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Laburpena 

Aldaketa globalen artean, biodibertsitatearen galerak duen garrantzia ukaezina da; eta 

bere iturburuan dauden arrazoien artean, espezie exotikoen inguruko arazo eta ondorioek 

garrantzi handia dute. Hala ere, espezie exotikoen inguruko problematika, horren kausak 

eta ondorioak barne, ez dirudi gizartean egokiro barneratuta daudenik. Horregatik, 

biodibertsitatearen gainean horrek duen eragina eskola mailan ezaguna ote den, eta horren 

gainean hezkuntza sisteman hutsunerik ote dagoen aztertzeko garatzen da ikerketa hau. 

Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasle eta irakasleek inkesta bati emandako 

erantzunen bitartez ikusi da hutsune hori existitzen dela, eta gaia lantzerako orduan 

zailtasunak daudela; bereziki ezagutza maila eta interes-urritasunari dagokionez.  

Abstract  

Biodiversity loss is one of the key issues affecting global change. Although the questions 

related to the problems associated with alien species are at the root of this problem, this 

topic does not seem to be sufficiently taken on by society. The objective of this study is 

to find out the level of incidence of this issue at the school, and whether there is a gap in 

the education system. A survey conducted among secondary education and high school 

students and teachers, revealed the presence of difficulties in dealing with the issue in the 

classroom, particularly those related to the level of knowledge and the lack of interest.  

Hitz gakoak:  

Hezkuntza, espezie exotikoak, biodibertsitatea, biodisparitatea, inkesta. 

Keywords:  

Education, alien species, biodiversity, biodisparity, survey. 
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1. Sarrera 

Bizitzaren aldagarritasunean, aniztasun eta aberastasunean, eta bizidun horien artean ematen 

diren interakzioei esker baimentzen da bizitza munduan ezagutzen den moduan. Horregatik, 

bizidunen suntsipen masiboaren fenomenoa arazo larria da. Munduko biztanleriaren 

hazkunde bizkortu eta desorekatuak, baliabide eta energia premiaren handipena dakar. 

Eskakizun horri erantzuna ematearen ondorioz, ingurumenean geroz eta aldaketa 

nabariagoak antzematen dira munduan: garbaltzen diren ohian tropikaletatik, itsasoen 

ustiaketa masibo eta kutsatuetara, maila globalean du eragina (Altonaga, 2009; Di Minin et. 

al, 2019). Biodibertsitatearen eta biodisparitatearen galeran eragina duten faktoreak asko dira, 

zuzenak ala zeharkakoak, eta habitat galera eta espezie exotiko inbaditzaileak dira arrazoien 

zerrendetan postu gorenetan aipatzen direnak (Vié et al., 2009). 

Oso espezie gutxi sortu dira gaur egun aurkitzen diren lurraldean, izan ere, modu 

naturalean, espezieek euren hedapen-eremua zabaltzeko joera dute. Alabaina, arazoa 

sortzen da lekualdatze hori giza jardueraren ondorioz eta kontrolik gabe gertatzen denean; 

zenbaitetan espezie exotikoen sarrera hauek nahi gabekoak izan daitezke, hau da, 

pertsonen edo animalien baitan, leku batetik bestera mugitutakoan. Hala ere, gehienetan 

nazioarteko merkataritza izaten da desplazamendu hauen erantzule, interes ekonomikoek 

bideratuta (Rallo eta Garcia-Arberas, 2012). Azken hamarkadetan, globalizazioaren 

ondorioz, izugarri azkartu da espezie exotikoen sarrera-tasa ingurune berrietan (Seebens 

et al., 2017).  

Bestalde, espezie batzuek euren jatorrizko hedapen-eremutik kanpo duten hedatzeko 

abilezia, biodibertsitatearen aurkako mehatxu oso larria kontsideratzen da. Eremu berri 

horietan finkatzeko gaitasun handia duten espezieek, bertako espezieekin lehiatu eta 

ekosistemetan asaldura larriak eragiteko ahalmena dutelako (Brown eta Sax, 2004). 

Ekosistemetan desoreka horiek sortzeko gaitasuna duten espezie exotikoei inbaditzaile 

deritze. Gaur egun, habitat eta ekosistemen suntsipenaren ostean, espezie exotikoen 

sarrera da biodibertsitate gutxipenaren bigarren eragile nagusia (Clusa et al., 2018; Rallo 

eta Garcia-Arberas, 2012; Shivanna, 2020; Vilà et al., 2010). 2009an 12.000 espezie 

inbaditzaile inguru atzeman ziren alde kontinentaletan eta, horietatik, %10 baino gehiago 

kaltegarriak ziren ekosistementzat, Europako ekonomiarentzat baita gizakion 

osasunarentzat ere. Izatez, XVII. mendetik hona, animalia espezie exotiko inbaditzaileak 

fauna iraungipen guztien %40ren erantzule izan dira (Rallo eta Garcia-Arberas, 2012).  
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Ezjakintasunaren ondorioz, ala atzean dituzten interesengatik, beraien jatorrizko 

lekuetatik kanpo oso arin ezartzen diren espezie hauek, ordezkapen moduko prozesu bat 

sustatzen dutenaren ideia okerra barreiatzen da askotan gizartean. Bertokoak ala 

kanpokoak, baina espezie “berdintsuak” nitxo berriak okupatzeko dinamika naturalean 

egongo balira bezala, eta horrela ekosistemetan sortzen dituzten moldaketak ez horren 

nabariak direnaren usteak hedatuz. Espezieen distribuzioak era naturalean dinamikoak 

izaten diren arren, exotikoen kasuan, leku-aldaketa hauek beti jatorri antropogenikoa 

dute. Espezie batzuen berezko lekua ezarri den lekutik oso urrun egoten denean, 

hauetariko asko, etxean (maskota moduan) edo lorategietan erabiliak izateko 

lekualdatuak izaten ziren. Hauetatik batzuk espezie enblematiko edo oso ezagunak izaten 

ziren, eta fenotipo (koloreak eta itxura) nabarmena erakusten dute. Bestelako exotikoen 

kasu askotan ordea, mugimendua gizakiaren jardueraren ondorioa bazen ere, beraien leku 

berrietarako ailegatzea gehiagotan zoriz izaten zen, eta beraien presentzia okupatzen 

dituzten nitxo berri horietan ez da horren deigarri izaten ekosistema mailan ondorioak 

sortu arte. Gaur eguneko mundu globalizatuan, planetaren leku batetik bestera espezieak 

barreiatzen dituzten garraiobideek aspaldiko banaketa teoriko hau historiarako utzi duten 

arren, exotikoen gainean gazteek duten pertzepzioa hezkuntzaren aldetik erabilgarria izan 

liteke ezeztatzeko (Ballouard et al., 2011). Edozein kasutan, espezie exotikoak 

inbaditzaile rola hartzen dutenean, ekosistemaren sare trofikoaren hainbat lekutan sortzen 

dituzte ondorioak, espezieak desagerraraziz. Bizitzaren dibertsitatea espezieen kopuruak 

adierazten duen bitartean, hitz egiten ari garen diseinu desberdinei dagozkien phylumek, 

bizitzaren disparitatea adierazten dute (Gould, 1989). Horregatik, sinplifikazio prozesu 

hau azaltzerakoan biodibertsitateaz gain biodisparitatea kontzeptua ere buruan izatea 

garrantzitsua da (Pagola-Carte, 1998) batez ere ordezkapen prozesu hauetan, ekosistemen 

sinplifikazio eta murrizketa ekarriko dituen ondorioak aztertzerakoan.  

