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Debarroa, menditik itsasora egitasmoa landa-garapenerako
Debemen eta Deba Garaia elkarteek osatutako ekimena da,
udalekin eta hainbat agente publiko eta pribaturekin
koordinatuta, gizartea Debabarrenako eta Debagoienako landaeremuen inguruan sentsibilizatzeko, hainbat kolektibori
(ikastetxeak, hirugarren adinekoak, enpresak…) zuzendutako
ekintza berritzaileen eta integralen bitartez.
Hemen aurkezten dizkizuegun ibilaldi didaktiko hauen asmoa,
gure eskualdeetako eskola umeei beren landa ingurunea eta
ingurune horretako lehen sektoreko jarduerak ezagutzera
ematera izan da. Deba ibaiaren arroan zehar paseatuz, bertako
paisaia eta aberastasun naturala ezagutuko ditugu. Era horretan,
errazago ulertuko dugu bizimodu tradizionalek nola eragin
duten Debabarreneko eta Debagoieneko gaur egungo
bizimoduetan eta gure kulturan, etorkizuna nolakoa izango den
pentsatzeko aukera ere izango dugu.
Bainan proiektuaren helburua ez da Debako bailararen
ezagutzarekin amaitzen. Proiektuaren helburua ikasleek gure
landa-ingurunearenganako kontzientzia eta hurreratze jarrera
hartzea da. Jarrera honekin, sentsibilizazio eta konpromezu
handiago bat sortu nahi da bai lehen sektorearekiko,
eskualdeetako funtsezko jarduera den heinean, eta baita landa
ingurunearekiko ere.
Lehen sektorearekiko sentsibilizatzeko era hoberena, zuzenean
landa inguruko eta baserriko lanetan parte hartzea da.
Horregaitik gure landa ingurunean bisitaldi didaktikoak egitea
proposatzen dizuegu. Egun batetan zehar landa ingurunean
gozatuz, ikasleak baserritarraren eskutik, bere eguneroko lana
zertan datzan ikusi ahal izango du, lehen sektorearen
errealitatea eta gaur egungo egoera bertatik bertara ezagutuz.
Bisitaldiak planteamendu praktikoa dute, ikasleak parte
hartzeko aukera izango du artisautza edo elikagaiak egiteko
tailerretan: gazta, ogia, eskulanak,… eguna bukatzean etxera
eramango dituenak.
Jarduera desberdinak dituzten baserrietara egingo dira
bisitaldiak: esne behiak, ardiak, baratza ekologikoa,
gaztandegia, arrain, fruta eta barazki kontserba-industria,
ehundegia, ogi eta gozoki labea, nekazalturismoa, e.a. Gure
eskualdean nekazaritza, arrantza eta nekazal elikagaiindustriaren bilakaera historikoa erakusten diguten bisitaldiak
ere egingo dira.
Tailerra egiteaz gain, bisitaldi bakoitzean erlazionaturik dauden
gai desberdinak jorratuko dira: landa ondarea, ingurune
naturala, kultura, historioa, ohitura gastronomikoak,…

Ikasturteko momentu desberdinetan egiteko zortzi aukera desberdin
eskeintzen dira. Baserritarrak ustiakuntzako alde guztiak azalduko ditu.

Taldeak 25 ikasletik behera izatea komeni da.
Partaideak bazkarirako ogitartekoa, txubaskero, mendirako jantzi eta
zapatak eraman beharko dute.
Baserri batzuetan bertan egindako produktuak dastatu eta erosi daitezke.
Programaren finantzaketa eta antolakuntza, Debemen eta Deba-Garaia
Landa Garapen Elkarteen kargura izango da, autobusez egingo den
garraioaren gastua izan ezik, hau ikastetxearen kontura izango baita.

