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2016ko abenduaren 13an Nafarroako 

Jardunbide Onen Sarien bederatziga-

rren edizioa egin zen, Antsoainen, eta 

egun horretan Iruñerriko Mankomu-

nitateak egiten duen balantze ener-

ge�koak eta karbono aztarnaren 

kalkuluak ezagutza eskuratu zuen 

jardunbide on gisa. 

 

Zerga�k kalkulatu karbono aztarna? 

Mankomunitateak gauzatzen duen 

jardunak klima aldaketari egiten dion 

ekarpena edo hartan duen eragina 

ezagutzeko. Behin ekarpen hori eza-

gututa, helburua da 2030. urterako 

gure ekarpena zero izatea. 

 

Zer da klima aldaketa? 

Planetan gertatzen ari den berotze 

globala, nagusiki, giza jardueraren 

ondoriozkoa. Mende honetako ingu-

rumen arazo nagusitzat jotzen da.  

 

Zer da Mankomunitatea bezalako 

erakunde baten karbono aztarna? 

Mankomunitateak bere jarduna gara-

tzean urtero atmosferara igortzen 

dituen CO2 tonak. 

 

2015eko karbono aztarna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berotegi efektuko gasen igorpen nagusiak Gongorako 

zabortegiari dagozkio, tratatu gabeko hondakin organi-

koak lurperatzeaga*k. 

Gelaxketan sortzen den biogas ia guz*a biltzen bada ere, 

za* bat igorri egiten da. Biogasaren edukia metanoa da 

nagusiki, eta hark atmosfera berotzeko duen ahalmena 

CO2-ak duenaren 28 halako da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klima aldaketaren kontra borrokatzeko gutako bakoi-

tzak eman dezakeen laguntza onena da etxean bertan 

gai organikoak egoki kudeatzea, dela konpostajearen 

bidez, dela 5. edukiontziaren bidez.  

2013az geroz�k, Iruñerriko Mankomunitateak urtero kalkulatzen du bere karbono 

aztarna. Gongoran lurperatzen diren hondakin organikoak dira berotegi efektuko gasen 

igorpen gune nagusia. 

 

GAI ORGANIKOAK KUDEATZEKO, KLIMA AL-

DAKETAN ERAGIN TXIKIENA DUEN SISTEMA 

DA AUTOKONPOSTAJEA. 

    ESKERRIK ASKO PARTE  

MANKOMUNITATEAREN 

KARBONO AZTARNA  

1 

KONPOSTAJEARI BURUZKO 

MINTEGIA PONTEVEDRAN  

2 

KONPOST-ATERATZEA 

ANTSOAINEN  

3 

BERRI LABURRAK. KON-

TAKTUA/ARGAZKIAK/

4 

Edukia: 

  2017KO URTARRILA KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA  

 

   GUZTIRA 

   54.777,33 t  
     CO2 baliokide 
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Pontevedrako Pazo da Cultura izenekoan egin zen Com-

posta en Red sareak antolatutako 6. mintegia (Etxeko 

eta Auzoko Konpostajearen aldeko Toki Erakundeen 

Estatuko Sarea). 

 

Mintegiak arrakasta handia izan zuen, eta Espainia 

osoko parte-hartzaile ugari bildu zen. Horrek erakusten 

du udalerrietako hondakin organikoak kudeatzearen 

barnean mota honetako ekimenek gero eta interes han-

diagoa pizten dutela. Horren erakusgarri da Ponteve-

drako Diputazioak egindako apustua: 240.000 biztanle-

ren baino gehiagoren hondakin organikoak kudeatzeko 

sistema autokonpostajea da, bai etxekoa eta bai auzo-

koa ere. REVITALIZA izeneko planaren xehetasunak lo-

tura honetan daude: 

h=p://www.depo.es/es/plan-compost-revitaliza 

 

Iruñerriko Mankomunitatearen ordezkaritzan, Alfonso Amo-

renak azaldu zien bertaratutakoei zein diren egun gure espa-

rruan gai organikoak kudeatzeko ditugun lan ildoak. Hiri ere-

muan, garrantzi berezia du 5. edukiontziaren bidez egiten 

den gaikako bilketak; eta landa eremuan, berriz, etxeko eta 

auzoko konpostajea dira garrantzi berezia dutenak.  

 

Composta en Red sarearen webgunean, 2016ko azaroko 

bule*nean, bilduta daude mintegiko aurkezpen guz*en la-

burpena eta txostengile bakoitzak egindako aurkezpen osoa-

ren loturak. 

h=p://www.compostaenred.org/bole*nes 

 

 

 

Konpostajeari buruzko hurrengo mintegia Hernanin egingo 

da. Dena den, emango dizuegu horren gaineko informazioa 

aurrerago. 

 

Etxeko eta Auzoko Konpostajeari buruzko 6. Mintegia egin zen urriaren 20an eta 21ean, 

Pontevedran. Egiten duen lanaren berri emateko joan zen Iruñerriko Mankomunitatea  

BONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA   

 

REVITALIZA PLANAREN BIDEZ, PONTEVED-

RAKO DIPUTAZIOAK AURREIKUSITA DU     

240.000 BIZTANLEREN KUDEAKETA AUTO-

KONPOSTAJEAREN BIDEZKOA IZATEA 

Revitaliza planeko langileak, auzoko konpostajerako gunearen 

funtzionamendua azaltzen mintegira bertaratutakoei  

Allarizko auzoko konpostajerako gunea. Urriaren 21ean bisita 

egin zuten herri horretara. 
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Antsoaingo auzoko konpostajerako gunea: Nafarroako Jardunbide Onen Sarien urteko 

edizioan saritutako baratze ekosozialen proiektu baten za�a. 