Espezie inbaditzaileak inbasio larriak eragiten dituzte gure inguruetan ekosistema berrietara 

moldatzeko ahalmen izugarri handia dutelako eta etsai natural gutxi (Brown eta Sax, 2004). 

Hori dela eta, beste lekuetatik etorritako espezieek bertokoak desplazatzen dituzte eta ahal 

izatekotan, neurririk gabe hedatzen dira (Lowe et al., 2000). Zaila da honen guztiaren 

ondorioak zeintzuk izango diren zehatz mehatz adieraztea, epe luzekoak izango baitira. 

Edozein kasutan argi dago biodibertsitatearen galerak gorabehera larriak eragingo dituela 

kate zein sare trofikoetan eta ekosistema osoen dinamikan eta, honek, aldi berean, gure 
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bizimoduan (Gayford, 2000). Izan ere, gizakiok ekosistemetatik zerbitzu ugari jasotzen 

ditugu (Onaindia et al., 2018) eta hauek ere eraldatu edo murriztu egingo dira. 

Bizkaian adibidez, beste askoren artean, ortzadar amuarrainak (Oncorhynchus mykiss eta 

Onchorynchus aguabonita), Amerikako ibai karramarroak (gorria Procambarus clarkii 

eta senaile-karramarroa Pacifastacus leniusculus), Asiako zebra muskuilua (Dreissena 

polymorpha), Asiako liztorra (Vespa velutina), Floridako dortoka (Trachemys sp.), Hego 

Amerikako panpa-lezka (Cortaderia selloana) eta Japoniar piper-belarra (Fallopia 

japonica) ditugu ekosistema desberdinetan kalte handien eragile (Herrera eta Campos, 

2010; Rallo eta Garcia-Arberas, 2012). 

Biodibertsitatea kontserbatzeari buruz aritzen garenean, bertoko espezie eta ekosistemak 

kontserbatzeari buruz ari gara (Lowe et al., 2000). Hortaz, ezinbestekoa da gizartean, 

baina bereziki gazteen artean, ezagutza hau zabaltzea. Horretarako, gizarte mailan espezie 

hauek ezagutaraztea eta hauen populazioak eta habitatak arriskuan jartzen dituen giza-

ekintzez ohartaraztea, horrek izan ditzakeen inpaktu guztiez jabearaztearekin batera, 

beharrezkoa da (Campos, 2012). Biodibertsitatearen kontserbazioaren eta 

jasangarritasunaren gaineko ezagumendua handitzea, pertsonen kontzientzia pizteko eta 

euren jarreretan aldaketa bat eragiteko erreminta ezin hobea delako (Amano eta 

Sutherland, 2013; Gayford, 2000) beharrezkoa da gai hau hezkuntza sisteman ondo 

txertaturik egotea. Hala ere, ikasleek biodibertsitatea eta haren kontserbazioarekin 

loturiko gaien inguruan duten ezagutza orokorrean txikia da, eta espezie exotiko 

inbaditzaileen problematikaren inguruan ezagutza maila oso baxua erakusten dute 

(Campos, 2012). Hori dela eta, arazoari ematen dioten garrantzia ere txikia da (Hakam, 

2016; Kilinc et al., 2013; Parsley, 2017; Reis et al., 2013; Waliczek et al., 2017). 

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Oinarrizko Hezkuntzako 326/2015 curriculum 

dekretuan eta Batxilergo 127/2016 curriculum dekretuan (Eusko Jaurlaritza, 2016a, 

Eusko Jaurlaritza, 2016b ) adierazten den arabera, Bigarren Hezkuntzan, Biologia eta 

Geologia irakasgaian, DBH 1, DBH 3, DBH 4 eta Batxilergo 1. mailan biodibertsitatea 

eta honen galerarekin erlazionaturiko gaiak daude (1. taula). Edukien artean, Euskal 

Herriko berariazko eduki ugari zehazten dira, eta hauek lantzeko adibide desberdinak 

proposatzen dira.
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1. taula. EAE Oinarrizko Hezkuntzako 326/2015 eta Batxilergo 127/2016 curriculum dekretueta adierazten den arabera, Biologia eta Geologia irakasgaian biodibertsitatearekin 

erlazionaturiko edukiak, dagozkien blokeetan.  

DBH 1.maia DBH 3.maila DBH 4.maila BATXILLERGO 1.maila 

4. blokea:  

Biodibertsitatea lur planetan 

5. blokea: 

Gizakia eta ingurunea, ekosistemak 

4. blokea:  

Ekologia eta ingurumena 

3. bloke: Biodibertsitatea;  

4. bloke: Landareak: funtzioak eta 

ingurunerako moldaerak 

Izaki bizidunek natura-

baliabideen iturri moduan duten 

garrantzia. 

Ekosistemak: osagaiak eta faktore 

biotiko/abiotikoen arteko 

elkarrekintzak.  

Ekosistemaren osagaiak eta 

erlazio trofikoak eta 

erregulazioa. 

Izaki bizidunen multzo nagusien 

sailkapena eta nomenklatura. 

Lurra bizitzeko planeta egokia 

bihurtu zuten ezaugarriak.  

Kate eta sare trofikoak.  Aldaketa naturalak 

ekosistemetan: segida 

ekologikoak.  

Dibertsitatea landare eta animalia 

erreinuetan: talde taxonomiko 

nagusiak. 

Izaki bizidunen aniztasuna eta 

ingurumenera egokitzea.  

Ur gezako, itsasoko, lehorreko eta 

Euskal Herriko ekosistema 

bereizgarriak.  

Giza jardueren inpaktuak 

ingurumenean.  

Zonalde biogeografiko nagusiak, 

banaketa-patroiak eta bioma 

nagusiak.  

Euskal Herriko espezie bereziak, 

biodibertsitatearen galera eta 

Euskal Herriko naturaguneen 

balioespena.  

Ekosistemen desoreka eragiten duten 

faktoreak, ekosistemen gaineko 

mehatxuak eta ingurumena kontser-

batzen laguntzen duten ekintzak.  

Natura-baliabideak eta 

gizakiaren kontsumoak 

ingurumenean duen eragina.  

Izaki bizidunen banaketan eragina 

duten alderdi geografikoak, 

geologikoak eta biologikoak.  

Izaki bizidunak errespetatzeko 

eta zaintzeko ohiturak.  

Giza ekintzak ekosistemetan duen 

eraginen balioespena: autonomia-

erkidegoko natura-gune babestuak.  

Superpopulazioa eta ondo-

rioak: baso-soiltzea, gehie-

gizko ustiapena, suteak, etb. 

Biodibertsitatea zaintzearen 

garrantzia eta arazo nagusiak.  

Biodibertsitatearen galerarekin 

lotutako arazoak.  

  Ingurumena zaintzeko beharra 

eta hura errespetatzeko 

elkartasuneko jarrerak.  

Faktore antropikoa 

biodibertsitatearen zaintzan eta 

zaintzarako ekintzak.  

