordata) 
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Lizar hostotxikia (Fraxinus angustifolia) 

 

Ezkia (Tilia platyphyllos) 
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Haritz kanduduna (Quercus robur) 

 

Artea (Quercus ilex) 
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Likidanbarra (Liquidambar styraciflua) 

 

Intxaurrondoa (Juglans regia) 
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Tamariza (Tamarix sp.) 

 

Gorostia (Ilex aquifolium) 
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Banbua (Banbusoideae) 
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4. BIZITZA URPEAN 

4.1. Giltzarria uretako makroornogabeak identifikatzeko 

 

1. Maskordunak badira: MOLUSKUAK 

 

1.1. Maskor bakarrekoak 1.2. Bi maskorrekoak: Txirlak 

 1.1.1. Maskor kiribilduna zutikako ardatzaz Limneidoak 

 

 

 

 

1.1.2. Maskor kiribildua plano batean Planorbidoak 

 

 

 1.1.3. Kiribildu gabeko maskorra (lapa 

modukoa) 
Anzilidoak 
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2. Ez dute maskorrik 

 

2.1. Gorputz segmentatua eta hanka artikulaturik gabea 

2.1.1. Ahoan bentosa txiki bat dute, 

eta ukitzean mukosoak dira 

2.1.2. Ez dute bentosarik; zizare 

itxura dute  
2.1.3. Hanka aizunak dituzte, edota burua bereizita 

Hirundineoen ordena: Izainak Oligoketoen ordena: Ur-zizareak Dipteroen ordena 

 

 

 

 

 

 

Arnas apendizeak eta 

globo-itxurako toraxa 

Bi hanka pare aizun 

eta kolore 

bizidunak 

Hankarik gabe 

eta beldar-

itxura 

Eltxoak Kironimidoak Eulia 
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2.2. Gorputz segmentatu gabea eta hiru hanka pare artikulaturik 

2.2.1. Abdomen luze-luzea, 

zizare-itxurakoa eta hegalik 

gabea 

Hankarik ez abdomenaren 

bukaeran 
Koleopteroen ordena: Berdantza 

 

 

Hagin moduko hankak ditu 

abdomenaren bukaeran 

Trikopteroen ordena: Trikoptero-

larbak 

 

2.2.2. Hegal gogortuak Koleopteroen ordena: Ditiskoa 
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2.2.3. Hegal handiak edo txikiak 

edota 2-3 “isats” 

Mintzezko hegal pare bat dute: 

Heteropteroen ordena 

Notonektidoa Eiherazaina Zapataria 

 

 

 

 

 

 
 

Bi itsas oso luze dituzte 
Plekopteroen ordena: 

Perlak 

 

 

Bizpahiru isats dituzte 
Efemeropteroen ordena: 

Ephemeroak 
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Begi handiak ditu, eta aho handi 

proiektagarria: Odonatuen 

ordena 

 

Burruntziak 

 

 
 

Txitxi-burruntziak 

 
 

 

2.3. Gorputz oskolduna eta 3 hanka pare artikulatu baino gehiago: Krustazeoen ordena 

2.3.1. Ganbak 2.3.2. Karramarroak 

  



68 

 

4.2. Ornogabeak 

 

DIPTEROAK 

Euliak Eltxoak Kironimidoak 

 

   

ODONATUAK 

Burruntziak Txitxi-burruntziak 
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KOLEOPTEROAK 

Berdantzak Ditiskoak 

  

HETEROPTEROAK 

Eiherazainak Notonektidoak Zapatariak 

 

PLEKOPTEROAK

  
Perlak 
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EFIMEROPTEROAK Ephemeroak 

 

TRIKOPTEROAK Trikoptero-larbak 

 

HIRUDINEOAK Izainak 
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OLIGOKETOAK Ur-zizareak 

 

KRUSTAZEOAK 

Ganbak Karramarroak 

 

 

MOLUSKUAK 

Limneidoak Planorbidoak Anzilidoak Txirlak 

 

 
 

 



72 

 

5. AHATEAK BAINO GEHIAGO 

5.1. Uretako hegazti ohikoen irudiak Mendillorriko Aintziran 

 

Basahatea (Anas platyrhynchos) 

 
Arra (ezkerrean), emea (erdian), etxeko hegaztia (eskuinean) 

