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Kontuz konpost-ontzian; batzuetan liztorrak egoten dira!    2. or. 
Konpost-ateratzeak         3. or. 
Konpostaje arloko prestakuntza COVID-19aren garaietan     3. or. 
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ELKARRIZKETA 
 

ETXEKO KONPOSTAJEAREKIN LOTUTAKO 
ESPERIENTZIAK  
Edurneren familiak etxean sortzen dituen 
hondakin organikoen pisaketan parte hartu 
du. Bisita aprobetxatuz, galdera batzuk egin 
dizkiogu esperientziaren gainean. 

-Ohiko galdera egingo dugu hasteko. Zergatik erabaki 
zenuten konposta egitea etxean?  

-Duela urte eta erdi ari gara parte hartzen. Geure 
hondakinak kudeatu nahi genituen, eta, hartara, 
zabortegira irits daitezela ekidin. Beste alde batetik, 
konposta lortzea zen asmoa, baratzean erabili ahal 
izateko.  

-Oso ongi zainduta dauden oiloak dituzuela ikusten 
dugu. Zer egiten duzue hain eder egon daitezen? 

Sobera gelditzen zaizkigun fruta- eta barazki-
hondarrak oiloei ematen dizkiegu. Baina ez dizkiegu 
denak ematen, hondar hondatuenak konpost-ontzira 
botatzen baititugu. Horrez gain, jakina, pentsu 
ekologikoa eta artoa ematen diegu.  

-Konpost-ontzira bota dituzuen hondakin guztiak 
pisatu dituzue, Mankomunitatearen ekimenarekin 

elkarlanean. Era berean parte hartzen ari diren beste 
lau familia daude. Kontatuko diguzu zein den 
pisaketa egiteko prozesua? 

-Egiatan, ez du misteriorik. Hondakinak botatzen 
ditugun baldearen pisua jakinda, dena pisatzen dugu 
hustera joan aurretik, jakina. Eta gero idatzi egiten 
dugu. Oso erraza da.   

-Koronabirus-garai hauetan, eta hondakinak pisatu 
dituzuela kontuan hartuta, etxean hondakin 
organikoen kantitatea handitu da?  

-Bai, gehiago sortu dugula nabaritu dugu, haurrak 
etxean egotean otordu gehiago prestatu behar izan 
baitugu. 

-Horrenbestez, etxean konpost-ontzia edukitzea 
abantaila izan da?   

-Ez bereziki, egoera hau iritsi aurretik jada erabiltzen 
baikenuen eta hasieratik bertatik hartu baitugu gure 
hondakinak kudeatzeko modu gisa. Beti izan dugu gai 
hauekin lotutako kontzientzia handia.  
 

COMPOSTA EN RED MINTEGIA. 
AURTEN, ONLINE 

WEB-MINTEGIAK 
Aurten, COVID-19 gaitzak 
eragindako egoeraren ondorioz, Composta en Red 
koordinakundeak, O Groveko Udala buru duela (10. 
mintegiaren anfitrioia izan behar zuen udal horrek), 
konpostaje deszentralizatuari buruzko mintegia 
birtualki egingo du.  
 

Azaroko asteazken guztietan (4, 11, 18 eta 25), 
arratsaldeko ordutegian, interesa duten guztientzat bi 
orduko saioak egingo dira, proiektuak batera 
jartzeko, prestakuntza jasotzeko eta konpostaje 
deszentralizatuari buruzko eztabaida eragiteko, 
Estatuko lurraldeko esparru desberdinetan. 
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KONTUZ KONPOST-ONTZIAN;  BATZUE-
TAN LIZTORRAK EGOTEN DIRA! 
 

Uda amaieran eta udazken hasieran, lizto-
rrak babesleku bila ibiltzen dira eta batzue-
tan konpost-ontziak aukeratzen dituzte ho-
rretarako. Beraz, kontuz ibili behar da.  
 
Gure konpost-ontzietan ibil daitezkeen intsektuetako 
batzuk dira liztor arruntak. Ez dira beste artropodo 

batzuk izan daitezkeen bezain ohikoak (ipurtsardeak, 
kukurutxak, kakalardoak, larbak eta abar), eta, beraz, 
ez dugu beldurrik izan behar.   
Edonola ere, garai hauetan, baliteke liztor gehiago ibil-
tzea. 

Konpost-ontziak ingurune itxia eta babestua eskain-
tzen du, paper-itxura duten erlauntzak egin ahal iza-
teko. Gainera, litekeena da elikagai-iturri ona ere iza-
tea, konpost-ontzian bertan dagoen fauna harrapa-
tzeko aukera ematen baitie liztorrei.  
 

ESTRATEGIA ON BAT: EZARRI DAITEZELA SAI-

HESTEA.  
 
Habiak kendu behar izateko trantze txarra ez igaro-
tzeko, liztorrak gure konpost-ontzian ezartzea saihes-
ten ahalegindu behar dugu.  
 
Horretarako, baten bat agertu baino lehen, funtsezko-
ena konpost-ontzia etengabe erabiltzea izango da, 
denboraldi luzeetan erabili gabe eduki gabe. Dena 
den, hori erabilgarria da bai liztorren kasuan eta bai 
beste animalia batzuen kasuan ere, batzuetan konpost-
ontzia etxetzat hartzen baitute.  
 
 

 
 
Aurtengo udan, beste urte batzuekin alderatuta, kon-
post-ontzietan ohi baino liztor gehiago ibili dela detek-
tatu dugu.  

Konpost-ontziaren zulo txikietatik sartzen dira liztorrak, babes 
bila eta habiak egiteko.  

Liztor arruntaren habia edo erlauntza. Konpost-ontziaren pare-
tetan edo estalkiaren azpian kokatzen dira.  

ZENBAIT AHOLKU:  
Konpost-ontzian kokatu badira, garrantzitsua da 
kontu handiarekin jokatzea, gainetik kentzea lortu 
arte.  

 Sen ona erabili: liztorrak beren burua eta habia 
defendatzen ariko dira, beren burua mehatxu-
pean dagoela ohartzen badira. 

 Inguruan oinutsik ez ibiltzea gomendatzen da. 

 Kontu handiarekin erabili behar ditugu konpost-
ontzitik hurbil ditugun tresnak. 

 Umeei ez diegu utziko handik gertu jolasten. 

Irauli eta 
nahasi 

(aireztatu) 

Material 
lehorra 
erabili, 

hondarrak 
estaltzeko 

Sukaldeko 
hondakin or-

ganikoak bota  
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KONPOST-ATERATZEAK 

KONPOSTA ATERATZEN ARITU DIRA... 

Oteitza Berriobeitin 

Uztailean, oporraldia baliatuz, ongi onduta zegoen 
konpostaren 300 litro inguru atera zituzten Oteitza 
Berriobeitiko konpostaje-gunetik.  

Gero, abuztuan, Oteitzako Familia Sakratuaren 
komentuko auzo-konpostajerako guneko konposta 
ateratzen aritu ziren. Kasu horretan, 400 litro atera 
zituzten, eta inguru horretako lorategi eta gainerako 
plantazioetarako medeagarri gisa erabiliko dituzte.  

Mendebaldean  

Atxikita duen hiri-baratzerako konpost-kantitate 
handiak behar dira, eta konpostaje-guneak behar 
horiei erantzuten laguntzen du. Baratzean parte 
hartzen duten pertsona berberak arduratzen dira 
Mendebaldeko konposta zaintzeaz. Abuztuan bertan, 
400 litro atera eta zuzenean baratzera eraman 
zituzten.   

Sanduzelain - Santa Bizenta Maria kalean 

Irailaren 2an, bizilagunak Sanduzelaiko Santa Bizenta 
Maria kaleko gunean elkartu ziren, konposta 
ateratzeko, eta bost konpost-ontzi hustu zituzten! 

Kanpoko laguntzaileak ere izan zituzten, gainera: 
Mendebaldeko guneko eta baratzeko erabiltzaile 
batzuek, ateratako konpostaren truke, arreta handiz 
landutako barazkiak eraman zituzten. Guztira, 3.100 
litro konpost atera zituzten, gehien-gehienak material 
bahetua.  

Aizarotzen 

Irail hasieran, Aizarotzen sarreran dagoen konpost-

ontzietako bat husteko lanak egin ziren. Gune horretan 
parte hartzen duten pertsonak elkarrekin aritu ziren 
lanean, eta ongi onduta zegoen konpostaren 300 litro 
inguru atera zituzten.  

Mutiloan, Ibaialden 

Irailaren 25ean, Mutiloako Ibaialdeko pasealekuan 
egin genuen hitzordua. Konposta egiten jarraitu ahal 
izateko tokirik ez izateak eta ontze-puntu egokian 
zegoen konpostaren 400 litro inguru edukitzeak ekarri 
zuen konpost-ateratzea antolatzea. 
 

LASTER  
Laster konposta ateratzeko saio gehiago egingo 
dugu, eta COVID-19ak exijitzen dituen neurriak 
betetzen jarraituko dugu.   