    Babes-estrategiak; espazio eta 

espezie babestuak Euskal 

Herrian.  

Landareen garrantzia ekosistemak eta 

Lurreko bizia mantentzeko. 
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Gai hau eskoletan zenbat lantzen den, eta bereziki Bigarren Hezkuntzako eta 

Batxilergoko ikasleek horren inguruan zenbat dakiten aztertzeko asmoz garatzen da 

ikerketa hau. Gai honen inguruan gazteriak biodibertsitatearen galeraren gainean eragiten 

duten faktore garrantzitsuenak identifikatzeko, eta beraien ingurumen hurbilean 

diagnosia egiteko gaitasuna eskoletan eskuratzen duten aztertu nahi da. Bide batez baita 

espezien desagerpenak maila geografiko desberdinetan izan ditzakeen ondorioen ulertzea 

ere. Hortaz, ikerketa honen helburua Bizkaiko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 

ikasle eta irakasleek problematika horren inguruan aurkezten duten ezagutza maila, eta 

berarekin erakusten duten interesa edo ematen dioten garrantzia ebaluatzea da, eta espezie 

exotiko inbaditzaileen sarrerak biodibertsitatearen kontserbaziorako suposatzen duen 

problematikaren ezagutza mailaren diagnosia egitea izan da.  

Diagnosia egiteko, ikaslearen adina (maila) eta jatorria (hiritarra edo landatarra) bereiziz, 

hiru alderdi nagusi aztertuko dira: 1) ezagutza, hainbat alderditan: biodibertsitatea, 

espezie exotikoak eta bertokoak; 2) informazioren jatorria (eskola, etxea, 

komunikabideak…), eta Eskolan ematen zaion garrantzia; 3) problemarekiko interes edo 

garrantzi maila. Aurreko alderdi batzuei buruz irakaslearen iritzia ere aztertuko da. 

 

2. Metodologia 

Datuak Bizkaiko bost zentrotan eta hiru mailatan jaso dira, Biologia eta Geologia 

irakasgaia ikasten duten ikasleen eta haien irakasleen artean (1. eranskina). Emaitzak 

jasotzeko bibliografian oinarrituta (Campos, 2012; Hakam, 2016; Schreck et al., 2013) bi 

galdetegi diseinatu dira (2. eta 3. eranskinak): bat ikasleentzat, eta bestea irakasleei 

zuzendua. Ikasleen kasuan, problematikaren gainean erakusten duten ezagutza-maila, 

eskolan zenbat lantzen duten, gaiarekin duten interes-maila eta honi ematen dioten 

garrantzia identifikatu nahi izan dira. Irakasleen kasuan ordea, gaiari ematen dioten 

garrantzia eta klasean gai hau lantzerako orduan aurkitzen dituzten zailtasunei erreparatu 

zaie. 
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Ikasleen kasuan aldagai desberdinak aztertu dira, batzuk kuantitatiboki tratatu dira eta 

beste batzuk era kualitatiboan. Neurtutako aldagai askeak ikasketa-maila (DBH 4, 

Batxilergoko 1, Batxilergoko 2) eta parte hartzaileen jatorrizko ingurune eremua (hiritarra 

ala landatarra) izan dira. Menpeko aldagaiei dagokionez, ikasleen ezagutza-maila aztertu 

da, espezie exotikoen sarrerak suposatzen duen problematikaren ingurukoa alde batetik, 

eta biodibertsitatearen inguruan aurkezten duten ezagutza bestetik. Aztertutako beste 

aldagai batzuk, ikasleen interes-maila, ezagutzak nondik eskuratu dituzten, 

problematikari ematen dioten garrantzia, eta gelan problematika zenbat landu duten izan 

dira hurrenez hurren.  

2.1. Galdetegia eta datuen tratamendua 

Galdetegiak survio.com online plataforman garatu dira, eta ikasketa zentroen bitartez 

zabaldu dira. Ikerketaren datuak biltzeko bi galdetegi diseinatu dira, ikasleei zuzendutako 

galdetegiak 18 item izan ditu (2. eranskina) eta irakasleenak 9 (3. eranskina). Galdetegi 

bakoitza hiru ataletan banaturik egon da, sarrera (datu orokorrak), edukiak (gaiari buruz 

duten ezagutza-maila), eta auto-ebaluazioa (gaiari zenbateko garrantzia eta zenbat landu 

duten). Galdera motei dagokionez, erantzun anitzetako galderak, zenbait kontzeptu 

ordenan jartzeko galderak, eta testu laburrak garatzeko galderak egon dira.  

Erantzun guztiak Microsoft Excel (Microsoft Office Professional Plus, 2016) programan 

garatutako datu basean kodetu dira aztertu ahal izateko. Lortutako datu gehienek ez 

dutenez banaketa normalik erakusten, aldagaien arteko erlazioak aztertzeko, froga ez 

parametrikoak burutu dira: Kruskal-Wallis eta Spearman tarte korrelazioa. Datuen 

tratamendu estatistikoa egiteko STATGRAPHICS Centurion XVII (V. 17.2.00. Statpoint 

Technologies Inc.) erabili da. 

2.2. Laginketaren prozedura 

Bigarren Hezkuntzako zentro publiko batzuk zerrendatu ziren eta inguratzen zuten giza 

populazio dentsitatea kontutan hartuz sailkatu ziren (Isserman, 2005; Reig et al., 2016) 

baina baita ikastetxearen kokapenaren gaineko ikerketa taldearen aurreko ezagutza 

aplikatuz (Villarroel et al., 2018) bi eremutan banatu ziren, hiritarrak eta landatarrak. 

Horrela, Bilbao, Getxo eta Plentziako zentroak hiritar kontsideratu ziren, eta Mungia eta 

Elorriokoak landatarrak. Zentroen aukeraketa erdi-ausazkoa izan da, Bizkaiko Bigarren 
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Hezkuntzako zentro publiko guztien zerrenda egin ostean. Euskal Herriko 

Unibertsitatearen Etika Batzordearen oniritziarekin (1. eranskina) hainbat zentrorekin 

kontaktuan jarri eta ikerketaren nondik norakoak zentroetako zuzendariei azaldu zitzaien. 

Bost zentrok parte hartzeko interesa erakutsi zuten. Galdetegien estekak zentroetako 

zuzendari eta Biologia-Geologia sailburuei pasatu zitzaien eta ondoren eurak arduratu 

ziren beste irakasle eta euren ikasleei pasatzeaz. Parte hartzaileek 2019ko otsailean zehar 

bete zituzten galdetegiak eta martxoan jaso ziren emaitza guztiak. 

Partaidetza desberdina izan zen zentro batzuetatik besteetara, baina bi eremutan 

orokorrean parte hartu zuten ikasle kopurua oso antzekoa izan da, eta guztira 209 ikaslek 

hartu zuten parte (2. taula). Ikasleak DBH 4, Batxilergo lehen eta 2. mailakoak izan ziren, 

2018-19 ikasturtean Biologia eta Geologia ikasten ari zirenak, baina datu gehiago jaso 

ziren DBH 4 mailatik (%57,4). Parte hartzaileen kopuruaren banaketa faktore 

desberdinek izan zuten ardura, alde batetik zentroen izaera eta tamaina: San Inazio 

(Bilbao) eta Elorrioko zentroetan Batxilergorik ez zegoen, eta Elorrioko institutua txikia 

zen. Eta bestetik baita, zentroaren eta irakaslearen arabera, batzuek ikasleei inkesta 

eskolan bertan egiteko esan zieten, baina gehienek eskolatik kanporako utzi zutelako. 

