
 

 

 

Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko hamar gaztetik batek egunero erabiltzen du bizikleta ohiko 

joan-etorrietan 

Europako mugikortasun astea 2015 

 

2015eko Europako mugikortasun astea irailaren 16tik 22ra arte ospatuko dela-eta, Gazteen 

Euskal Behatokiak bizikletaren erabilerari buruzko datuak aurkezten ditu.  

2012an Euskadiko 15 eta 29 urte bitarteko gazteen % 9,6k esaten zuen bizikleta egunero edo ia 

egunero erabiltzen zuela bere ohiko joan-etorrietan. Ehuneko horrek aurreko urteetakoa 

bikoizten zuen, 2004an eta 2008an % 5 izatetik 2012an ia % 10 izatera pasatu baita. 

Bidegorrien sarea gero eta handiagoa da eta herri askotan ere bizikletak maileguan hartzeko 

zerbitzu publikoa eskaintzen da; bi faktore horiek lagungarri izan daitezke garraiobide horren 

erabileraren sustapenean. 

Mutilek neskek baino gehiago erabiltzen dute bizikleta. Mutilen % 13 egunero mugitzen da 

bizikletaz, nesken kasuan % 6 soilik. 

Adinean gora egin ahala gutxiago dira eguneroko joan-etorrietan bizikleta erabiltzen dutenak: 

20 urtetik beherakoen artean % 11,3; 20 eta 24 urte bitartekoen artean % 10; eta 25 eta 29 

urte bitartekoen artean % 8,2.  

Zeregin nagusiak alde esanguratsuak adierazten ditu. Ikasleen artean % 11,6k erabiltzen du 

bizikleta egunero, langabetuen artean % 10,2k, baina lanean dabiltzanen artean % 6,6k baino 

ez.  

Dena dela, alderik nabarmenena gazteak bizi diren lurraldeak erakusten du: Araban eta 

Gipuzkoan bizikleta egunero erabiltzen duten gazteen kopurua (% 17,2 eta % 18,1, hurrenez 

hurren) Bizkaian baino askoz handiagoa da (% 2,1).  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/


 

 

Bizikletaren erabilpenari buruzko adierazle hau Gazteen Adierazleak 2013 ikerketan kontsulta 

daiteke, “Balioak eta jarrerak” atalean, hain zuzen ere.  

Gazteen Euskal Behatokiak gazteriaren egoerari buruz eginiko ikerketa zabal horren adierazle 

bat baino ez da hori. Ikerketan 111 adierazle biltzen dira; batzuk Behatokiak berak egindako 

azterlanetatik datoz eta beste batzuk iturri estatistiko ofizialetatik.  

Guztia batuz gazteen egoerari buruzko panoramika zabala eskaintzen du, eta Euskadiko 

biztanleria osoarekin alderatzeaz gain, Espainia eta Europar Batasuneko gazteen egoerarekin 

ere konparatzen ditu. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/Indicadores2013_e.pdf


Bertan agertzen den informazioa lau formatu ezberdinetan aurkezten da: 

- Datu base interaktiboa. Grafikoak eta mapa interaktiboak egiteko aukera ematen du 

111 adierazleen eboluzioa aztertzeko, alderaketak egiteko eta aldagai ezberdinen 

arabera aztertu ahal izateko. 

- Gazteen Adierazleen Panela, ikerketa osatzen duten adierazle guztien informazioa 

biltzen duen laburpen-taula. 

- Adierazleen fitxak, oinarrizko 64 adierazleei buruzko informazioa. 

- Laburpen exekutiboa, aztertutako 111 adierazleen informazioa laburbiltzen duen 

testu laburra. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte sareetan! 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/eu_def/adjuntos/laburpena_e.pdf
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
https://twitter.com/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall

