
Reducción, reutilización
y reciclaje de residuos
en el hogar

MO
04

Etxean hondakinak murriztu, 
berrerabili eta birziklatzea

Gure eguneroko bizitza bizkor eta neurrigabe bizi dugunez, 
hondakin kantitate handia sortzen dugu eta hondakin 
horiek ez dute beti edukiontzi egokian amaitzen. Hondar 
horietako batzuk gure basoetara, ozeanoetara edota 
lurpera iristen dira. Hori ez gertatzea gure esku dago. 
Ahalegin txikien bidez, hondakinek bizitza berri bat izan 
dezaten lor dezakegu.

Ziur ezin dela aprobetxatu?

•	 ERREFUSA: Erabilita dagoelako edo beste edozein arrazoi dela medio, egin zen pertsonarentzat baliagarria ez den edozer.
•	 AZPIPRODUKTUA: bigarren mailako produktua, bigarren erabilera bat atera dakiokeena.
•	 HONDAKINA: lan edo eragiketa batzuk egin ondoren erabilezintzat geratzen den materiala.

ETXE-HONDAKINEN SORKUNTZA BIZKAIAN, 
HOBETU BEHARREKO ZIFRAK

Ba al zenekien hondakin-produkzioa pertsonako handitzen ari dela 
2014az geroztik? Gaur egun Bizkaian, jarduera ekonomikoaren 
hobekuntzarekin, hondakin-kantitate handiagoa sortzen ari gara. 
2016an Bizkaian, pertsona bakoitzak batez beste ia kilo 1 etxe-
hondakin sortu genuen egunero (0,98 kg/bizt/egun).

Bizkaiko Foru Aldundiak urtero egiten duen Hiri Hondakinen 
Behatokiaren arabera, 2016an % 40 inguru (% 40,91) gaikako 
bilketako edukiontzitan utzi genuen, eta gainerako % 60ak (% 
59,09) masako bilketako edukiontzitan amaitu zuen. Horietatik 
guztietatik berrerabiltzera eta birziklatzera % 43a bideratzen da.
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Aurreko unitateetan ikasi ditugun eta proposatzen ditugun ideietan islatuta geratzen diren kontzeptuetako 
batzuk dira hauek.

Garatu beharreko hainbat ideia

Erronka bat proposatzen dizugu

 EGUN BATEKO HELBURUA
  (...eta haratago)

Hori lortzeko, soil-soilik jarraibide erraz batzuk jarri beharko dituzu praktikan:

•	 Aldez aurretik denbora pixka bat pasa ezazu zure kontsumo-ohiturez 
jabetzeko eta ondoren zure indarrak eta ahuleziak ezagutzeko.  

 Kalkula ezazu zure aztarna ekologikoa

•	 Egunean zehar, saia zaitez jasangarritasun okerrena duten zure ohiturak aldatzen, ondoren proposatzen 
dizkizugun ideietakoren bat praktikan jarriz. 

Kontsulta itzazu kontsumitzen dituzun produktuen etiketak, egizu elikagai ekologikoen, tokikoen eta 
sasoikoen aldeko apustua, zure inguruneak zure hondakinak modu egokian kudeatzeko eskaintzen 
dizkizun aukerei buruz informa zaitez; izan zaitez pertsona kreatiboa!

•	 Eguna amaitzerakoan zure aztarna ekologikoa berriz ere kalkulatu dezakezu, eta ikusiko duzu zure 
eguneroko ohituretan aldaketa txikiak eginez, egun bakar batean, etxean sortzen duzun hondakin-
bolumena murriztea lortu duzula.

Gogoan izan gure eguneroko portaerak eragina duela planetako beste hainbat lekutan. Ekonomia 
zirkularreko eredu bat kontsumo iraunkor, zuzen eta solidarioaren bidez bultzatzen badugu, ingurumena, 
etxeko ekonomia eta baita gure osasuna ere hobetzen laguntzen dugu.

ingurumen informazioa
ingurumen- pardaidetzaekodiseinua

erosketa berdea

ekoetiketa

Agenda 21

aztarna ekologikoa

Ingurumen- hezkuntza

lurra

biodibertsitatea

ura

klima- aldaketa

ekonomia zirkularra

erosketa arduratsua eta solidarioa

elikagai transgenikoak

tresna eraginkorrak

erosketa etikoa

hiri-iraunkorrak

ingurumena

produktu ekologikoak

bidezko merkataritza

justizia soziala

Giza eskubideak

prebentzioa

balorizazioa
etxeko hondakinakGarbigunea

Aktibatu +

negutegi- efektua

birziklatu

berrerabili

murriztu

0 HONDAKIN

http://www.tuhuellaecologica.org/
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/DERECHO%20A%20LA%20INFORMACION%20AMBIENTAL%20Y%20A%20LA%20PARTICIPACION%202014-12-19.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/DERECHO%20A%20LA%20INFORMACION%20AMBIENTAL%20Y%20A%20LA%20PARTICIPACION%202014-12-19.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/INSTRUMENTOS_GESTI%C3%93N_AMBIENTAL_EMPRESAS.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/INSTRUMENTOS_GESTI%C3%93N_AMBIENTAL_EMPRESAS.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/INSTRUMENTOS_GESTI%C3%93N_AMBIENTAL_EMPRESAS.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Agenda21personal.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Solidaridad_local_e_internacional.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Educacion_ambiental_para_la_sostenibilidad.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Uso%20sostenible%20del%20suelo2%202015-10-27.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/CUIDEMOS%20LA%20NATURALEZA%20Y%20LA%20DIVERSIDAD.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/uso_responsable_del_agua_CAS.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/CAMBIO_CLIMATICO.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ECONOM%C3%8DA%20CIRCULAR.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/LA%20COMPRA%20FAMILIAR%20SOSTENIBLE%202015-11-24.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/LA%20COMPRA%20FAMILIAR%20SOSTENIBLE%202015-11-24.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/LA%20COMPRA%20FAMILIAR%20SOSTENIBLE%202015-11-24.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/consumo_responsable_cas.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Tu_vivienda_en_un_entorno_urbano_sostenible.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Medio%20ambiente_salud_y_calidad_de_vida.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/PRODUCTOS%20AGRARIOS%202014-12-19.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/PRODUCTOS%20AGRARIOS%202014-12-19.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Derechos_humanos.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Derechos_humanos.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/CAMBIO_CLIMATICO.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Giza_eskubideak.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ENPRESAN_INGURUMENA_KUDEATZEKO_TRESNAK.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Klima_Aldaketa.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/uso_responsable_del_agua_EUS.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/consumo_responsable_eu.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Klima_Aldaketa.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Ingurumena_osasuna_eta_bizi-kalitatea.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Tokiko_elkartasuna_eta_nazioartekoa.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Giza_eskubideak.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Zure_etxebizitza_hiri-ingurune_iraunkorrean.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/EKONOMIA_ZIRKULARRA.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/NorberarenAgenda21.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ENPRESAN_INGURUMENA_KUDEATZEKO_TRESNAK.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ENPRESAN_INGURUMENA_KUDEATZEKO_TRESNAK.pdf
http://www.tuhuellaecologica.org/portatuta.htm
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/FAMILIA-EROSKETA%20ARDURATSUA%20ETA%20SOLIDARIOA%202015-11-27.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/FAMILIA-EROSKETA%20ARDURATSUA%20ETA%20SOLIDARIOA%202015-11-27.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/iraunkortasunerako_hezkuntza%20.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/iraunkortasunerako_hezkuntza%20.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/FAMILIA-EROSKETA%20ARDURATSUA%20ETA%20SOLIDARIOA%202015-11-27.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Lurzoruaren%20erabilera%20jasangarria%202015-10-27.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/INGURUMENARI%20BURUZKO%20INFORMAZIOA%202014-12-19.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/NEKAZARITZAKO%20PRODUKTUAK%202014-12-19.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/INGURUMENARI%20BURUZKO%20INFORMAZIOA%202014-12-19.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/NEKAZARITZAKO%20PRODUKTUAK%202014-12-19.pdf
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Goizean...
...gozaltzekoan

...Komunean

Erabil ezazu 
gehigarririk 

gabeko 
hortzetako 

pasta

Dutxako gela ontziratu 
gabe erosten duzu? 
Erreparatu aukerei

Ba al dakizu gaur jantziko duzun arroparen fabrikazio-lekua 
zein den? Irakur itzazu etiketak, eta harrituta geratuko zara.

Bigarren eskuko arropa, eskuz landutako jertseak eta 
ehunak eta baita material birziklatuekin egindako 
oinetakoak ere erabil ditzakezu.

Produktu intimo 
ekologikoak 
daude, baita 

berrerabilgarriak ere

Zure gosarirako solteko 
zerealak eros itzazu, 
itzultzeko paperezko 

ontzian

Hezi itzazu 
adingabeak, zu zeu 

eredu izanik, goizean 
goizetik

Hortzetako 
pasta forma 

solidoan 
aukera 

iraunkorra 
da

Ba al zenekien wc 
ekologiko lehorrak 
badaudela? Horiei 
esker, baratzean 

birziklatzeko 
konposta eta mindak 

sor daitezke

Kristalezko botilako 
esnea edo landare-
edariak kontsumitu 
ditzakezu, gero kristala 
berrerabili edo birziklatu 
egin daitekeelako

Etxean ateratako zukua 
osasungarriagoa da, 
ez duelako azukre 

erantsirik ezta 
gehigarririk ere. Minutu 

pare bat besterik 
ez duzu beharko 

prestatzeko

Eros itzazu botikak behar 
duzun dosian, eta birziklatu 

ontziak zure farmaziako 
SIGRE puntuan

Aldizkariak berrerabil 
itzazu edo edukiontzi 

urdinean utzi. 
Albisteak zure tablet 
edo Smartphonean 

kontsultatzeko proba 
egin al duzu?
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http://www.ecovidrio.es/
http://www.sigre.es/
http://koopera.org/
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Produktu asko 
astean edo hilean 
behin eros daitezke 
saski ekologikoen 
erosketaren 
bidez, zuzenean 
produktoreari 
erosiz, bitartekaririk 
gabe

Zure balkoian baratze 
txiki bat jarrita zure 
erosketa-orga txikiagotuko 
duzu; has zaitez landare 
aromatikoekin, eta 
pixkanaka frutak edo 
barazkiak jartzera ausartu

Gaur ez du ezer botako; 
birziklatu ala berrerabili egingo dut?

Saia zaitez ogi arraspatua 
edo birrindua egiten 

beste egunetan sobera 
geratu denarekin; 

supermerkatuan erosten 
duzunarekin dagoen 

aldea nabaritzen al duzu?

Zenbat lagun gara eta 
zenbat jaten dugu? Elikagai 
galkorrak: eros itzazu gutxi 
eta maiz, egizu kontsumo 

neurritsuaren aldeko 
apustua

Gogoratu oihalezko 
poltsa edo orga 

eramateaz erosketa 
egitera joaten 

zarenean

Produktu guztiak ontzirik gabe erosteko gai izango al 
zara? eta erabili eta botatzekoak ez direnak? 
Plastikoak gure erosketaz jabetzen dira!

Eros itzazu 
bertako 

produktuak, 
erreparatu 

etiketari

Etiketa ekologikoa, 
osasungarria izatearen 
eta ingurumena hobeto 
errespetatzearen seinale 

da; aukera ezazu kontsumo 
arduratsua

Kontsumitu 
ezazu sasoiko 

fruta

Kristalezko 
tupperrek ez 

dute A Bisfenola 
bezalako elementu 

kaltegarririk
Hainbat produktu, 
adibidez pilak edo 
erabilitako olioa, 
hondakin berezi 

gisa sailkatuta 
daude; ba al dakizu 

non utzi behar 
dituzun?

Harrikoa eskuz ala 
ontzi-garbigailua? 

Ziurtatu ontzi-
garbigailua beteta 
dagoela erabiltzen 
duzunean, eta ez 

ahaztu detergente 
fosfatogabea 

erabiltzea

...erosketak

Ausartzen al zara?

Eros ezazu ogia bere neurrian
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http://www.eneek.eus/
https://www.ecoembes.com/es
http://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Home.asp
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming_es
http://garbiker.bizkaia.eus/Eus/eu_Home.asp


Arratsaldean...
... etxearen garbiketa

Erabili eta botatzeko 
diren garbitzeko 

paper-zapirik ez erabili.