Horregatik, bi mailak dauzkaten zentroen artean, Batxiler mailako ikasle gehiagoren 

partaidetza ematen da eremu hiritarrekoetan eta kontrakoa eremu landatarrekoetan. 

Irakasleei dagokienez, aurreko zentroko 16 irakaslek, edozein kurtsotan Biologia eta 

Geologia irakasgaia ematen dutenek, hartu zuten parte ikerketan.  

2.taula. Ikerketan parte hartu zuten irakasle eta ikasle kopurua. Jatorrizko zentroen izena eta kokapena. 

ZENTROA HERRIA IRAKASLEAK 
IKASLEAK 

EREMUA 
DBH BATXILER GUZTIRA 

San Inazio   

BHI 
Bilbao 

2 31 - 31 

Hiritarra IES Julio 

Caro Baroja 

BHI  

Algorta  

(Getxo) 
4 23 35 58 

IES Uribe 

Kosta BHI 
Plentzia 

3 3 14 13 

Elorrio       

BHI 
Elorrio 

2 9 - 9 

Landatarra 
IES Mungia 

BHI 
Mungia 5 54 44 98 
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3. Emaitzak 

3.1. Biodibertsitatearen gaineko ezagutza 

Bost landare eta bost animalia espezie izendatzeko eskatu zitzaien ikasleei, izen arruntak 

emanez euskaraz (2. eranskina: 9. eta 10. itemak). Ikasle gehienak ez ziren gai izan 

espezieak izendatzeko eta ugaztun, narrasti, txori, zuhaitz, lore, etab. bezalako 

landugabeko maila taxonomikoen erantzunak eman zituzten; halako erantzunak, bost izen 

emateko gai izan ez zirenak ez guztiz egoki modura sailkatu dira. Landareen kasuan 

ikasleen % 59 izan da eta animalien kasuan %71,1 (3. eta 4. taulak). Hauen artean hiritar 

eremutik datozen ikasleek erantzun ez guztiz egokien ehuneko altuagoak aurkeztu 

zituzten. Aipatutako landare kopuru eta animalia kopuruari dagokionez, aldea egon den 

arren, ez da esanguratsua izan, eta 92 landare eta 150 animalia izendatu dira hurrenez 

hurren.  

Landareen artean, ia ikasle erdiak (%46,7), lorategi edo etxeetan aurki ditzakegun  espezie 

exotiko hurbilak aipatu ditu hain zuzen, eta ikasleen laurden bat inguruk (%26,1) baino 

ez ditu aipatu bertoko espezieak (3. taula). Guztira aipatutako espezie kopuruaren artean 

ez da alde nabarmenik ikusi landa eremuan bizi diren ikasleen eta ikasle hiritarren artean: 

65 espezie hirian eta 69 landan. Animalien kasuan, behia, zaldia, ardia, etab. bezalako 

espezie domestikoak (%42) eta lehoia, jirafa, tigrea, etab. bezalako espezie exotiko 

enblematikoak (%39,3) izan dira aipatuenak. Ikasleen % 12,7k baino ez ditu aipatu 

bertoko animalia espezieak.  

3.taula. Ikasleek aipaturiko landareen sailkapena, jatorrizko eremuak bereiziz eta totala. Azken lerroan 

emandako emaitza ez guztiz egokiak (ehunekotan adierazita, n=209). 

 LANDAREAK % LANDA % HIRI % TOTALA 

ja
to

rr
ia

 

Exotiko domestikoak(lorategi/etxe) 50,7 40,0 46,7 

Exotiko enblematikoak 10,1 6,2 9,8 

Bertokoak 24,6 32,3 26,1 

Fruta-arbolak /elikagai 14,5 21,5 17,4 

m
o
ta

 Zuhaitz / zuhaixka / sukulentoa 50,7 46,2 46,7 

Belarkarak / loreak / tuberkuluak 49,3 53,9 53,3 

 Erantzun ez guztiz egokiak 44,9 73,9 59,0 
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Beste aldetik, gehienak eta alde handiarekin (%48a) ugaztunak izaten dira (4. taula). Kasu 

honetan ere, landa eremuan bizi diren ikasleen eta ikasle hiritarren artean guztira 

aipatutako espezie kopuruaren artean ez da alde nabarmenik ikusi: 100 espezie hirian eta 

111 landan, animalia taxoien artean bereiztean ehunekoetan desberdintasunak badaude 

ere. 

4.taula. Ikasleek aipaturiko animalien sailkapena, jatorrizko taldeak bereiziz eta totala. Azken lerroan 

emandako emaitza ez guztiz egokiak (ehunekotan adierazita, n=209). 

 ANIMALIAK % LANDA % HIRI % TOTALA 

ja
to

rr
ia

 

Exotiko domestikoak(lorategi/etxe) 5,4 5,0 6,0 

Exotiko enblematikoak 42,3 32,0 39,3 

Bertokoak 13,5 15,0 12,7 

Domestikoak / abeltzaintza 38,7 48,0 42,0 

sa
il

ka
p
en

a
 

Ugaztunak 46,9 56,0 48,0 

Hegaztiak 18,9 21,0 20,0 

Arrainak 9,9 5,0 8,7 

Narrastiak 10,8 4,0 8,7 

Artropodoak 7,2 7,0 7,3 

Beste bat 6,3 7,0 7,3 

 Erantzun ez guztiz egokiak 63,1 80,0 71,1 

 

Ikasleei animalia eta landare espezie desberdinen 12 argazki eman zaie, Bizkaian arruntak 

diren, eta beraientzat ezagunak edota deigarriak izan daitezkeenen artean aukeratuak (2. 

eranskina: 11. itema). Hauetatik, euren ustez exotikoak direnak aukeratu eta izendatu 

behar izan dituzte. Argazkietako bizidunen artean, bertokoak eta kanpokoak nahastuta 

aurkeztu dira, Martin arrantzalea (Alcedo atthis) eta Txolarrea (Passer domesticus) izanik 

autoktono modura sailkatu daitezkeen espezie bakarrak. Honen bidez, Euskal Herri 

mailan inbaditzaileak diren, edota kalteak eragiten dituzten, espezie exotiko desberdinak 

ezagutzen dituzten edo ez jakin nahi izan da. Asiako liztorra izan da exotiko moduan 

hoberen identifikaturiko espeziea, ia %80 batetan (1. irudia). Ehuneko handi batean, 

%40-60 tartean, ikasleek Panpa-lezka eta Katu-azazkala exotikoak direla argi dauka. 

Animalien artean berriz belarri-gorriko dortoka eta ibai karramarro gorria ere exotikoak 

direla argi daukate. Aipatzekoa da ikasleen %52,8k Martin arrantzalea espezie exotikoa 

dela pentsatzen duela. Beste espezieen artean Ortzadar-amuarraina (%18,7), Sasiakazia 
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(%16,8) edo Mimosa (%21,0) gehiengoak ez ditu exotiko modura sailkatzen. Ez da 

desberdintasun estatistikoki esangarririk landa eremuko ikasleek eta hiriko ikasleek 

emandako erantzunen artean. Ikasle gehienak (%81,8) ez dira gai izan erakutsitako 

argazkiko espezien izen arruntak euskaraz adierazteko (2. eranskina: 12. itema). 