Burua sartzen du uretan (ez du urpean igeri egiten) 

 

 

Ahate gorrizta (Netta rufina) 

 

 
 

Arra (ezkerrean), emea (eskuinean) 

Urpean igeri egiten du 
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Antzara hankagorrizta (Anser anser) 

 

 
 

 

 

Kopetazuri arrunta (Fulica atra) 

 

 
Urpean igeri egiten du 
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Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) 

 

 
 

 

Ez du urpean igeri egiten 

 

 

Koartza hauskara (Ardea cinerea) 
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5.2. Datu-bilketa 

 

� Zer espezie identifikatu dituzu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Espezie bakoitzeko zenbat ale ikusi duzu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Non daude (uretan, ertzetan, parkeko beste nonbait...)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Zer egiten dute (atseden hartu, jan, igeri, etab.)? 
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6. INBADITZEN GAITUZTE! 

 

6.1. Mendillorriko Aintziran ager daitezkeen espezie inbaditzaileen irudiak 

 

Luma-mottoa (Cortaderia selloana) 

Luma-mottoa edo 

kortaderia tamaina handiko 

belar-espezie bat da, 

Hegoamerikakoa, eta 

lorezaintzan askotan 

erabiltzen da. Hori horrela, 

landare hau Europako alde 

askotara zabaldu da, eta toki 

askotan parke eta 

lorategietatik “ihes eginda” 

eremu naturalak inbaditu 

ditu, eta lehian aritu tokiko 

landareekin. 

Begiratu ea parkeko tokiren 

batean luma-mottoko 

sastrakarik topatzen ote 

duzuen.  

 
 

 

 

Karramarro gorria (Procambarus clarckii) 

Krustazeo honek Iparramerikan 

dauka jatorria eta bertatik Europara 

ekarri zuten etxaldeetan hazteko eta 

gero saltzeko. Karramarroen 

isurketak eta ibaietara zein 

hezeguneetara nahita botatzeak 

eragin dute karramarro gorria lehian 

aritzea bertako krustazeoekin, eta 

horren ondorioz murriztu egin dira 

horien kopuruak. Uretako landareei 

ere kaltetzen ahal diete. 

Begiratu aintzirako hondo eta 

ertzetara ea ikusten duzuen 

karramarro gorririk.  
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Liztor asiarra (Vespa velutina) 

Intsektu hau tamaina handiko liztorra da. 

Ustekabean agertu zen, 2005ean, Frantziako 

Hego-ekialdean, Asiako ekialdetik etorria, 

itsasontzi batean garraiatutako Asiako 

salgaiekin batera. Bertatik Europako zenbait 

tokitara zabaldu da, Iberiar Penintsulako 

iparraldera kasu. Arazoak sortzen ditu, tamaina 

ertaineko intsektuez elikatzen baita, erleak 

barne. Hartara, erlauntzei eraso egiten die, eta 

litekeena da horiek suntsitzea edo oso egoera 

txarrean uztea. Habia ia esferikoak eraikitzen 

dituzte, tamaina handikoak (batzuetan metro 

erdiko diametrokoak), zuhaitz altuetako 

adarretan. 

Begiratu parkeko zuhaitzen goi parteko 

adarretan ea halako habiarik ikusten duzuen. 

Baliteke habiak hostoek ezkutatuta egotea, 

baina ikus daiteke liztortzarrak ari ote diren 

bertatik sartzen eta irteten. 

 

 

Liztor arrunta (Vespa vulgaris) – bertakoa Liztortzarra (Vespa crabro) – bertakoa 
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ARRAINAK 

Arrain aloktonoen espezie batzuk aurki daitezke aintziran. 2016ko urrian, hain zuzen, lutxoak, 

perka amerikarrak, siluruak eta karpak zeuden. Arrain horiek ez dira beren kabuz iritsi aintzirara; 

izan ere, arrantza-zaleek askatu egiten dituzte, eragin dezaketen kalteari erreparatu gabe. Arrain 

horietako batzuk tamaina handia edukitzera irits daitezke eta ahal duten guztia irensten dute. 

Begiratu ertzetik ea urpean ikusten duzuen halako arrainik igerian. Ikusiz gero, saiatu espeziea 

identifikatzen, edo gutxienez haien tamainaren berri jaso. 

