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Fauna eta eko-artzaintza
Mugarteako parkean
Ardi saldo bat iritsi da Mugarteako Parkera saroietako
belarra mozteko eta lurra era naturalean ongarritzeko.
Teknika horri eko-artzaintza esaten zaio. Gainera,
aukera aproposa da etxe-abereak haurrengana
hurbiltzeko, haurrek animaliak ikusi eta gozatu
ditzaten eta landa-munduarekiko harremana galdu
ez dezaten.
Gogoratuko dugu txakurrak beti lotuta eraman
beharko ditugula parkean, Zakurren Aisialdirako
Eremu barnean izan ezik.
Parkean, bestalde, 62 hegazti-espezie ikusi dira, eBird
plataforman jasotakoaren arabera. Hegaztiei buruzko
datuak biltzeko plataforma-web ezagunenetakoa
da munduan, gehien zabalduenetakoa, bai eta
laguntzaile gehien dituenetako bat ere.
Jendeak espezie horietako asko ikusi zituen joan
den martxoaren 17an, hegaztiak behatzeko jarduera
antolatu baikenuen Naturgunean. Besteak beste,
baziren arrano sugezaleak, basahateak, uroilo
arruntak, belatz gorriak, miru gorriak, miru beltzak,
txantxangorriak, buztangorri ilunak…

NATURGUNEA

Mutiloa plaza z/g.
Telefonoa: 948 15 13 82
medioambiente@aranguren.es
Jarrai gaitzazu: Naturgunea Arangurenen

INGURUMENAREN ASTEA IBARREAN

Apirilak 8-14

Hartu parte jardueretan!!
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BIODIBERTSITATEA

DATOZEN JARDUERAK

Izena emateko, 948 012 012 telefonoa
▶Jarduera guztietako lekuak mugatuak dira. Lekuak

izen-ematearen hurrenkeraren arabera banatzen dira.

Ingurumen hezkuntza San Pedro
ikastetxe publikoan

N

aturguneak ingurumen hezkuntzako jarduera asko egiten
ditu ikastetxean, haurrengan ingurumenaren aldeko
kontzientzia pizteko. Izan ere, gure inguruan daukaguna
ongi ezagutzea lehen urratsa da ingurumena zaindu nahi izateko.
Horrela, Naturgunean hainbat programa lantzen ditugu eta, horien
barnean, jarduera asko ere eskaintzen ditugu; besteak beste,
habia-kutxak egiteko eta haien jarraipena egiteko ikastaroak;
ezkurrak bildu eta ereitea; animalien aztarnak aurkitzeko ibilaldiak;
mugikortasun jasangarria lantzeko erronkak, etab.

APIRILA

LIKUATU EKOLOGIKOAK
EGITEKO TAILERRA

INGURUMENAREN ASTEA
IBARREAN, apirilaren 8tik 14ra

Ingurumenaren kontserbazioan
denok dugun eginkizunaz
gogoeta egiteko astea da.

MUGIKORTASUN
JASANGARRIAREN ERRONKA:
ESKOLARA BIZIKLETAZ

Jarduera honen bidez, garaian
garaiko eta 0 kilometroko
fruta eta barazki ekologiko
likuatuen zaporea eta onurak
dastatuko dituzu.
Apirilak 9, 19:00etan
LEKUA: Kultur Etxea, Mutiloa.
Gazte eta helduentzat.
MATRIKULA: 10 € erroldatuek, 15 €
erroldatu gabeek, apirilaren 5era arte.
EMAILEA: Jesús Arana, aditua elikadura osasuntsuan eta
nekazaritza ekologikoan.

KAMISHIBAI: LU SHZUREN AMETSA+
FAMILIENDAKO TAILERRA: EGIZU
ZEURE TRAPUZKO PANPINA
Lu Szhu haur dagonmei bat zen eta jostailulantegian ari zen lanean. Lu Shzuk panpina polit
haiek ikusi zituenean, haietako bat eskuratu nahi
izan zuen! Horrela, behin batean, plan arriskutsu
bat bururatu zitzaion.

Tximeletak ibarrean

U

daberriarekin batera, lehen tximeletak agertzen dira.
Aranguren Ibarra leku ezin hobea da tximeletak
ikusteko. Oraindik ez baduzu zure landa-gida, eskatu,
etorri Naturguneara eta dohainik emanen dizugu.
Gainera, badakigu zer egin, zure lorategira tximeletak
erakartzeko. Informazioa nahi baduzu, lagunduko dizugu.