1. irudia. Erakutsitako landare eta animalien argazkien aurrean, ikasleek espezie exotiko moduan 

sailkatu lituzketen baiezkoen ehunekoak, bizi eremuaren arabera (n=209). Azken biak, Martin 

arrantzalea eta Txolarrea, bertako espezieak dira.  

 

Biodibertsitate galeraren arrazoiak garrantziaren arabera kategorizatzeko eskatu zaie (5. 

taula). Ikasleentzat, arrazoi nagusienak aire, ur eta lurreko kutsadurarekin (%15,8), eta 

habitat eta ekosistemen suntsipenarekin (%14,7) erlazionatuta daude. Beroketa globalak 

ere nahikoa garrantzia du (%13). Errekurtsoen kudeaketarekin erlazionatuak dauden 

arrazoiei garrantzi baxuagoa ematen diete. Irakasleen inkestetatik emaitza berdintsuak 

atera dira. Ikasle guztien % 8,3k eta irakasleen %9,1ek uste dute espezie exotikoen sarrera 

biodibertsitate galeraren arrazoi nagusia dela.  
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5. taula. Ikasleen (n= 209) eta irakasleen (n=16) biodibertsitate galeraren arrazoirik nagusiena, ehunekotan 

(2. eranskina; 8. itema).  

 BIODIBERTSITATE GALERAREN ARRAZOIAK IKASLEAK IRAKASLEAK 

 ...habitat eta ekosistemen suntsipenaren ondorioz (baso-soiltzea, 

fragmentazioa, urbanizazioa, etab.). 
14,7 16,2 

 ...espezie exotikoen sarreraren ondorioz. 8,3 9,1 

 ...aire, ur eta lurreko kutsaduraren ondorioz (berotegi gasak, euri 

azidoa, plastikoak, kutsatzaile kimikoak, etab.). 
15,8 15,6 

E
rr

ek
u

rt
so

en
 

k
u

d
ea

k
et

a 

… gehiegizko arrantza, ehiza eta "atropelloak" bezalako giza 

ekintzen ondorioz. 
9,2 10,7 

...gehiegizko nekazaritza eta abeltzaintza intentsiboaren ondorioz. 7,1 11,8 

...baliabideen gehiegizko ustiapenaren ondorioz. 8,0 14,0 

…ehiza edo espezie babestuen edo desagertzeko arriskuan daudenen 

salerosketa ilegalaren ondorioz. 
9,8 6,7 

 ...beroketa globalaren ondorioz. 13,0 8,5 

 ...hondamendi naturalen ondorioz. 8,5 4,2 

 ...gerren ondorioz. 5,6 3,3 

 

 

3.2. Gaiaren ezagutza eta balorazioa. Informazioaren iturriak 

Ikasleei Natur Zientziak irakasgaiarekin duten interes mailari buruz galdetu zaienean (2. 

eranskina: 3. itema), erdiak “zerbait” erantzun du (%49,8), eta kopuru handi batek interes 

“asko” duela esaten du (%38,3). Baina, espezie exotikoen gaiari buruz zenbat dakiten 

galdetu zaienean (2. eranskina: 13. itema), gehienek “gutxi” erantzun dute (%56,5) eta 

“asko” aukera oso baxua da (%2,4). Gai horri ematen dioten garrantziari buruz galdetzean 

(16. itema), kasu honetan ere, gehiengo batek “zerbait” erantzun du. Adinarekin gaiari 

ematen zaion garrantziaren batez bestekoa handitzen bada ere, ez da esanguratasunik 

topatu zentroa, ikasturtea ezta bizi eremua konparatzerakoan.  

Ikasleek problematikari buruz zenbat dakiten eta honekin duten interes maila eta gaiari 

ematen dioten garrantziaren artean erlazioa esanguratsua da (6. taula). Hau da, zenbat eta 

gehiago jakin gaiaren inguruan (haien ustea bederen), ikasleen interes maila handiagoa 

da (2. irudia).  
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6. taula: Ikasleen ustea eta balorazioa, eta espezie exotikoei buruzko benetako ezagutza: espezie exotiko 

baten sarrera beste ingurune batean (Eragina 1), eta bertako biodibertsitatean (Eragina 2). Aztertutako 

itemen arteko erlazio esanguratsua:  Spearman korrelazioa eta p-balioa (parentesi artean, esanguratasuna 

%95etara) (n=209). 

 ESPEZIE EXOTIKOA 

IKASLEEN Zer den Eragina 1 Eragina 2 

(5. itema) (6. itema) (7. itema) 

Interes maila 
0.1460 

(0.0348) 
- - 

Zenbat jakin (auto-balorazioa) 
0.1648 

(0.0175) 

0.1799 

(0.0095) 
- 

Gaiaren garrantzia (iritzia) - 
0.1690 

(0.0148) 
- 

Zenbat landu (pertzepzioa) - - 
0.1695 

(0.0145) 

Espezie exotikoei buruzko ikasleen benetako ezagutza eta haien sarreren eragina aztertu 

da (5., 6. eta 7. itemak; 6. taula). Ikasle gehienek espezie kanpotarrak zer diren badakite 

(%66,2), eta oso arriskutsuak izan daitezkeela bertako beste espezieentzat hainbat 

gehiagok (%89). Dena den, espezie hauen sarrerak epe luzera bertoko biodibertsitatea 

handituko lukeela uste du ikasleen %32,4k; datu deigarria.  

2. irudia. Ikasleek espezie exotikoen problematikaren inguruan erakusten duten interes maila zenbat 

dakitenaren arabera (n=209).  
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Espezie exotikoen arazoari garrantzirik ematen ez dioten ikasleek oro har, “espezie 

exotiko” kontzeptuaren gaineko ezagutza kaskarra dela ematen du (ez esanguratsua 

estatistikoki). Eta, era berean, beraien eragina hutsa edo oso eskasa dela adierazten dute. 

Garrantzi gehiago ematen dioten ikasleek definizioaren gaineko ezagutza gehiago 

erakusten dute, baina ez dirudi biodibertsitatearen galeraren gainean duen inplikazioaz 

kontziente direla (2. eranskina: 7. itema) Bertako espezieentzako mehatxua suposatzen 

dutela badakitela dirudi (3. irudia, 5. taula); baina ala ere, biodibertsitatearen galeraren 

kontzeptuaren gaineko inplikazioekin loturarik ez dutela ikusten islatzen da. Kontzeptu 

hauek adinaren aldagaiaren arabera aztertuta, nagusiagoak direnek gehiago dakitela 

ematen badu ere, ez da oraingoan ere, esanguratasun estatistikorik topatu.  

3. irudia. Ikasleek egindako biodiberstitatearen galeraren arrazoien sailkapena duten garrantziaren arabera. 

Espezie exotikoen sarrera (8. itema) hirugarren postuan sailkatzen da (n=209). 

