
  

BOLUEKO ESPLORATZAILEAK 

Bolueko esploratzaileak, lagun talde eta publiko orokorrari (10 urtetik gorantz) 

zuzendutako ekintza da. Ekintza honen bitartez, herritarrek udalerriko 

ingurumenaren zaintza zuzenean parte hartuko dute, mugikortasuna, zarata, 

ura, biodibertsitatea eta hondakinei buruzko diagnostikoa eginez. Ibilbide 

autogidatua izango da eta Bolueko hezegunearen ingurutik burutuko da. 

Aipatutako aspektu bakoitzaren diagnostikoa egin ahal izateko aldez aurretik 

izena eman beharko da eta, ondoren, Ingurumen Aretoak beharrezkoak diren 

material guztiak bidaliko ditu: fitxa betegarriak, identifikazio gidaliburuak, 

hegaztien txioak eta abar.  

Betetzeko diren fitxen kasuan, aldez aurretik bidaliko zaizkie parte hartzaileei 

eurek etxean inprima ditzaten. Online galdetegi baten bidez ere egin daiteke, 

inprimatu beharrik gabe.  

Jarraian, analisia egiterako orduan lagungarria izan daitekeen informazioa 

eskaintzen da:  

 

1. Hondakinak 

Lan-koadernoan parte hartzaileen atentzioa deitu duten lekuen koordenatuak 
apuntatu daitezke. Puntu horiek interesgarriak izan daitezke oso zikin 
daudelako, edo oso garbi eta ondo zaindurik daudelako. Gainera, lekua egoera 
horretan egotearen arrazoiak ere idatzi ahalko dira (adibidez, zakarrontziak 
daude inguruan?, egoera onean al daude?). Koordenatuak idazteaz gain 
argazkiak ere atera daitezke eta Ingurumen Aretora. 

Informazio guzti hau biltzeko Hondakinak Fitxa erabiliko da. 

 

2. Espezie inbaditzaileak eta bertako espezieak 

Ibilbidean zehar inguruan aurkitzen diren espezie inbaditzaileei arreta jarri 
behar zaie. Horretarako, material digitaletan landare eta animalia espezie 
inbaditzaile ohikoenak identifikatzen laguntzen duen informazioa aurki daiteke. 
Baten bat Ikustekotan, argazkiak atera ahal zaizkie eta Ingurumen Aretora 
bidali.Material digitaletan ere, bertakoak diren espezie batzuk biltzen dira. 
Inbaditzaileekin egiten den bezala, bertako espezieak ikustekotan lan-
koadernoan leku horren koordenatuak idatzi daitezke eta argazkiak atera ahal 
zaizkie Ingurumen Aretora bidaltzeko.Informazio guzti hau biltzeko fauna 

inbaditzailearen eta bertako faunaren fitxak erabiliko dira. 



  

 

3. Zarata 

Aztertuko den beste gauzetariko bat zarata da. Horretarako, esteka hau erabiliz 
(klik!) telefono mugikorrean deskargatu daitekeen sonometroa erabiliko da. 
Zarata handia dagoen lekuetan egingo dira neurketak. Asteko egunaren eta 
orduaren arabera, leku hauek desberdinak izan daitezke. Zarata asko egon 
daitekeen lekuak hurrengoak dira: transferentzi planta, hezegune gainetik 
igarotzen den autobidea, hezegune ingurutik autoak eta kamioiak igarotzen 
diren errepideak, futbol zelaia (astebururo eta astegunetan arratsaldetan 
hainbat ekintza burutzen dira hor), eta abar. 

Beraz, esanguratsuenak diren lekuetan hartu beharko dira neurketak, leku 
horietako koordenatuak eta emaitzak idatziz. Interesgarria izan daiteke 
neurketak zarata handia dagon lekuetan, puntu beltzetan, eta zarata txikia 
dagoen lekuetan, puntu bikainetan, egitea. Zarata mota ere idatzi daiteke 
(ibilgailuak, pertsonak, animaliak...), soinu atseginak (adibidez, txorien txioa) 

eta zarata desatsegina berezituz. 

 

4. Mugikortasuna 

Ibilbidean zehar, mugikortasun ereduen azterketa erraz bat egitea proposatzen 
da. Adibidez, zenbat jende doan oinez, zenbat bizikletaz edota beste garraio 
motetan, zenbat pertsona doazen auto bakoitzean, eta abar. Autoaren ordez, 
inguruan beste garraiobideak erabiltzeko erraztasuna ere behatu daiteke, 
adibidez, ea Getxobiziko bizikleten aparkalekurik dagoen inguruan. Horretarako, 
Mugikortasuna  fitxa erabiliko da, eta beti bezala, behaketa bakoitzeko 
koordenatuak apuntatuko dira. 

Behin diagnostikoa amaituta, hobetzeko proposamenak idatz daitezke. 

 

5. Ura 

Hezeguneko osagairik garrantzitsuen ura da. Biodibertsitatearen kontserbazioari 
buruzk ari garenean, uraren kalitatea eta ibaien egoera ona mantentzea 
ezinbestekoa da. Ibaietako kontserbazioa egoeraren azterketa erraz bat egiteko 
(Bolue, Larrañazubi, Gobela), “Gure inguruko ibaien egoera” fitxa erabiliko da. 
Aurreko kasuetan bezala, analisia egiten den lekuaren koordenatuak idatziko 

dira eta argazkiak atera ahalko dira Ingurumen Aretora bidaltzeko. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamebasic.decibel&hl=es