Gunean lortutako konposta ateratzea. 

KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA  

KALITATE BIKAINEKO 1.500 LITRO BAINO GEHIAGO 

ATERA ZIREN ANTSOAINGO GUNEAN  

 

Antsoainen auzoko konpostajea egiteko gunea in-

dartu egin du berriki “Hondakinen eta baratze ekoso-

zialen kudeaketa aniztasune�k” proiektuak. Hain 

zuzen, emakume talde batek eratzen du, eta ilusio 

handiz baratzea landu eta konpost-ontziak betetzen 

dituzte.  

 

Proiektu horrek Jardunbide Onen Sarien 2016ko edi-

zioan saria eskuratu zuen, Antsoaingo antzokian 

abenduaren 13an egin zen ekitaldian. Sariak banatu 

eta gero, bisita egin zuten gunera proiektua berta*k 

bertara ikusteko interesa zuten guz*ek.  

 

Konposta egiteak eta baratzeak bikote ezin hobea 

eratzen dute, ba*k bat, baratze ekologikoa bada.  

 

Azaro amaieran, konposta ateratzeko eta baratzean 

lan egiten duten pertsonei prestakuntza emateko 

saio bat egin zen. Iruñerriko Mankomunitateak, An-

tsoaingo Udaleko Lorezaintza Sailarekin elkarlanean, 

jada onduta zeuden bost konpost-ontzita*k konposta 

atera zuen. Aukera baliatu zen konpost-ontziak be-

rrantolatzeko eta baratzeko langileei jarraibideak 

emateko konpostaje gunearen erabileran. Emaitza 

oso ona izan zen, bai ateratako konpost kan*tate eta 

kalitatearenga*k (1.500 litro), bai eta baratzeko langi-

leek adierazitako esker onarenga*k ere. 

 

Ateratako konpost hori Antsoaingo Lorezaintza Saila-

ren esku gelditu zen, baratzean aplikatu zen eta kon-

postaje gunean parte hartzen duten bizilagunei har-

tzeko aukera eskaini zitzaien.  

 

Proiektuko protagonistetako batzuk, Covi eta Karmele, laguntzaile ezin 

hobeak. 

Antsoaingo auzoko konpostajerako gunea, eta 2016an egokitutako bara-

tze ekosoziala hondoan.  

Auzoko konpostajerako ontzieta�k ateratako konposta. 

Klima aldaketaren kontra borrokatzeko gutako ba-

koitzak eman dezakeen laguntza onena da etxean ber-

tan gai organikoak egoki kudeatzea, dela konpostajea-

ren bidez, dela 5. edukiontziaren bidez.  

 

 

Laborantza mahaiak, aulki gurpildunekin ibiltzeko egokituak. 
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Gurekin 

harremanetan 

jartzeko: 

 
Carlos Garaikoetxea 

682201206 

hirusta@hirusta.com 

www.hirusta.com 

mcp@mcp.es 

948 423 242 

 

 

 

Lotura interesgarri 

batzuk: 

 
www.mcp.es/eu 

www.compostaenred.org. 

www.magrama.gob.es 

 

 

 

* Eguiaztatu gabeko datua 

 

BERRI LABURRAK 

 

KONPOST-ONTZIETAN OHIKOA DEN BIZTANLEA, ZETONIDOA 

  
Zenbaitek ikusiko zenituzten eta beste batzuek oraindik ez… edo, agian, inoiz ez dituzue 

ikusiko zuen konpost-ontzian. Edonola ere, jakin eza-

zue ez dela seinale txarra konpostean agertzea. Ceto-

niiae familiako koleoptero bat da, kakalardo bat. Erraz 

ezagutzen da, hiru hanka pare bai�tu, gorputz zuri, 

bigun eta potoloa, buru larrukara eta estalki itxurako 

atzeko aldea, azal gardenaren azpian kolore ilunagoa 

nabaritzeko aukera uzten duena. Egia esateko, ez du 

kakalardo itxurarik, baina hori gertatzen da beldar 

egoeran dagoelako. Heldutan nolakoa den jakin gabe 

zein espezietakoa den zehaztea zaila da: berdea bada, 

litekeena da Cetoniacarthami aurataeformis izatea; 

marroia edo beltza bada, Protae*a opaca, Protae*a 

morio edo Protae*a oblonga... 

 

Gustuko du zuraren hutsarteetan edo lurpean bizitzea, usteltzen ari diren hondakin zu-

rezkoenak prozesatzen. Hori dela-eta, konpost-ontziaren beheko aldean ikusiko dugu 

be�, material onduenak eta, zelulosa eta lignina asko dituelako, luzaroen irauten duen 

frakzioa daudelako bertan. Beldar egoera horretan zenbait urte bizi daiteke, heldu bihur-

tzen denean, ordea, aste edo hilabete gutxi. Loreeta�k bizi da, eta udaberri eta uda ar-

tean egiten du hegan. Horrenbestez, konposta sortzeko prozesuan, beste “laguntzaile” 

edo “langile” bat da, materia gogorrena prozesatzen laguntzen diguten  

      
KONPOST-ATERATZEA MENDEBALDEKO GUNEAN 
 

Beste behin ere Mendebaldea auzoko lagun talde bat elkartu gara, tarte atsegina igaro-

tzeko azken hilabete hauetan sortu dugun konposta ateratzen. Hain zuzen, konpost-ontzi 

bate�k atera dugu, gutxi gorabehera 400 litro konpost, eta gero bertaratutakoen artean 

banatu dugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

ERABILTZAILEEN KONTA-

GAILUA.  

2017KO  URTARRILA 

Etxean konposta 

egiten duten fami-

liak 

 

3.100* 

Auzoko konpostaje-

rako guneen kopu-

rua 

  

33 