Ikasleei gaiari buruz duten ezagutzaren informazioaren iturriari buruz galdetu zaie: etxean 

edo familian, eskolan edo hedabideetan (telebista, internet, aldizkari, etab.) jasotzen duten 

jakiteko. Ikasle askok, eskolan (%32) edo hedabideetan (%30) izan dute problematikaren 

berri; eta askoz gutxiagok etxean (%7) (4. irudia). Badago ikaslerik iturri bat baino 

gehiagotik informazioa lortzen duenik. Horiei esker komunikabideen eta eskolaren 

garrantzi erlatiboa igotzen da. Edozein kasutan, ikasle hiritarrentzat informazioaren iturri 

nagusiena eskola dela eta landatar eremukoentzako ordea, komunikabideak oso 
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garrantzitsuak direla, eta etxearen garrantzia ere nabariagoa dela esan daiteke. Aldagai 

honetan ikasleen ingurunea aztertzerakoan, desberdintasunak ikusi diren arren, ez dira 

estatistikoki esanguratsuak suertatu. 

4. irudia. Ikasleek problematikaren inguruko ezagutzaren informazioko iturriak, guztira eta bizi eremuaren 

arabera. 

Aurrekoarekin erlazionatuz, ikasleei beraien ustetan eskolan espezie exotikoen 

problematika zenbat lantzen den galdetu zaie (2. atxikia: 13. itema). Desberdintasunak 

atzeman dira landa eremuko ikasleen eta hiritarren emaitzen artean (Kruskal-Wallis, 

st=5,94596; p=0,014749), eta hiritar eremuko ikasleek, eskoletan espezie exotikoen 

inguruko problematika landatarrekoek baino gehiago lantzen dela uste dute (5. irudia). 

Hala ere, bi eremutan erantzun ohikoa da “gutxi”, eta “ezer ez”. Landatar eremuko 

ikasleek garrantzia handiagoa ematen diotela dirudi, baina desberdintasun hori ez da 

estatistikoki esanguratsua. Modu berean, ez da desberdintasun esanguratsurik ikusi 

ikasleek emandako erantzunenetan adinaren arabera. Hala ere, ikastetxearen arabera 

erantzunak bereizten ditugunean; esanguratsua da Bilboko ikasleen ustetan gehiago 

lantzen dutela (Kruskal-Wallis, st= 22,368; p = 0,00017; ikastetxe honetako lagin osoa 

DBHkoa dela bereziki aipatu behar bada ere). 
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Irakasleen iritziz, espezie exotikoen problematika “ezer ez” edo “gutxi” lantzen da 

eskolan (%62,5); eta %31,3k bakarrik adierazi du gai hau eskoletan egokiro landu egiten 

dela (3. eranskina: 7. eta 8. item-ak). Zentro desberdinetako irakasleek emandako 

arrazoien artean nagusiena curriculuma luzeegia dela, programazioaren orduak mugatuta 

daudela, eta horregatik beste eduki batzuei garrantzi handiagoa ematen zaiela da. Honekin 

erlazionatuta bereziki aipatzen da batxilerrean plangintza Unibertsitatera Sartzeko 

Ebaluazioari (USE) bideratuegia dagoela, eta Unibertsitatean sartzeko froga horretan 

eskatzen ez den gai bat denez, askotan liburuetan ere ez dela agertzen.  

 

5. irudia. Ikasleek espezie exotikoen gaiari ematen dioten garrantziaren arabera problematika eskolan 

zenbat lantzen den, bizi eremuan bereiziz (ikasle hiritarrak goian eta landatarrak behean). 
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Beste irakasle batzuek gai hau nahiko kezka berria dela eta horregatik orain arte ez zaiola 

garrantzi handiegirik eman argudiatzen dute. Hau adierazten dutenen artean batzuk gai 

honen inguruko ezagutza maila baxua dutenaren pertzepzioa dute; beste batzuk gai horren 

inguruan informazio gutxi dagoela azaltzen dute, eta hau erabiltzen dute askotan nola 

landu ez dakitela adierazteko.  

Horietaz aparte, gutxi batzuek ondorioak ez direla oraindik argiak uste dute. Hau dela 

lehentasunik ez emateko arrazoia. Irakasle batek problematika hau geografikoki oso 

urrutikoa dela adierazten du. 

Biodibertsitatearen galera aztertzean, irakasleen ustez arrazoirik nagusiena habitat eta 

ekosistemen suntsipenarekin erlazionatuta dago (%16,2-rentzako). Sailkapen horretan 

kutsadurak eta baliabideen gehiegizko ustiapenak ere garrantzi erlatiboki handia 

erakusten dute (%15,6 eta %14, hurrenez hurren). Espezie exotikoen sarrerak ez du 

beraien ustetan horrenbesteko garrantzirik (5. taula) eta seigarren postuan gelditu da.  

4. Eztabaida eta ondorioak 

Gazteriak biodibertsitatearen gainean ezagutza handia izatea beharrezkoa da honen 

gaineko mehatxuak gure etorkizunean izan litzatekeen ondorioak ekiditen laguntzeko 

(Beery eta Jørgensen 2018; Voigt eta Wurster 2015). Hala ere, biodibertsitearen 

ezagutzari dagokionez, ikasleek beraientzat bertokoak diren landare eta animalien 

gaineko ezagutza, urria da (Díez et al., 2018). Lan honetan lortutako emaitzak are 

kezkagarriagoak dira. Alde batetik, espezieak izendatzeko orduan espezie exotikoak 

ugariagoak direlako bertokoak baino. Ziurrenik espezie exotikoen gaineko ezagutza 

maila, gutxienez haien izenei dagokionez, bertokoen inguruan dutena baino handiagoa 

delako. Hori landare zein animalien kasuan gertatzen da, baina azken hauen artean, 

dokumentalei esker bereziki famatuak diren ugaztun handien (lehoiak adb.) erantzun 

kopuruen maiztasuna aipatzekoa da. Bestetik bertoko espezieen kasuan, animalia eta 

landare domestikoak direlako ezagunenak: etxe-animaliak zein abereak, animalien 

kasuan, eta lorategiko zein ortukoak, landareen artean. Beste herrialdeetako ikasleen 

artean ere gauza berdina behatu da, ikasle gehienei burura etorri zaizkien landareak 

loredunak edo usaintsuak izan dira, lorategietan zein etxeetan topa ditzakegunak, eta 

gehienak exotikoak. Animalien artean ere, aipatuenak ugaztun handiak izan dira, 

etxekotuak edota hedabideetan ikusten direnak (Campos et al., 2012).  
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Espezie mailako bizidunen izen arrunten gaineko ezjakintasunak (gehienek “txori” edo 

“zuhaitz” moduan izendatu dituzte argazkietan agertzen ziren ohiko espezieak), tokiko 

biodibertsitatearen pertzepzioa eta ezagutza mugatua dela adierazten du. Oro har, 

animalien espezie-izenak landareenak baino ezagunagoak dira, eta fenomeno hau 

munduko beste leku batzuetan ere deskribatua izan da (Lindemann-Mathies, 2002, Yli-

Panula eta Matikainen, 2014).  