GAIA

LEKUA

GARAIA

IRAUPENA

KOSTUA

1.- OHIZKO
NEKAZARITZA

Lapatza Baserria
ANTZUOLA

Urtarrilatik
Maiatzera

Egun osoa

Garraioaren
gastua

2.- GAURKO
NEKAZARITZA

Areantza-Etxeberri
Elkartea
ARETXABALETA

Urtarrilatik
Maiatzera

Egun osoa

Garraioaren
gastua

3.- ARRANTZA

MUTRIKU

Urtarrilatik
Maiatzera

Egun osoa

Garraioaren
gastua

4.- ELIKAGAIEN
PROZESUA

LEINTZ GATZAGA

Urte osoa

Egun osoa

Garraioaren
gastua

5.-TALOGINTZA

LASTUR

Urte osoa

Egun osoa

Garraioaren
gastua

6.- ARTZAIN
MUNDUA

Gomiztegi Baserria
ARANTZAZU

Apirilatik
Ekainera

Egun osoa

Garraioaren
gastua

7.- OGIGINTZA

Sosola Baserria
Antzola Baserria

Maiatzetik
Ekainera

3 ordu

Garraioaren
gastua

8.- EHUNGINTZA

Goikola Baserria
LASTUR

Urritik
Abendura

Egun osoa

Garraioaren
gastua

Ohizko
nekazaritza

Aranzadi ikastola (Bergara)

Ehungintza
Bisitaldi honetan Goikola baserrira joango gara eta bertan
artzain kulturari eta latxa ardiari lotuta ehun-tailertxoan
artilearekin eta tindu naturalekin jarduera bat egingo dugu.

Bisitaldi honetan barazki ekoizpenean jarduera nagusia duen
Lapatza baserria ezagutzeko eta bertako lanetan parte hartzeko
aukera izango dugu.

Carmen eta bere familia Lasturgo Goikola baserrian bizi da. Bere
jarduera nagusia Idiazabal Jatorrizko deituradun artisau-gaztaren
ekoizpena da, gainera baserriko alde bat Nekazalturismo bezala
prestatu dute eta artisau-ehun eta tindu naturalen tailer txiki bat
dute.

Tomas, Maje eta bere familia hiru arku dituen XVIII. mendeko
Antzuolako Lapatza baserrian bizi dira. Bisitaldi honetan gure
eskualdeetan nekazaritza nola izan zen eta gaur egun nekazaritza
ekologikoaren bitartez nola egiten jarraitzen den ikasiko dugu.
Landuko diren eduki nagusiak

Landuko diren eduki nagusiak
<
<
<

<

<
<
<
<

<
<

Hiri espazioa eta landa espazioa. Landa auzoa
Auzotasun harremanak eta komunitate lana: auzolana
Debarroako eguneroko bizimodu tradizionalak: nekazaritza,
artisautza.
Eskualdeetako bizimodu tradizionaleganako errespetua eta
jakinmina.
Landako populazioak paisaiaren mantentzean duen rola.
Landa-ondarea: osatzen duten elementuak.
Euskal Herriko etxeko arraza autoktonoak: Latxa ardia
Eskualdeetako lehen sektoreak kalitatezko elikagaien
hornitzaile gisa duen rola.
Debarroako ogibide tradizionala: ehungintza
Oinarrizko produktu baten fabrikapen prozesua ezagutzea:
ehungintza
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<
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Hiri espazioa eta landa espazioa. Landa auzoa.
Eguneroko bizitzaren eboluzioaren faseen jarraipen eta
analisia: Bailarako etxebizitza tradizionala.
Debagoieneko ondare historiko-artistikoa baloratu eta
kontserbatzea.
Eskualdeetako nekazaritzaren egoera ezagutzea.
Baserri kontzeptua aktibitate ekonomiko buruaskiaren adibide
gisa. Baliabideak aprobetxatzeko ziklo itxia.
Aberastasun genetikoaren mantentzea: dibertsitate biologikoa.
Nekazaritza jarduera tradizionalak ingurumenaren eta
dibertsitate biologikoaren babesle gisa baloratzea.
Eskualdeetako lehen sektoreak kalitatezko elikagaien
hornitzaile gisa duen rola.
Egungo ingurugiroaren arazoaz kontzientzia hartzea.
Sentipen eta zentzumenezko ekintzen garapena.
Izadi eta ingurugiroaren azterketa kritiko eta zientifikoa.

