
Eskola jazarpena edo bullying izenekoa ikas-
leen arteko harremanak desorekatzen di-
tuen oldarkortasun psikologiko mota bat da. 
Zure esku ere badago horrelako egoerak 
saihestea.

Txiki HAURRENTZAKO 
KOADERNOABizkaiamaitea
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Paduretako izakiak
Padurak ekosistema garrantzitsuak dira. Bertan errekatik eta maree-

tatik datozen sedimentuak (limoak, hareak eta buztinak) pilatzen dira. 
Horren ondorioz, nutriente organiko ugari daude eta organismo mota 
asko garatzen dira. 

Leku horietako baldintzak ezin hobeak dira ornogabe, arrain, muskui-
lu, hegazti eta ugaztunak bizi, elikatu eta ugaltzeko. Batez ere uretako 
hegaztiak bizi dira. Eremu gazietara eta etengabeko aldaketan dauden 
eremuetara egokitutako landareak ere hazten dira.

Gure inguruan badugu mota horretako paisaia bat Muskizen, 
Barbadun ibaiaren bokalean. Orain dela gutxi berreskuratu da hain zu-
zen, CLH hidrokarburo enpresaren deposituak kendu ostean. Mareak, 
Barbadun erreka, dunak, mendi atlantikoa eta padurako ur gaziak. 
Elementu horiei guztiei esker paisaia berezi honetaz gozatzeko aukera 
daukagu. Gainera, bere funtzioa berreskuratu du: hegazti migratzaile 
askorentzat pasoko lekua da, hala nola benarriz arrunt, txirritxo txiki eta 
zertzeta arruntarena.

Dunetako esne-belarra 
(Euphorbia paralias)

Benarriz arrunta 
(Acrocephalus 
schoenobaenus)
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Euri makila
Eskulan erraz honen bidez indigenen 

kulturako musika tresna bat egingo 
dugu, material birziklatuekin.

Zer behar dugu?

•  5 hodi paper higieniko edo 3 hodi su-
kaldeko paper

• Zinta itsasgarria
• Koloretako paperak edo tenperak
• Kola
• Artaziak
• Kartulina
• 1 baso arroz
• Zotzak
• Atzazalak moztekoa

Nola egin?

1.  Itsatsi, banan-banan, paper-hodiak 
zinta itsasgarriarekin, ondo lotuta eta 
tinko geratzeko.

2.  Zeharkatu hodia alde guztietatik zo-
tzekin. Zuloak zabaltzeko, erabili arti-
le-orratz bat edo konpas bat.

3.  Moztu zotzen puntak atzazalak moz-
tekoarekin eta ez ateratzeko, jarri ba-
koitzean kola unibertsal pixka bat.

4.  Ondoren, moztu kartulinan hodiaren 
muturretarako tapak eta itxi aldeetako 
bat. 

5.  Bete hodia arrozarekin eta itxi beste 
aldea kartulinazko beste taparekin.

6.  Azkenik, apaindu hodia nahi duzun 
moduan (papera, koloretako oiha-
lak, margoekin…) Zenbat eta kolore 
gehiago erabili, politago eta origina-
lagoa izango da. Tenperaz margotu 
ondoren, kola hotzezko berniza 
eman ahal diozu eta horrela distira-
tsu geratuko da.

7.  Prest duzu euri makila! Orain mugitu 
eta uraren zarata atsegina entzungo 
duzu.
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Chelon labrosus

Hondoetako Korrokoia

Nolakoa da?

Arrain luze eta fusiformea, 60 cm-ko luzerakoa ere izan 
daitekeena. Gorputz osoa estaltzen dioten ezkata handiak 
ditu. Goiko ezpaina behekoa baino garatuago dago. Bi biz-
kar-hegats ditu, alboko lerroa ondo ikusten da. Kolore gris ilu-
na edo urdinxka dauka atzealdean eta zilar kolorekoa sabelal-
dean.

Non bizi da?

Oso ohikoa da kostaldeko uretan, izan ere, kutsadura orga-
nikoa ondo jasaten du maila batean, baita gazitasun aldake-
tak eta tenperatura altuak ere. Hondoan egon daiteke, arroke-
tatik hurbil, baina ohikoena da itsas azaletik hurbil egotea, 
taldean igeri egiten. Oso ugaria da Bilboko itsasadarrean eta 
txontxorro handietan igeri egiten ikus daiteke, barrualdera 
sartuz.

Zer jaten du?

Organismo txikiak (krustazeoak, harrak…) eta detritu orga-
nikoak jaten ditu batez ere. Hondotik arraskatzen ditu goiko 
ezpainarekin, baina edozein elikagai mota jan dezake, adibi-
dez, ogia. 

Nola ugaltzen da?

Obiparoa da eta azaroa eta apirila artean ugaltzen da. 
Emeek arrautza kopuru handia jartzen dute, ia bi mi-
lioi.  Eklosioa fertilizazioaren osteko 48 ordu igarota gertatzen 
da eta 2,4 mm-ko larbak jaiotzen dira. 16-20 mm inguruko 
neurrira heltzen direnean, barneko ur edo estuarioetara mi-
gratzen dute.

Bazenekien…?

Gorputz fusiformea daukate, ardatz itxurakoa (harilkatzeko 
erabiltzen zen antzinako tresna), hau da, luzanga, elipse for-
makoa eta gorputz-adarrak erdialdea baino estuagoak. 
Forma hori da urak mugimenduei jartzen dien erresistentzia 
ondoen murrizten duena.

Ospe txarra dauka baina arrantzatu ohi da eta harrera ona 
dauka merkatuan. Kirol-arrantzan ere erabiltzen da; baita 
beste arrainentzako elikagai gisa ere.
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Ruido Pablo Albok idatzi eta Guridik ilustra-
tutako liburu bat da. Narval argitale-
txeak eman du argitara eta istorio di-
bertigarri eta zaratatsu bat kontatzen 
du. Oso egokia da ozen irakurtzeko, 
gure bizimoduan daukagun kutsadura 
akustikoari buruzko metafora bikaina 
da. Goiz batean hasi zen dena. 
Patriciaren irratitik cha-cha-cha errit-
moa entzuten zen, oso bolumen altuan. 
Horren ondorioz auzokoa kolpeka hasi 
zen, jaietako arduradunak traka eragin 
zuen, zirkuaren desfilea martxan jarri 
zen, animalia basatiak orroka hasi zi-
ren, jendea oihuka, poliziaren sirena- 
hotsak... 

Izenburua: Ruido
Testua: Pablo Albo
Ilustrazioak: Guridi.
Argitaletxea: Narval
2014ko apirilean argitaratua.
Orrialde kopurua: 32
Koadernaketa: Cartoné 
(Tapa gogorra)
Formatua: 20 x 20 cm 
ISBN: 9788494222825

Gertaera zaratatsu bat egongo da 
bata bestearen atzetik eta munduko 
herririk isilenetako bat zarata bizian 
egongo da!

Korrokoi hau nahastu egin da 
Itsasadarrean eta ezin du bere 
kideak dauden estuariora heldu. 
Lagunduko al diozu bidea 
aurkitzen?
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