Horrekin batera oso deigarria suertatzen da espezie exotikoak bertoko espezieetatik 

bereizteko gai ez direla ikustea. Gai hau berria ez den arren (Reis et al., 2013) lan honetan 

ikusi da proposatutako espezie exotikoen irudien artean ospetsuagoak direnak (liztor 

asiatikoa eta panpa-lezka) bakarrik onartzen direla exotiko modura. Horrez gain,  

gainerako exotikoak (ortzadar amuarraina, sasiakazia eta mimosa) bertoko espezie 

modura sailkatzen direla ere behatu da; eta bertokoen artean batzuk (martin arrantzalea 

ehuneko altu batean adibidez) exotiko modura. Edozein kasutan, emaitza horrek bat 

egiten du Hakam-ek, (2016) behatutakoarekin, non 10-20 urte bitarteko pertsona 

gehienak ez ziren gai izan espezie exotikoak ez-bertoko modura identifikatzeko. 

Ikasleek, kutsadura, beroketa globala, hondamendi natural eta beste zenbait giza ekintzen 

atzean sailkatzen dute espezie exotikoen sarreraren eraginaren garrantzia 

biodibertsitatearen galeran. Problematika honen toki-biodibertsitatearen gainean duen 

intzidentziaren gaineko ezagutza eskasa munduko beste lekuetan ere deskribatu da eta 

horietan ere galdetuak izan diren %5-ak inguru soilik eman diote espezie exotikoen 

sarrerari benetan duen garrantzia (Kilinc et al., 2013) 

Campos-ek (2012) landa eremuetako ikasleek gai honi buruz duten ezagutza maila eta 

gaiari ematen zioten garrantzia handiagoa zela topatu zuen. Beste lan batzuk ondorio 

antzekoetara ailegatu dira, bai adin txikiko umeetan (Villarroel et al., 2018) bai ikasle 

nagusiagoetan (Zemits, 2006). Ikerketa honetan ordea, landa eremuan eta hirietan 

lortutako datuak oso parekoak izan dira. A priori, aurreikusi zitekeen ikasle landatarrak 

bertoko biodibertsitateari buruz ezagutza sakonagoa izatea. Baina, Bizkaia herrialde 

txikia da (2217 km²) eta gaur egun ere, Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) arabera 

(2019) oso lurralde jendetsua (519 pertsona/km2) izaten jarraitzen du. Horrek, gure 

kasuan laginaren banaketan egindako bi eremu horietako biztanleriaren nolakotasuna 

berdintsua izatea baldintzatzen du. Ziurrenik horregatik, landatar eremuko ikasleek gai 

horri garrantzia handiagoa ematen diotela dirudien arren, desberdintasun hau ez da 

esanguratsua izan. 
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Ez da alde nabarmenik ikusi aztertutako alderdietan mailaren arabera. Natur Zientziak 

irakasgaiarekiko duten interes mailan ezta ere, nahiz eta Batxilergoko ikasleentzat 

“Biologia eta Geologia” ikasgai hau hautazkoa bada ere. Campos-ek (2012) ezagutza 

maila eta gaiari ematen zaion garrantzian, adinaren influentzia aipatzen badu ere, gure 

kasuan ez da alde esanguratasunik topatu. 

Ikasleek espezie exotikoen inguruko informazioa hainbat iturritik lortzen dutela esaten 

dute. Erdia baino gehiagok, eskolan (%32), hedabideetan (%30), ala bietan aldi berean 

(%15) informazio hori jasotzen dutela aitortzen dute. Gainerako iturrien artean etxekoa 

edo familiarena da aipatuena. Suitzan (Lindemann-Matthies eta Bose, 2008), 101 

ikasleetatik problematikaren berri %17,2k eskolan soilik izan zuela adierazi zuen. 

Hauetatik gehiengoak hedabideetan edo beste leku batzuetan (etxean, lagunartean, etab.) 

entzun zutela adierazi zuten arren, %29,7k gai honen inguruan inoiz ez zuela ezer ere 

entzun adierazi zuen. Azken ehuneko hau oso deigarritzat hartu liteke orain dela 10-15 

urteko ikerketa batean, baina gure kasuan ikasleen %2k ere, erantzun berdina eman du. 

Texasen buruturiko ikerketa batean (Parsley, 2017), ikasle gehienek gaia eskolan, baina 

gutxi, lantzen dela esaten dute, eta bertan problematikari ematen zioten garrantzia txikia 

dela adierazten da. Parsleyren lan horretan, ikasleei espezie exotikoei buruzko 

informazioa hainbat iturritik heltzen zaiela esaten da: bereziki etxetik, baina baita 

eskolatik eta hedabideetatik ere. Nates et al. (2010) adierazten dutenaren arabera beraien 

landa eremuetako ikasleentzat eskola da informazio iturririk handiena. Gure kasuan, 

ikasle hiritarrentzat informazioaren iturririk nagusiena eskola den arren, landatar eremuko 

ikasleentzat hedabideak eta etxeko informazio iturriek dute garrantzirik handiena. 

Edozein kasutan, parte hartu duten ikasle eta irakasleek espezie exotikoen gaia “gutxi” 

lantzen dela adierazten dute. Gayforden iritziz (2000) biodibertsitatearen galera eta 

zehazki espezie exotiko inbaditzaileen eragina nahiko kezka berria denez, irakasleen 

artean ere ezjakintasun handia dago. Autore honek eta beste batzuek (Humair et al., 2014 

adibidez) adierazten dutenez, horregatik gai honi askotan ez zaio eskolan eskaintzen 

merezi duen arreta ematen. Irakasleek gai horren inguruan duten ezagutza maila baxua 

denaren pertzepzioa ere dute. Hala ere deigarria da, zenbaiten ustetan ondorioak oraindik 

argiak ez direla, hau da, ezezagunak direla eta oso urrutikoak. Kasu horietan horrek 

azalduko luke gai honi gelan ematen zaion lehentasun falta.  
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Bizitza eta bizidun kontzeptuak egokiro barneratzeak, denbora ematen du giza 

garapenean (Villarroel et al., 2018). Edozein kasutan pertsonaren gizarte-testuingurua eta 

norbanakoak naturarekin duen esperientzia oso garrantzitsuak dira ingurumenarekin 

erlazionatzen duen nortasunaren atala garatzerako prozesuan (Prévot et al., 2018). Baina 

biodibertsitatearen eta biodisparitatearen gaineko ezagutza maila ere behar beharrezkoa 

da naturaren inguruan interesa sustatzeko. Nekez garatu daitekeelako ezagutzen ez dena 

defendatzeko grina. Espezie exotiko inbaditzaileen kudeaketaren kasuan beraien gaineko 

interbentzioak definitzeko eta martxan jartzerako momentuan, gizarteak duen pertzepzioa 

eta ingurumenarekin erakusten duen jarrera kontutan hartzea beharrezkoa da (García-

Llorente et al., 2008). Horren ondorioz, hezkuntzaren ikuspuntutik toki-

biodibertsitatearen kontserbazioaren aldeko bultzada handia eman beharko litzateke 

bizitza akademiko osoan zehar.  
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Etika 

Lan hau Euskal Herriko Unibertsitatearen etika batzordearen oniritziarekin egin da: 

Inkestetan partaidetza informatua eta borondatezkoa izan da.  

Esker onak 

Eskerrik asko ikerketan parte hartzera animatu diren zentro, ikasle zien irakasle guztiei.  