Noiz? Apirilaren 3tik 17ra.
Goizero edo arratsaldero, ikastetxearen sarreran
aparkatuta dauden bizikletak edo patineteak 25 baino
gehiago badira, ikastetxeak material hezigarria jasoko du.
Gainera, astero, parte-hartzaileen artean sari bat
zozketatuko da.

ARROPA AFRIKAKO OIHALEKIN
KUSTOMIZATZEKO TAILERRA
Arropa erabiliari bigarren bizitza emateko.
Apirilak 8 eta 15, 17:30etik 20:30era.
LEKUA: Kultur Etxea.
MATRIKULA: 5 €, apirilaren 5era arte.
EMAILEA: Maya Liwonde, haurren lan esplotazioari buruzko
Arropa Garbia kanpainaren barnean, SETEM GKEk antolatua.
Jarduera honek Nafarroako Gobernuaren laguntza jaso du.
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Hau Lu Szhuren istorioa
da, baina baita Txina,
Kanbodia eta
Bangladesheko milaka
neskatorena ere. Gure
neskatoaren bidez, eta
tailerraren bitartez, haurrei
erakutsi nahi diegu zeinen
bizimodu ezberdina izan
dezaketen haiek bezalako
beste haur batzuek beste
herrialde batzuetan,
horretaz kontzientzia har
dezaten.
Apirilak 10, 18:00
IRAUPENA: 90 minutu.
LEKUA: Kultur Etxea.
4 eta 10 urte arteko haurrentzat. 8 urtera arte, heldu batek
lagunduta egon behar dute.
Doako jarduera da, aurrez izena emanda, apirilaren 5era arte.
Jarduera honek Nafarroako Gobernuaren laguntza jaso du,
SETEM GKEk haurren lan esplotazioari buruz antolatu duen
Arropa Garbia kanpainaren barnean.

Naturgunea • Apirila 2019

3

DATOZEN JARDUERAK

JOSTAILU ETA LIBURU ERDI BERRIEN
ELKARTASUNEZKO AZOKA
SAN PEDRO IKASTETXE PUBLIKOAN

DATOZEN JARDUERAK

INGURUMEN PROGRAMA SENIORRA:
HONDAKINIK EZ SUKALDEAN
Tailer praktiko eta partehartzailea da
aprobetxamenduko eta
birziklapeneko sukaldaritzaz;
prestatzen den janaria jan
eginen da.
Apirilak 30, 17:00etan .

Lagundu nahi al duzu?
1. Egizu bat azoka
antolatzen duen
boluntarioen taldearekin
2. Eman jostailuak eta
liburuak: apirilaren 9ra
arte, ikastetxeko sarreran
dauden kutxetan.
3. Prestatu eta ekarri osagai ekologikoren bat eta/edo bidezko
merkataritzako postreren bat azokan saltzeko: ostegunean
edo ostiralean, 9:00etan edota 14:50ean, sarreran.
4. Erosi azokan: apirilaren 11n eta 12an, osteguna eta
ostirala, 16:30etik aurrera, ikastetxean.
Biltzen den diru guztia Peruko Casa Hogar Amazonas El
Muyo Elkartearentzat izanen da, Mutiloako Xabi Luna
auzokidearen bidez. Argibideetarako:
mercadillosolidariomutilva@gmail.com

LEKUA: Lekua: Erretiratuen
Elkartea, Mutiloa.
HELDUENTZAT: lehentasunez, 60 urtetik gorakoentzat.
EMAILEA: Pablo García González.
Doako jarduera da, aurrez izena emanda, apirilaren 23ra arte.

MAIATZA

GAUEKO ATERALDIA GRAELLSIA
TXIMELETA IKUSTEKO

TXIKIZOROAK SUKALDEAN

Inoiz ikusi al dituzu gaueko
tximeleten koloreak? Eta
zenbat mota diren? Ez galdu
hori ikusteko aukera.