Arrain katua edo silurua (Silurus glanis) 

 

 

Karpa (Cyprinus carpio) 

 

Lutxoa (Esox lucius) 

 
 

Perka amerikarra edo black bass (Micropterus 

salmoides) 

 
 

Floridako apoarmatua (Trachemys scripta) 

Uretako dortoka hau Iparramerikakoa da 

eta maskota gisara saltzen da txikiak 

direnean. Jende askok askatu egiten ditu 

urmaeletan eta hezeguneetan handitzen 

hasten direnean, nahiz eta debekaturik 

egon. Oso jatuna da eta arrainak eta 

txitak jan ditzake, bai eta bera baino 

handiagoak ez diren uretako animalia 

guztiak ere; hortaz, denbora laburrean 

arazo larriak eragin ditzake. 

Mendillorriko Aintziran tamaina handiko 

ale batzuk topatu zituzten 2016ko urrian 

egin ziren garbitze-lanetan; seguruenik, 

dakarten arriskuaz ohartuta ez dagoen 

norbaitek bertara askatuak. 

Begiratu ea ertzetan edo irlan Floridako 

dortokarik ote dagoen atseden hartzen 

edo urpean igeri egiten. Adierazi, baita 

ere, haren tamaina gutxi gorabehera. 
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Ahate musuzuria (Oxyura jamaicensis) 

Antz handia dauka Europako 

hegoaldekoa den ahate buruzurien 

espeziearekin (Iberiar Penintsulan 

aurki daiteke, Andaluzian, Murtzian, 

Valentziako Erkidegoan eta Gaztela-

Mantxan). Ahate musuzuriak 

Iparramerikan dauka jatorria eta 

Europako zenbait parketan sartu 

zuten. Parke horietatik ihes egin 

duten ale batzuk ahate buruzuriarekin 

hibridatu dira; hortaz, arriskutsuak 

dira. Mendillorriko Aintziran noiz edo 

noiz ikus izan da ahate musuzuriko 

alerik. 

Begiratu aintzirako ahateen artean 

ote dagoen halakorik. 
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8. GIZAKIOK AZTERGAI 

 
8.1. Behaketa-fitxa 

 

Data  

Ordutegia  

Parkearen erabiltzaile-

kopurua  
 

Erabiltzaile mota (banakoa, 

familia, lagun-taldea, 

erretiratuak...) 

 
 

 

Zer egiten dute? (Paseatu, 

jolastu, kirola, irakurri, 

erlaxatu...) 

 

Parkeko zer toki bisitatzen 

dute? (Aintzira, 

pasealekuak, soropila, haur 

parkea...) 

 



81 

 

8.2. Inkesta Mendillorriko Aintziraren Parkearen erabiltzaileei 

 

1. Mendillorrin bizi zara? 

 

- BAI 

- EZ 

 

2. Zenbatean behin joaten zara Mendillorriko Aintziraren parkera? 

 

- Egunero 

- Askotan (1 – 3 aldiz astean) 

- Noizbehinka (1 – 3 aldiz hilabetean) 

- Noiz edo noiz (10 aldiz baino gutxiago urtean) 

 

3. Zer jarduera mota egiten duzu parkean? 

 

- Kirola 

- Jolasa 

- Paseoa edo erlaxazioa 

- Biltzea lagun edo familiakoekin 

- Beste zenbait 

 

4. Parkean zer gustatzen zaizu? 

 

 

 

 

 

5. Zer aldatuko zenuke parkean hura hobetzeko eta zergatik? (Erantzuna irekia da; idatzi 

inkesta-egilearen erantzuna) 

 

 

 

 

 

 

 

Generoaren eta adinaren erregistroa 

GIZONEZKOA EMAKUMEZKOA BESTE BATZUK 

<18 18-35 36-65 >65 <18 18-35 36-65 >65 <18 18-35 36-65 >65 

            

 



82 

 

9. OSASUNTSU AL DAGO GURE PARKEA? 
 

9.1. Landa-fitxa (izaki bizidunak) 

 

Kalteei erreparatu eta mapan horien berri eman 
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Landareak 

 

� Ba al dago zuhaitz edo zuhaixka kalteturik? Zer kalte dute? 

 

 

 

 

� Ba al dago parterre kalteturik? Zer kalte dute? 

 

 

 

 

� Ba al dago soropil-alderik egoera txarrean? 

 

 

 

 

 

Animaliak 

 

� Ikusi al duzue animaliarik egoera txarrean, gaixorik, zauriturik edo hilik? Zer animalia dira? 

Zenbat? 

 

 

 

 

 

Ahal baduzu, saiatu aurkitzen hautemandako izaki bizidunen kalteak eragin dituzten zergatiak.  
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9.2. Landa-fitxa (egiturazko osagaiak) 

 
Kalteei erreparatu eta mapan horien berri eman 
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� Adierazi egoera txarrean dauden egiturazko osagai motak (bideak, espaloiak, aintzirako 

ertzeak,etab.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Antzemandako kalte motak (higadura, hausturak, pintadak, zuloak, etab.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ba al dago jakiterik zein den kalte edo narriaduren jatorria? (klima, ibiltarien paseoak, 

zahartze-prozesua, nahita egindakoa…) 
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9.3  Landa-fitxa (hiri-altzariak) 

 
Kalteei erreparatu eta mapan horien berri eman 
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� Adierazi egoera txarrean dauden egiturazko osagai motak (farolak, eserlekuak, 

paperontziak, hesiak, informazio-panelak, etab.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

� Antzemandako kalte motak (higadura, hausturak, pintadak, zuloak, etab.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Ba al dago jakiterik zein den kalte edo narriaduren jatorria? (klima, ibiltarien paseoak, 

zahartze-prozesua, nahita egindakoa…) 

 

 

 

 

 

 



88 

 

9.4 Kalte-taula 

 
Kalte mota Landaredia Fauna Hiri-altzariak Egiturazko osagaiak 
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10. URA BIZITZARAKO 
 

10.1. Nola jaso ur-lagin bat  

 

1. Lagin-ontziaren estalkia kendu. 

 

2. Eskularru babesleak erabili. Ontzia uretan 

eragin 2-3 aldiz. 

 

3. Ontzia urpean sartu ahoa beherantz duela. 

 

4. Utzi ura ontzian sartzen 30 segundo 

inguruan. 

 

5. Ontzia guztiz estali oraindik urpean 

dagoelarik. Ontzia uretatik atera estalita. 
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10.2. Uhertasuna 

 

1. Eranskailua jarri Secchi (potea edo ontzia) 

diskoaren barneko hondoan. 

 

 

2. Ontzia urez bete 10 cm-raino. 

3. Uhertasun-grafikoa ontziaren ahoaren 

ondoan jarrita, alderatu egin behar dira 

diskoaren itxura eta grafikoa. 

 

 
 

 

 

10.3. Tenperatura 

 

a. Eskularru babesleak erabili. 

b. Termometroa 10 cm urpean sartu, 30 segundoan. 

c. Termometroa uretatik atera eta tenperatura irakurri. 

d. Errepikatu eginen dugu ekintza bera aintzirako 4 tokitan gutxienez, ahal dela 

distantziakide direlarik (bi, itzalpean eta bi, eguzkipean). 

e. Emaitza guztiak apuntatu eta gero, batez besteko tenperatura kalkulatuko dugu. 

 

10.4. Oxigeno disolbatua neurtzeko 

 

1. Ur-laginaren tenperatura jaso. 

 

2. Hodi txikia ur-laginean murgildu. Kontuz atera goraino bete eta gero. 

 

3. Hodian bi TesTabs ® pastilla bota, oxigeno 

disolbatua neurtzeko. 
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4. Hodia estalkiarekin itxi, laginean ez dagoela aire-burbuilarik ziurtatu eta gero. 

5. Hodia inarrosi, pastillak disolbatzeko. 

 

 

 

6. 5 minutu itxaron, ur-lagina koloreztatu arte. 

7. Lagina kolore-taularekin alderatu. Emaitza oxigeno disolbatuaren ppm gisara (milioiko 

parteak) jaso. 

 

 

10.5. Oxigeno-asetasuna 

 

5. Laginaren tenperaturaren datua bilatuko dugu (ODren ariketa). 

6. Oxigeno disolbatuaren (OD) emaitza bilatuko dugu, taularen goiko aldean. 

7. Laginaren asetasun-portzentajea izanen da bi datu horiek gurutzatzen diren gelaxkan 

agertzen dena. 

 

OXIGENO-ASETASUNAREN PORTZENTAJEA 

  Oxigeno disolbatua (OD) 

  0 ppm 4 ppm 8 ppm 

T
e

n
p

e
ra

tu
ra

 º
C

-e
ta

n
 

2 0 29 58 

4 0 31 61 

6 0 32 64 

8 0 34 68 

10 0 35 71 

12 0 37 74 

14 0 39 78 

16 0 41 81 
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18 0 42 84 

20 0 44 88 

22 0 48 92 

24 0 48 95 

26 0 49 99 

28 0 51 102 

30 0 53 106 

 

 

 

10.6. pH 

Ilustrazioak: 10-10, 10-11, 10-12 

 

1. Proba-hodia bete 10 ml-raino, ur-lagin batez. 

2. TesTabs ® pastilla bat bota, pH-a 

neurtzeko. 

 

 

 

3. Ontzia estali eta inarrosi pastilla 

disolbatzeko. 

 

 

 

 

4. Alderatu laginaren kolorea pH-rako kolore-kartarekin. 
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11. TXOKO BEREZI BAT 
 

11.1. Landa-fitxa, lurzoru eta ertzetarako 

 

Krokis honetan kokatu antzemandako kalteak edo narriadurak 

 

 
� Ertzak nola daude? Adierazi landaredia ongi dagoen, falta den, ertza higatuta ote dagoen, 

etab. 

 

 

 

 

� Nola dago lorategiaren lurzorua? Adierazi landarez estalita dagoen, soilgunerik ote 

dagoen, zapalduta, gogor edo lokaztuta dagoen, etab. 
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� Adierazi, baita ere, kalterik egonez gero horien zergatiak, eta horiei aurre egiteko edo 

hobetzeko proposamenak. 

 

 

 

 

 

11.2. Landa-fitxa landare baxuetarako 

 

Krokis honetan kokatu beheko landareetan antzemandako kalteak edo narriadurak. 
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� Tamaina txikiko landareei erreparatu bereziki (soropila, belarrak, mendiguneak, 

zuhaixkak): adierazi antzemandako kalteak (zapaltzeak, usteldurak, bizitasun gutxi, 

landaredia eskasa). 

 

 

 

 

 

 

 

� Adierazi, baita ere, kalterik egonez gero horien zergatiak, eta horiei aurre egiteko edo 

hobetzeko proposamenak. 

 

 

 

 

 

 

 

11.3. Landa-fitxa landare ertain eta altuetarako  

Krokis honetan kokatu landare ertain eta altuetan antzemandako kalteak edo narriadurak.  
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Adierazi antzemandako kalteak (hostoen estaldura: hosto-bolumen arrunta edo, aitzitik, 

dentsitate gutxi edo adar garbalik duten; hostoen egoera: osorik edo zimurturik eta 

orbanez dauden; kalteak eta hausturak: begiratu ote dagoen adar hautsirik, sustrai 

garbalik (inguruko lurzoruaren higaduraren ondorioz) edo, are, azalean kalterik 

(kolpeak, inskripzioak eta abar). 

 

 

 

 

 

 

� Adierazi, baita ere, kalterik egonez gero horien zergatiak, eta horiei aurre egiteko edo 

hobetzeko proposamenak. 
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11.4. Landa-fitxa faunarako 

 

Krokis honetan kokatu antzemandako kalteak edo narriadurak 

 

Eremu naturalizatuaren krokisa ( 11-01 ilustrazioa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Kokatu krokisean antzemandako hegazti eta espezie inbaditzaileak 

 

 

 

 

� Adierazi, baita ere, prebentzio- edota hobekuntza-neurriak. 

 

 

 

 

 

11.5. Landa-fitxa hiri-altzarietarako 

 

Krokis honetan kokatu antzemandako kalteak edo narriadurak 

 

Eremu naturalizatuaren krokisa ( 11-01 ilustrazioa) 
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� Ikusi al duzu kalterik hiri-altzarietan (hesiak, bidexkak, kartelak)? Kalteak deskribatu eta 

saiatu jakiten nahita egindakoak edo higadurak eragindakoak diren. 

 

 

 

 

 

 

� Adierazi, baita ere, kalterik egonez gero horien zergatiak, eta horiei aurre egiteko edo 

hobetzeko proposamenak. 

 

 

 
 