Artikulu honen azken bertsioa askoz hobea da bi aztertzaile anonimoren orrazketa eta 

zuzenketei esker.  
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Eranskinak 

1. Eranskina. Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) Etika Batzordearen oniritzi 

orria. 
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2. Eranskina. Ikasleen galdetegia. 

  

 

Lehenengo atala – Sarrera  

1. Zein da zure ikastetxea?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

2. Zein da zure ikasketa maila? Aukeratu bat. 

 DBH 4. maila      Batxiler 1. maila      Batxiler 2. Maila      Beste bat: 

……………………………… 

3. Zein da Natur Zientzien irakasgaiekiko zure interes maila? Aukeratu bat. 

 Ezer ez       Gutxi      Zerbait      Asko 

4. Nolakoa kontsideratzen duzu bizi zareneko ingurua? Aukeratu bat. 

 Landatarragoa        Hiritarragoa 
 

 

 

Bigarren atala – Edukiak  

5. Zer da espezie exotiko bat? Aukeratu bat. 

 Animalia edo landare tropikala. 

 Espezie kanpotarra. 

 Uharte, oihanetan,… bizi den animalia edo landarea. 

6. Zer suposatu dezake espezie exotiko baten sarrerak beste ingurune batean? Aukeratu 

bat. 

 Oso arriskutsua izan daiteke bertako beste espezieentzat. 

 Onuragarria izango da espezie gehiago egongo direlako. 

 Eragin neutroa izango du, onura/arriskurik ez. 

7. Exotikoa den espezie bat ingurune berri batean sartzean zer gertatu daiteke epe luzera 

bertako biodibertsitatearekin? Aukeratu bat. 

 Emendatu egingo da. 

 Murriztu egingo da. 

 Ez da aldaketarik gertatuko. 
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2. Eranskina. (Jarraipena). Ikasleen galdetegia. (wikipediatik hartutako argazkiak)  

1. Mugitu eta ordenatu ondoko gaiak euren garrantziaren arabera  (1.- garrantzitsuena, 

10.- garrantzi gutxienekoa)  

Biodibertsitatearen galeraren arrazoiak… 

 …aire, ur eta lurreko kutsaduraren ondorioz (berotegi gasak, euri azidoa, plastikoak, 

kutsatzaile kimikoak, etab.). 

 …gerren ondorioz. 

 …habitat eta ekosistemen suntsipenaren ondorioz (baso-soiltzea, fragmentazioa, 

urbanizazioa, etab.). 

 …hondamendi naturalen ondorioz. 

 …gehiegizko arrantza, ehiza eta “atropelloak” bezalako giza ekintzen ondorioz. 

 …espezie exotikoen sarreraren ondorioz. 

 …gehiegizko nekazaritza eta abeltzantza intentsiboaren ondorioz. 

 …ehiza edo espezie babestuen edo arriskuan daudenen salerosketa ilegalaren ondorioz. 

 …baliabideen gehiegizko ustiapenaren ondorioz.  

 …beroketa globalaren ondorioz. 

2. Aipatu ezagutzen dituzun 5 landare espezie. Izen arruntak euskaraz. 

….……………………., .………………………, .………………………, ……………………….., ……………………….. 

3. Aipatu ezagutzen dituzun 5 animalia espezie. Izen arruntak euskaraz. 

….……………………., .………………………, .………………………, ……………………….., ……………………….. 

4. Zerrenda honetatik aukeratu zure ustez exotikoak diren animalia/landare espezieak. 

           

           

           

5. Izendatu aurreko galdera aukeratu dituzun animalia/landare espezieak.  

Izen arruntak euskaraz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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2. Eranskina. (Jarraipena). Ikasleen galdetegia.  

  
Hirugarren atala – Autoebaluazioa  

1. Zenbat uste duzu dakizula espezie exotiko eta euren problematikaren inguruan? 

Aukeratu bat. 

 Ezer ez       Gutxi      Zerbait      Asko 

2. Non entzun duzu problematika honen inguruan? Aukeratu bat edo bat baino gehiago. 

 Medioetan (telebista, internet, aldizkari, etab.) 

 Eskolan 

 Etxean (familia) 

 Beste bat: ……………………………………….. 

3. Zenbat landu duzue gelan problematika hau? Aukeratu bat. 

 Ezer ez       Gutxi      Zerbait      Asko 

4. Zenbateko garrantzia ematen diozu problematika honi? Aukeratu bat. 

 Ezer ez       Gutxi      Zerbait      Asko 

5. Maskotarik baduzu? Aukeratu bat. 

 Bai       Ez     

6. Aurreko galderan BAI erantzun baduzu esan zein(tzuk). Espeziearen izen arrunta 

euskaraz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

14. 

13. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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3. Eranskina. Irakasleen galdetegia. 

 

  Lehenengo atala – Sarrera 

1. Zenbat urteko esperientzia duzu irakaskuntzan? Aukeratu bat. 

 < 2 urte      2-5 urte      > 5 urte 

2. Zein lurraldetan irakasten duzu? Aukeratu bat. 

 Bizkaia      Gipuzkoa      Araba 

3. Zein ikastetxean? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zer irakasten duzu? Aukeratu bat edo bat baino gehiago. 

 Natur Zientziak      Biologia-Geologia      Biologia      Beste bat: 

……………………………………… 

5. Ze mailatan irakasten duzu? Aukeratu bat edo bat baino gehiago. 

 DBH 1    DBH 2    DBH 3    DBH 4    Batxiler 1    Batxiler 2    Beste bat: 

…………………… 
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3. Eranskina. (Jarraipena). Irakasleen galdetegia. 

 

 

 

1. Mugitu eta ordenatu ondoko gaiak euren garrantziaren arabera. 

(1.- garrantzitsuena, 10.- garrantzi gutxienekoa) 

Biodibertsitatearen galeraren arrazoiak… 

 …aire, ur eta lurreko kutsaduraren ondorioz (berotegi gasak, euri azidoa, plastikoak, 

kutsatzaile kimikoak, etab.). 

 …gerren ondorioz. 

 …habitat eta ekosistemen suntsipenaren ondorioz (baso-soiltzea, fragmentazioa, 

urbanizazioa, etab.). 

 …hondamendi naturalen ondorioz. 

 …gehiegizko arrantza, eta “atropelloak” bezalako giza ekintzen ondorioz. 

 …espezie exotikoen sarreraren ondorioz. 

 …gehiegizko nekazaritza eta abeltzantza intentsiboaren ondorioz. 

 …ehiza edo espezie babestuen edo arriskuan daudenen salerosketa ilegalaren ondorioz. 

 …baliabideen gehiegizko ustiapenaren ondorioz.  

 …beroketa globalaren ondorioz. 
 

 

Hirugarren atala – Autoebaluazioa 

1. Nahikoa lantzen da eskolan espezie exotikoen sarrerak biodibertsitatearen gain duen 

eraginari buruzko gaia? Aukeratu bat. 

 Ezer ez       Gutxi      Zerbait      Asko 

2. Aurreko galderan ezer ez edo gutxi erantzun baduzu, zergatik uste duzu ez dela nahikoa 

lantzen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nahikoa lantzen dela uste dut.         

3. Non uste duzu daudela zailtasunak? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ez dut zailtasunik ikusten.         
 

 

6. 

7. 

8. 

9. 
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