Osagai ekologikoak
prestatzeko
sukaldaritza tailerra,
4 eta 12 urte arteko
haurrentzat. 4tik 6ra
urte bitartekoek heldu
batekin egon beharko dute.
Apirilak 13, 17:00etan
IRAUPENA, GUTXI GORABEHERA: 75 minutu.
LEKUA: Ibaialde pasealekuko udal lokalak, 183 behea.
MATRIKULA: 3 € haur bakoitzeko, apirilaren 9ra arte.
EMAILEA: Pablo García González, Alocados en la Cocina
taldekoa. Laguntzailea: Nafarroako Gobernua, NNPEKen bidez.

Maiatzak 3, ostirala,
21:30etik aurrera.
LEKUA: Ilundain.
Jende guztiarentzat.
Doako jarduera da, aurrez izena
emanda, apirilaren 29ra arte.

ARANGUREN IBARREKO
TXIMELETAK IDENTIFIKATZEN
IKASTEN HASTEKO IKASTAROA

TXANGOA MUGARTEARA

Tximeleten mundura
hurbiltzen hasteko eta
Ibarrean dauden
espezieak ezagutzeko.

Astea bukatzeko, familiendako txango bat
eginen dugu Mugarteako Parkera. Ardiez gain,
putzuak ikusiko ditugu, haietan zer animalia
dabiltzan jakiteko, bai eta saguzarren etxea ere.
Gero, ogitartekoa jan eta astia ere izanen dugu
Eguzki plazan jolasteko.
Apirilak 14, 11:00etan.
Topalekua: zurezko pergola, Lakuondo plaza
Jende guztiarentzat.
Doako jarduera da, aurrez izena emanda,
apirilaren 9era arte.
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ERAZTUNAK JARTZEARI BURUZKO
JARDUNALDIAK

Maiatzak 4, larunbata,
10:00etatik 13:00etara,
teoria, eta 17:00etatik
18:30era, mendira
ateratzea.
LEKUA: Kultur Etxea.

Gazte eta helduentzat.
Matrikula doan, aurrez izena emanda, apirilaren 29ra arte.
EMAILEA: Zerynthia Elkartea.

ORKIDEAK IKUSTEKO IBILALDI
GIDATUA
Harrigarria gertatuko zaizu
zenbat orkidea ezberdin
aurkituko ditugun.

Ibarreko hegaztiez gain, hegaztiei eraztunak era
zientifikoan jartzeko erabiltzen diren metodoak
ezagutuko dituzu.

Maiatzak 11, 17:00etan.
LEKUA: Aranguren.
Jende guztiarentzat.
MATRIKULA: doan, aurrez izena
emanda, maiatzaren 8ra arte.
Ricardo Ibáñez izanen dugu bidelagun, doktorea da
zientzia biologikoetan eta Ilundaingo Flora liburuaren
egileetako bat.

Maiatzak 12, 10:00etatik 13:00etara.
LEKUA: Zolina.
Jende guztiarentzat.
MATRIKULA: doan, aurrez izena emanda, maiatzaren 7ra arte.

INGURUMEN PROGRAMA SENIORRA
IBILALDI GIDATUA GURE INGURUKO
SENDABELARRAK IKUSTEKO

PIZZA KLASIKOA EGITEKO TAILERRA

Maiatzak 15, 17:00etan.
TOPALEKUA: Erretiratuen Elkartea,
Mutiloa.
Lehentasunez, 60 urtetik gorakoentzat
EMAILEA: Silvia Akerreta, “Sabiduría
popular y plantas curativas”
liburuaren egilea.
Doako jarduera da, aurrez izena emanda,
maiatzaren 9ra arte.

Pizza-ore artisaua
osagai ekologikoekin.
Maiatzak 13, 18:30etik
20:30era.
LEKUA: Belarán Elkartea,
Taxoare.
Gazte eta helduentzat.
MATRIKULA: 12 €
erroldatuek, 16 € erroldatu
gabeek, maiatzaren 7ra
arte.
EMAILEA: Iban Zuasti,
pizzaioloa eta
www.basesdepizza.com pizza-errezeten blogaren egilea.

TAILER TEORIKO-PRAKTIKOA:
LANDAREAK, LANDAREEN
SENDAGARRI

LANDAREENGANAKO LILURAREN
NAZIOARTEKO EGUNA
Maiatzaren 18an ospatzen
da, landareen gaineko
ikerketak gizartearentzat duen
garrantzia gogoratzeko. Maiatz
osoan, ehunka ekitaldi eginen
dira mundu zabalean
ospakizunarekin bat egiteko.
Honako jarduera hauek
prestatu ditugu:

Ikasi aurre egiten zure baratza kaltetzen duten
izurri eta gaitzei, betiere intsektizidarik eta
herbizidarik erabili gabe.
Maiatzak 17, 19:00etan.
LEKUA: Kultur Etxea, Mutiloa.
MATRIKULA: doan, aurre zizena emanda, maiatzaren 10era arte.
EMAILEA: Tania Gómez, nekazaritza ekologikoan
eskarmentua duen nekazaritza-teknikaria.
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DATOZEN JARDUERAK

GAUEKO ATERALDIA GRAELLSIA
TXIMELETA IKUSTEKO

TAILERRA: ZIENTZIA
HAURRENTZAT

Inoiz ikusi al dituzu gaueko tximeleten koloreak? Eta
zenbat mota diren? Ez galdu hori ikusteko aukera.
Maiatzak 24, ostirala, 21:30etik aurrera.
LEKUA: Ilundain.
Jende guztiarentzat.
MATRIKULA: doakoa, aurrez izena emanda, maiatzaren 20ra arte.

OGIA EGITEKO TAILERRA
Focaccia eta txapataogia egiten ikasiko duzu,
osagai ekologikoak eta
ore-ama erabilita.

Zientzia praktikoa 6 eta 12 urte arteko haurrentzat.
Maiatzak 18.
10:15etik 11:45era. Adina: 9 – 12 urte.
12:00etatik 13:30era. Adina: 6 – 8 urte.
LEKUA: Ibaialde pasealekuko udal lokalak, 183 behea.
MATRIKULA: 3 € erroldatuek, 6 € erroldatu gabeek,
maiatzaren 13ra arte.
EMAILEA: Javier Liras, Zientziaren Lagunen Klubeko
dibulgatzaile zientifikoa.

ANFIBIOAK ETA ODONATOAK
IKUSTEKO ATERALDIA
Zatoz ezagutzera
egin ditugun
putzuetan bizi diren
anfibioak eta
burruntziak.
Maiatzak 19,
11:00etatik
13:00etara.
TOPALEKUA: Sarrigurengo
kiroldegiko sarrera.
Jende guztiarentzat (haurrak, 5 urtetik gora).
Doako jarduera da, aurrez izena emanda,
maiatzaren 15era arte.
Aranzadi Zientzia Elkarteko Alberto Gosá eta Iñaki
Mezquita izanen ditugu bidelagun. Gomendagarria da
oinetako erosoak eta hamaiketakoa eramatea.

Maiatzak 25, 10:00etatik
13:30era.
LEKUA: Belarán Elkartea, Taxoare.
Gazte eta helduentzat.
MATRIKULA: 20 € erroldatuek, 25 € erroldatu gabeek,
maiatzaren 21era arte.
EMAILEA: Edorta Salvador, Pan Baker Akademiakoa.

EKAINA

DIRURIK GABEKO AZOKA: ZAKATINA
Ekainak 9, 12:00etatik
14:00etara.
Mutiloa plaza, Mutiloa
Joan zaitez egun horretan
jada behar ez duzun eta
ongi dagoen guztia
eramatera. Trukean, behar
duzuna eraman ahal izango
duzu etxera: arropa,
liburuak, etxetresna elektriko txikiak, jostailuak…
Aurreko astean Zakatinerako gauzak uzteko aukera ere badago,
horretarako jarri zaitez harremanetan Naturgunearekin.
Zakatineko boluntarioa izatea gustatuko litzaizuke? Jarri zaitez
harremanetan Milarekin (665862118) edo Naturgunearekin.

LEHIAKETAK
Aranguren Ibarreko 2019ko
Ingurumen Argazkigintza
Lehiaketa, eta Ingurumenari
buruzko Argazkigintza Lehiaketa
Haur eta Gazteentzat (2002 eta
2010 artean jaiotakoentzat)
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Info Naturgunea
Lehiaketak, aurten, Aranguren
Ibarreko natur ondarea hobekien
erakusten duten irudiak sarituko ditu.
Argazkiak irailaren 2tik urriaren 18ra
bitarte aurkeztu beharko dira. Eskatu
oinarriak Udalean edo jaitsi itzazu
www.aranguren.es webgunetik.

Naturguneako
ingurumen
informaziorako
buletina posta elektronikoz
jaso nahi baduzu, eskatu
helbide honetan:
medioambiente@aranguren.es