Latxa ardiarengandik lortzen den produktu nagusia esnea da
ondoren Idiazabal gazta egiteko erabiltzen dena. Ardiei urtean
behin ilea mozten zaie (apirila-ekaina) eta lortutako artilearekin
jantzi desberdinak egiten zituzten gure arbasoak. Carmenek
artilearen prozesu osoa erakutsiko digu: ilea moztu, artilea
garbitu, kardatu, irun, tintatu eta ehundu. Goikola gaztandegian
gaztaren egite prozesua ere ikusiko dugu. Bazkaldu ondoren
Lasturgo landagunea eta Plazaolako errotak bisitatuko ditugu.

Goizean zehar Tomas eta Majek ekoizpen ekologikoa nola egiten
den erakutsiko digute. Bertan, egiten diren tratamenduak eta
insektizida edo ongarri kimikorik gabeko barazkien elaborazioa
eta zaintza nolakoa den ikusiko dugu. Ekintza praktiko bat ere
egingo dugu. Bisitaldi hau Antzuolako Antiguako errota eta
Agarreko Garaia ezagutuz osatuko dugu.

Ikustaldian zehar zenbait jardueratan parte hartzeko aukera
izango dugu.

Ikustaldian zehar zenbait jardueratan parte hartzeko aukera
izango dugu.

Bisitaldi honetan esne-behi hazienda duen ustiategi bat ezagutuko dugu eta
giza jarduera ingurumenarekin errespetagarri izan daitekela egiaztatuko
dugu.
Aretxabaletan kokaturik dagoen Areantza-Etxeberri Elkartea Debagoieneko
ustiategirik espezializatu eta modernoenetarikoa dela esan dezakegu. Bere
helburua esne ekoizpen altua lortzea izatearekin batera animaliak osasunbaldintza honetan haztea eta ingurumena zaintzea ere bada. Honetarako
elikagai osasuntsuak ekoizten dituzte natur baliabideak erabiliz (lurra, ura, …)
eta hauek zaindu egin behar dituzte ez agortzeko. Lan hori egitearekin batera
baserritarrek paisaia zaintzen dute. Baserri honetan gainera hondakinak
sailkatzeko sistema berri bat martxan jarri dute.

Ogigintza

Bisitaldi honetan ekoizpen ekologikoa egiten duen Sosola baserrian
egongo gara, bertan, baserritarraren eskutik gaztagintza ezagutu
eta ogia egiteko aukera izango dugu.
Monumentu historiko modura katalogatua dagoen XVI. mendeko
Sosola baserria ezagutuko dugu. Famili honek orain dela hamar urte
baserria eraberritu zuen eta nekazalturismoa eta era ekologikoan
ogia, gazta eta barazkiak ekoizten hasi ziren.
Landuko diren eduki nagusiak
<
<

Landuko diren eduki nagusiak:
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Hiri espazioa eta landa espazioa. Populatze nukleoak.
Eskualdeko giza-aldaketaren balorazio positibo eta negatiboak:
Urkuluko urtegia
Ura ondasun urri gisa baloratzea eta berau arrazoiz erabiltzea.
Oreka ekologikoa kontserbatzeko edo berreskuratzeko beharren
kontzientzia.
Landa-ingurunea onera ekartzen laguntzen duten giza-ekintzen balorazio
positiboa.
Eskualdeko abeltzaintzaren egoera ezagutzea.
Eskualdetako lehen sektoreak kalitatezko elikagaien hornitzaile gisa duen
rola.
Abeltzaintzako elikagaien prozesu bat aztertzea.
Produktu batek, bere jatorritik kontsumitzen den arte egiten duen bidea.
Kontsumoaren eta ingurumenaren artean dagoen erlazioa kontutan hartzea