Laster, Berriogoitiko Garbikundearen kalean dagoen 
konpost-ontziaren txanda izango da. Hain zuzen, 
bertatik konposta aterako den lehen aldia izango da, 
baina jada esan dezakegu material bikaina izango dela.   

Horrez gain, Mutiloan (Santxiki), Taxoaren, Etxaurin, 
Ballariainen, Berriogoitin (Egilladia k.) eta Subitzan 
ateratzeko asmoa dugu. Parte hartzeko interesa 
baduzue, ez izan zalantzarik eta kontsulta egin. 
 

KONPOSTAJE ARLOKO PRESTAKUNTZA, 
COVID-19AREN GARAIETAN  

 

Aurtengo uda berezi-berezi honetan, 
prestakuntza emateko eta konpost-ontziak 
banatzeko saioak egokitu behar izan ditugu.  
 

Gure etxeetako hondakinak aprobetxatzeko interesak 
tinko jarraitzen du eta horregatik iristen zaizkigu 
etxebizitzetan konposta egiten hasteko eskaerak.   

Udan zehar, prestakuntza emateko eta interesa duten 
pertsonei materialak banatzeko bi ekitaldi antolatu 
dira. Zehazki, uztailaren 1ean eta abuztuaren 25ean 
egin genituen. Aurreko ekitaldiekin alderatuta, 
planteamendua desberdina izan zen; izan ere, erabili 
zen edukiera murritzagoa izan zen, 12 lagun baino ezin 
baitziren sartu. Hori dela-eta, egun bakoitzean 
prestakuntza emateko 3 saio egin ziren, parte-
hartzaileen arteko kontaktua ahalik eta txikiena 
izateko eta ezarrita zeuden segurtasun-baldintzak 
betetzeko (aretoa aireztatzea, tenperatura hartzea 
sartzean, gel hidroalkoholikoa erabiltzea eta abar).  

Bizenta Maria kaleko konposta bahetzen. 
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HARREMANETARAKO 

IM:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben:   948 423 836  |  byaben@mcp.es 

Irantzu García:  948 591 119  |  igarcia@sistemasmedioambientales.com 

PARTE HARTZEN ARI DIREN FAMILIAK (2020/09/30)   

Etxeko konpostajean                       3.434 

Auzoko konpostajean                        667 

LOTURA INTERERSGARRIAK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

   ZENBAIT BERRI LABUR 

BULTZADA EMATEN AUZOKO KONPOSTAJEARI 
ATARRABIAN  

 

Atarrabiako konpostaje-gunea, San Andres Errotatik 
hurbil dagoena, oso parte-hartze baxuarekin egon da 
denboraldi batean. Gainera, oso ohikoa izan da 
material desegokiak aurkitzea bertan (botilak, latak, 
poltsak, zigarroak…).   

Hartara, gune horretan izena emanda zeuden 
herritarren artean galdeketa egin zen, interesaren berri 
edukitzeko, eta erantzuna izan zen parte-
hartzaileetako askok jada ez zutela gunea erabiltzen, 
besteak beste, hondakinak 5. edukiontzira botatzen 
dituztelako. 

Une honetan, talde txiki bat sortu da (Landare 
elkarteko bazkideak), eta auzoko konpostajerako gune 
hau suspertzeko nahia du. Beraz, laster konposta 
lortzen hastea espero dugu. Hain zuzen ere, parte 
hartzeko interesa duten guztiek Mankomunitatearen 
bidez eta Landare elkartearen instalazioan eman 
dezakete izena.  

 

KONPOSTAJERAKO BI GUNE 
GEHIAGO SANDUZELAIN  
 

Auzoko konpostajea hedatzen joan da Sanduzelain, 
bizilagunen eskaerari erantzuteko.  

Urte batzuk dira Iruñeko Udalari baimena eskatu 
zitzaiola bi gune gehiago kokatzeko: bata Repáraz 
Doktorearen kalean eta bestea Civivox gunearen 
inguruetan. Jada baimena lortu dugu, eta, hortaz, 
guneak egokitzen hasi gara. Hain zuzen, urrian jarriko 
dira martxan. 

Gune hauek aukera emango diete hurbil bizi direnei 
konpostajean parte hartzeko, egungo guneak dauden 
tokiraino joan behar izan gabe (batzuk joaten ziren), 
eta, era berean, beste familia batzuk konposta egiten 
hasteko bidea emango dute. 

 

 NOLA EMAN IZENA KONPOSTAJEAN? 
IMren webgunearen bidez edo atal honetan 
kontakturako dauden bitartekoen bidez. 

Konposta egiteko gune berrietako bat, egokitzeko prozesuan. Ze-
hazki, Repáraz Doktorearen kalekoa da.  


