
 

 

PLASTIKORIK GABEKO BARATZEEN ALDE 

Baratze Parkeetako partzela gehienak plastikozko lur-estalkirik gabe badaude ere (Baratze 

Parkeetako araudi gehienek erabiltzea debekatuta dute), plastikozko hainbat elementu aurki 

ditzakegu lursail askoetan. 

Ariketa bat egitea proposatzen dizugu: begiratu ezazu arretaz zure lursaila eta kontatu 

aurkitzen dituzun plastikozko elementuak. Ziur harrituko zarala!. 

Printzipioz, plastikozko elementu gehienek ez lukete inolako arazorik sortu beharko, baina, 

lursailetan denbora luzean uzten direnean bi gauza gerta daitezke: lehenago edo beranduago 

haize bolada batek beste lekutara eramatea; edo, plastikozko elementuak zati txiki-txikitan 

haustea, mikroplastikoak sortuz, lurrera erori eta bertan nahastuta geratzea. Azken hau 

plastikoek eguzkiaren eraginaren degradazioagatik gertatzen da, plastikoa material hauskorra 

bihurtuz. 

Oso eskala txikian bada ere, gure baratzetan pilatzen ditugun plastikoek bi ingurumen-arazo 

garrantzitsu larriagotzen ere laguntzen dute. 

Aspalditik entzuten ari gara mikroplastikoek ibaietan eta ozeanoetan duten inpaktu negatiboa. 

Gaur egun badakigu itsasoetan dauden mikroplastikoen % 80 inguru lehorreko ekosistemetan 

sortutakoak direla. Nekazaritza-lurretan, industria-jardueretan, eraikuntzan, garraioan, 

zabortegietan, e.a. sortzen dira mikroplastikoak. Euri-urak zuzenean ibai, laku eta itsasoetara 

eramaten ditu batzuk. Eta beste batzuk, araztegietatik pasatzen diren arren, txikiegiak izaten 

dira iragazi ahal izateko, eta ibaietan eta itsasotan ere bukatzen dute bidaia. Ondorioa argia 

da: mikroplastikoek ibai, laku eta itsasotako ura kutsatzen dute, eta bertan kate trofikora 

pasatzen dira, irensten dituzten arrainen bidez. 

Hau nahikoa izango ez balitz, egin berri diren ikerketek diote nekazal lurretako ezaugarri fisiko 

eta kimikoak okertu ditzaketela lurretan metatzen diren mikroplastikoek, eragin negatiboa izan 

dezaketela lurrean bizi diren zizareen eta mikro-artropodoen garapenean eta baratzeko lurrak 

osasuntsu egoteko hain beharrezkoak diren mikroorganismoentzako ere kaltegarriak direla. 

Guzti honengatik, zer egin dezakegu gure baratzetan aipatutako arazoak murrizteko? 

PARTZELETAN OHIKOAK DIREN PLASTIKOZKO GAUZAK ETA BESTE AUKERAK 

Sareko Baratze Parkeetako partzeletan ikusi ohi diren elementuak zehazten dira jarraian eta 

konponbide ezberdinak proposatzen dizkizuegu horiek ordezkatu ahal izateko. 

- Metalezko tutoreak plastifikatuak. 



 

  

Honelako tutoreak baldin badituzu, adi egon zaitez eta ordezkatu itzazu plastikoa 

altxatzen hasten denean. Bestela, tutoreen kanpoaldeko plastikoa mikroplastiko 

bihurtuko da eta lurrera erortzen joango da pixkanaka. Zurezko tutoreak, kanaberak, 

e.a. erabil daitezke metalezko tutoreen ordez. 

- Loreontziak: batzuetan hazitegi bezala erabiltzen dira; beste zenbaitetan gauza txikiak 

gordetzeko, e.a. Edozein kasutan: 

 

Loreontziak hutsak badaude eta ez badaude behar bezala lotuta, haizeak eraman 

ditzake. Gainera, mikroplastikoa bihur daitezke baratzean denbora luzez uzten badira: 

plastikoa degradatu egiten da eta kolpe txikiena ere nahikoa da mila zatitan 

puskatzeko. Edozein helburutarako loreontziak erabiliz gero, komeni da tarteka horiek 

berritzea eta ondo eutsita uztea partzelan. Eta azkenez, gogoratu, merkatuan, material 

organikoz egindako loreontziak ere badaudela. 

- Plastikozko sokak (edo sintetikoak), bankalak mugatzeko, e.a. erabiltzen direnak. 



 

 

Salgai daude ere material organikoarekin egindako sokak: jutezkoak, kalamuzkoak, 

kotoizkoak, e.a. Azken hauek, lan ber-bera egin dezakete eta hondatuz gero, hondakin 

kutsagarririk ez dute sortzen. 

- Zinta plastikoak edo sintetikoak, tomateak tutoreei lotzeko, lore-landareak eusteko, 

e.a. Ohikoa da arropa zaharrez egindako zintak erabiltzea tomateak tutoreei lotzeko. 

Kasu askotan, oihal sintetikoak izaten dira, eta nahiz eta sasoi bakar batean erabiltzen 

diren, gomendagarriagoa da kotoizko oihalak edo bestelako material organikoak 

erabiltzea honetarako ere. 

- Txorimaloak, elementu sintetikoekin egindakoak. Asko dira etxeko haurrekin batera 

txorimaloa egiten dutenak baratzean jartzeko.  



 

 

Normalean, denbora luzean uzten dira txorimaloak partzelan, eta denborak aurrera egin 

ahala, hondatu egiten dira. Horregatik, haizeak txorimalo osoa edo zatika eramateko 

arriskua handia izaten da. Inguruko baratzeetan ere sakabanatutako zatietan ere amaitu 

dezakete. Nolanahi ere, txorimalo bat baduzu zure baratzean, ziurtatu ez duela plastikozko 

elementurik edo arropa sintetikorik; hala ez bada, ordezkatu elementu horiek beste 

elementu organiko batzuekin (kotoizko arropa, etab.). Begiratu noizean behin, ziurtatu 

lurrari ondo lotuta egoten jarraitzen duela, eta, azkenik, erretiratu edo ordezkatu ezazu 

hondatzen hasten denean.  

- Haize-errotak. 

 

Pixabay 

Plastikoaz edo oihal sintetikoekin egindakoak izaten dira asko, plastikozko botilekin 

egindakoak ere jartzen dira ere baratzetan, e.a. Egia esan, hegaztiak uxatzen dituzte, 

partzelak alaitzen dituzten bitartean. Baina kontutan edukita haizeak askotan eraman 

egiten dituela, egokiagoa izango litzateke deskonposatu daitezkeen material organikoekin 

egindakoak jartzea. 



 

- CD-ak, txoriak uxatzeko erabiltzen dira baratzetan sarritan.  

 
CD asko zati txikitan puskatuta bukatzen dute, inguruan sakabanatuta. Material organikoz 

egindako errotatxoekin ordezkatzea proposatzen dizugu. Halere, CDak txoriak uxatzeko 

erabiltzen jarraitu nahi baduzu, ordezkatu itzazu tarteka CD berriak jarriz, plastikoa 

degradatu baino lehen. 

- Plastikozko botilak, mini-negutegi gisa erabiltzen dira zenbaitetan. 

 

Komeni da sasoi bakoitzean ordezkatzea, plastikoa degradatu baino lehen. Lurrera ondo 

lotuta mantendu behar dira, haizeak eraman ez ditzan. 

- Plastikozko zakuak, poltsak, tutoreak biltzeko plastikozko oihalak, e.a. 



 

 

Partzela ugaritan ikusten dira honelakoak. Saihestu beharko litzateke zakuak, poltsak eta 

antzeko gauzak luzaroan partzelan mantentzea, plastikoa degradatu egiten baita. 

- Plastikozko sareak 

  

Oso zabalduta dago plastikozko sareak erabiltzea lekak, ilarrak, e.a. igo daitezen. Egitura 

desberdinak egin daitezke kanaberekin, sare plastikoa erabili ordez. 



 

Aipatutakoez gain plastikozko beste hainbat gauza ere topa dezakegu baratzetan. Gure 

eskutan dago baratzeak garbi eta osasuntsu mantentzea. Anima zaitez zu ere zure baratzean 

plastikoa murrizten! 

 