Bisitaldia behitegian hasiko da bertako instalazioak ikusiz eta besteak beste
honako gaiak jorratuko dira: eguneroko lanak, erabiltzen diren teknologia
berriak, behien elikadura (siloak, belar motak, pentsuak,…), behiak jezteko era
berria (robota), hondakinak sailkatzeko era, esnearen merkaturatzea, e.a.
Honelako ustiategi haundi batek inguruan sortu dezaken inpaktua ere
galdetuko diegu eta hori ekiditeko hartzen dituzten neurriak. Urkuluko
urtegian gaudenez ingurunearen interpretazioa ere egingo dugu eta eguna
osatzeko gaur egungo beste jarduera bat ikusiko dugu.

La Salle Isasi Ikastetxea (Eibar)

San Jose Ikastetxea (Mendaro)

Gaurko
nekazaritza
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<
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Hiri espazioa eta landa espazioa: landa auzoa.
Eskualdeetako paisaia eta geografia: Urko mendia.
Gizakiaren eraginak paisaian sortutako aldaketa negatiboak
ekiditeko proposamenak egitea.
Landako populazioak Natur Gune Babestuen kontserbazioan
duen rola.
Bailarako etxebizitza tradizionala.Debabarreneko ondare
historiko-artistikoa baloratu eta kontserbatzea.
Eskualdeetako nekazaritza eta abeltzaintzaren egoera ezagutzea.
Baserri kontzeptua aktibitate ekonomiko buruaskiaren adibide
gisa. Baliabideak aprobetxatzeko ziklo itxia.
Eskualdeetako lehen sektoreak kalitatezko elikagaien hornitzaile
gisa duen rola.
Nekazaritza jarduera tradizionalak ingurumenaren eta dibertsitate
biologikoaren babesle gisa baloratzea.
Debarroako ogibide tradizionala: ogigintza.
Oinarrizko produktu bat egitearen prozesua ezagutzea.

Bisitaldi honetan artisau tailer bat egingo dugu, ogia eta lortutako
produktua etxera eramango dugu. Goizean zehar ekoizpen
ekologiko, artzaintza, gaztagintza, produktuen salmenta zuzena eta
diru iturri konplementario bat den Nekazalturismoari buruz
hitzegiteko aukera izango dugu, egindako galderei erantzunez.
Ikustaldian zehar zenbait jardueratan parte hartzeko aukera izango
dugu.

Bisitaldi honetan gaztagintza jarduera nagusia duen ardi ustiategi
baten zeregina ikusteko eta gazta egite prozesua ezagutzeko aukera
izango dugu Artzain Eskola den Gomiztegi baserrian.
Antzina artzaintza zen euskal lurraldeko bizimodu nagusia. Gaur egun
aurrerapen teknologikoak direla eta ohizko artzaintza aldatuz doa,
egokitu eta bizi kalitatearen eta artzaintzaren hobekuntza behar da
ikuspuntu ekonomiko, ekologiko eta sozial batetik.
Gomiztegi baserrian artzain profesionalak izan nahi duten gazteentzat
oinarrizko prestakuntza egiten da. Lanbidearen ikuspegi orokorra eta
praktikoa ematen zaie.
Landuko diren eduki nagusiak:
<

<

<
<

<

<

<
<

Gure eskualdeetako bizimoduak historiako aro garrantzitsuetan:
artzain kultura.
Euskal Herriko arraza autoktonoak: Euskal Artzain Txakurra, Latxa
Ardia.
Eskualdeko lehenaldiko ohitura, tradizio eta adierazpen kulturalak.
Aizkorri-Aratzeko Parke Naturala. Oinarrizko ekosistemak.
Paisaiaren elementuen analisi eta errepresentazioa.
Artzantza tradizionalak ingurumenaren eta dibertsitate biologikoaren
babesle gisa baloratzea.
Oinarrizko produktu bat egitearen prozesua ezagutzea eta
elikapenaren katearekin lotzea: gazta
Idiazabal Gazta: Jatorrizko Izendapenaren ezaugarriak.
Euskal Herrian egiten diren gazta motak bereiztea, hala nola
gaztarekin loturiko produktuak.

Gomiztegi baserrian, artzain mundua ongi ezagutzeko aukera izango
dugu: ardiak, arkumeak eta artzaintzaren inguruan dauden gaiak
ezagutuko ditugu. Bertan, ohizko ardi gaztaren elaborazioa nola den
ikasiko dugu eta gatzatua egin eta dastatuko dugu.
Ikustaldian zehar zenbait jardueratan parte hartzeko aukera izango
dugu.

Arrantza

Almen Ikastola (Eskoriatza)

Mogel Ikastola (Eibar)

Artzain
Mundua

Bisitaldi honetan gure kostaldea eta bertako arrantza jarduera
ezagutzeko aukera izango dugu.
Mendeetan zehar Mutrikuko biztanleen jarduera ekonomikoa
itsasoaren inguruan bilakatu da. Ibilaldi honetan Mutrikuko
historioa, bere portuaren garrantzia, arrantzale kultura eta
mendeetan zehar bere gizon-emakumeek egin duten lana
ezagutuko ditugu.
Landuko diren eduki nagusiak:
<

<
<
<
<
<

<

<

Eskualdeko oinarrizko ekosistema: kostaldeko paisaiaren
ezaugarriak.
Gure eskualdetako bizimodua historiako aro garrantzitsuetan.
Debarroako eguneroko bizimodu tradizionalak: arrantza.
Deba bailarako lana eta ingurune fisikoa.
Eskualdeko arrantzaren egoera ezagutzea.
Eskualdeetako lehen sektoreak kalitatezko elikagaien
hornitzaile gisa duen rola.
Eskualdeetako industrien azterketa. Produktu batek, bere
jatorritik kontsumitzen den arte egiten duen bidea.
Kontsumoaren eta ingurumenaren artean dagoen erlazioa
kontutan hartzea.

Arrain-kontserbak egiteko prozesua ezagutzeko herriko
kontserba-industria bat bisitatuko dugu. Mutrikuko erdi-aroko
kale estu eta harriztatuen artetik egingo den ibilaldiak eta bertako
monumentu nagusienak herri honetako historioa gerturatuko
digu, ondoren, portuan kokatua dagoen, Bentalekuan, XX. mende
hasieran arrainaren enkantea nola burutzen zen ezagutuko dugu.
Arrantzaren orainaldira ere gerturatuko gara Mutrikuko
Institutuak duen Goi Mailako Akuikulturako Formazio Zikloan,
arrainen ekoizpenerako teknika eta teknologia berriak ezagutuz.

Mendeetan zehar nekazaritza-elikagai industriak garrantzia haundia izan
du Debarroan, elikagaien kontserbaziorako erabiltzen zen oinarrizko
produktu baten ondorioz jaio zen hiria da honen adibide argia. Bisitaldi
honetan Leintz Gatzagako historioa, historian zehar gizakiaren
elikaduran gatzak izan duen garrantzia eta artisau-industria txiki bat
bisitatuz jakien gaur egungo kontserbazio sistema ezagutzeko aukera
izango dugu.
Burdin Aroa hasi eta 1972 urterarte iraun zuen Erromatarrak hasitako
gatzaren produkzioak Leintz Gatzagan. Gobernu guztiak erabili dute
gatzaren zerga sarrerak zihurtatzeko. Aberastasun iturri, liskarretako
arrazoi eta herriko bizitza eta ekonomiaren gidari izan da gatza.
Landuko diren eduki nagusiak:
<
<

<
<

<
<

<

Gure eskualdetako bizimoduak historiako aro garrantzitsuetan.
Gure inguruneko aintzinako aztarnen interpretazio historikoa.
Eskualdeetako historia ezagutzeko interesa eta jakinmina.
Elikadurari buruzko tokiko tradizioak jasotzea.
Ekonomia: gure inguruko lan eta ogibideak. Eskualdeetako lehen
sektoreak kalitatezko elikagaien hornitzaile gisa duen rola.
Eskualdeetako industrien azterketa.
Nekazaritzako elikagaien hainbat prozesu aztertzea. Produktu batek,
bere jatorritik kontsumitzen den arte egiten duen bidea.
Elikagaiak arrazoizkoagoa den modu batean kontsumitzeko jarrerak
hartzea, orekatutako eta tokiko produktuekin bat datorren dieta
baterantz joz.

Leitz-Gatzagatik egingo dugun ibilaldiaren eta bertako monumentuen
bidez herriko historioa ezagutuko dugu. Herrian bertan Jakion baserriko
barazki eta fruiten kontserbak egiten dituen enpresa bisitatuko dugu.
Debagoieneko baserritarrek sortutako elkarte honetan produkzioari
irtenbide bat ematen diote. Gatz museoan gatza lortzeko era desberdinak
ezagutuko ditugu eta produkto honek gizakiaren elikaduran duen
garrantzia ezagutuko dugu. Museoan gatzarekin lotutako jarduera
desberdinak egingo ditugu.

Talogintza

Amaña H.I. (Eibar)

Almen Ikastola (Eskoriatza)

Elikagaien
prozesua

Bisitaldi honetan gure eskualdeetako landa gizartean hain
garrantzitsua izan den oinarrizko jaki baten egite prozesua
ezagutzeko aukera izango dugu, taloaren prozesua.
Hamarkada batzuk arte Lastur landa auzoko bizimodua baserriaren
inguruan bilakatzen zen. Industriaren bilakaerak inguru honetako
populazioaren eta nekazal jardueraren gutxitzea ekarri zuen. Azken
urteetan Lasturko biztanleak lan handia egin dute beren paisaia,
ondarea eta landa kultura mantentzen eta landa garapen eta turismo
inguruko jarduerak garatzen.
Landuko diren eduki nagusiak:
<
<

<

<
<
<
<
<
<

<
<

Hiri espazioa eta landa espazioa. Populatze nukleoak. Landa auzoa.
Auzotasun harremanak eta komunitate lana: auzolan. Auzolanak
komunitatearen onerako duena baloratzea.
Debabarrenako zenbait oinarrizko ekosistema: artadi kantauriarra,
paisaia karstikoa, landa paisaia.
Natur gune babestuak: Izarraitz
Landako populazioak paisaiaren mantentzean duen rola.
Debarroako eguneroko bizimodu tradizionalak: nekazaritza.
Landa-ondarea: osatzen duten elementuak.
Euskal Herriko etxeko arraza autoktonoak: Betizu
Euskal Herriko ohitura, tradizio, adierazpen kultural eta
folklorearenganako sentsibilitatea.
Oinarrizko produktu baten fabrikapen prozesua ezagutzea: taloa
Elikadurari buruzko tokiko tradizioak jasotzea.

Ikasleek taloa egite prozesuan parte hartuko dute. Artoaren landaketa
ezagutuko dugu lehenik: nondik datorren, ereinketa, ekoizpena,
bilketa. Plazaolako errotak erlikia bat dira, hauek errotan bilakatu
aurretik burdinolak bait ziren. Funtzionamenduan ikusiko ditugu,
artoa ehotuko dugu eta bertan lortutako irinarekin Lasturko
aterpetxean orea egin eta taloa egingo dugu. Ondoren txistorrarekin
jango dugu!