Ozpina, limoia eta 
bikarbonatoa oso 

aliatu onak dira 
etxea desinfektatu 

eta garbitzeko. 
Probatu al duzu 

xaboi-pastilla 
etxean?

Pasilloko kontsola zahar hori begi-
bistatik kentzeko garaia da. Kontsulta 

ezazu zure udalerriko webgunean 
noiz eta non utzi dezakezun. Baina, 
zer iruditzen zaizu zaharberritzen 

baduzu eta altzari moderno bihurtzen 
baduzu?

Trikimailu hori nire amonak egiten zuen! 
Seguru aski gure helduen 
esperientziatik asko ikasi ahal izango 
dugu, autokudeaketa ezinbestekoa zen 
garaiak bizi izan dituztelako. 
Baina seguru aski gaur erabiltzen ditugun 
hainbat termino ez dituzte ezagutzen. 
Iraunkortasunaren ideia bereganatu 
dezaten gai izango zinateke?

Saihestu itzazu 
produktu 
toxikoak

Hondatuta dauden 
aparatu elektrikoak 

Garbigunera eraman 
ditzakezu, edo saia 

zaitez zerbitzu 
teknikoan konpontzen; 

batzuetan matxurak 
erraz konpon daitezke
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OZPINA
VINAGRE

http://www.berziklatu.eus/es/portada/
http://www.berziklatu.eus/eu/portada/
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zure astialdian...
MENS SANA

IN CORPORE SANO

Parte har ezazu zure auzo, udalerri edo eskualdeak 
Tokiko Agenda 21en barruan antolatzen dituen 
tailer, hitzaldi edo ekimenetan, ingurumenarekiko 
portaera iraunkorra eta errespetuzkoa hedatzeko 

xedez, edo Aktibatu + edo 
antzeko programetan, non 
zure inguruneak kontsumo 
arduragabeari lotuta dituen 
arazoak ezagutuko dituzun. 
Interneten kontsulta dezakezu.

Egin ezazu bisita Arraiz-Artigasen 
dagoen Hondakinei buruzko Ingurumen 
Hezkuntzarako Zentrora, eta ikus ezazu 
nola kudeatzen diren hondakinak Bizkaian

Zure udalerriko hiri-baratzeetan parte 
hartzea pentsatu al duzu? Jende askok 
lagundu diezazuke nekazaritza ekologikoan 
zure lehen urratsak egiten. Zure produktuen 
hazkuntzan inplikatzeak ingurunearekin eta 
jarduera neketsu horrekin sentsibilizatzen 
lagunduko dizu; ondo ordainduta al daude 
erosten ditugun produktuak? 

Pentsa ezazu zure inguruko 
pertsonengan; gure planetarekiko 
errespetuzko jarrera al dute? 
Aprobetxatu haiekin igarotzen dituzun 
uneak bizimodu iraunkorragoa izateko 
kontzeptu eta ekimen interesgarrien 
berri emateko eta sentsibilizatzeko

Hiri eta Herri 
Jasangarrien 

Euskal Adierazpena 
ezagutzen al duzu?

Goza ezazu 
astialdiaz aire 

zabalean, aprobetxatu 
zure osasuna 

zaintzeko eta egin 
ezazu kirola; ez du 

kutsatzen eta hobeto 
sentituko zara

Saihestu zuntz sintetikoak 
eta saia zaitez ehun naturalak, 

biodegradagarriak edo 
birziklatuak erabiltzen, edo bestela 

erabil itzazu ingurumenarekin 
konprometituta dauden markak
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http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUMENTS/Basque-Declaration-SPANISH-WWW.pdf
http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUMENTS/Basque-Declaration-SPANISH-WWW.pdf
http://www.bizkaia21.net/interior.asp%3Fidpagina%3D127%26idioma%3Dca
http://www.bizkaia21.net/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp%3Fid%3D16%26idPagina%3D35%26idioma%3Dca
http://www.bizkaia21.net/interior.asp%3Fidpagina%3D127%26idioma%3Deu
http://www.bizkaia21.net/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp%3Fid%3D16%26idPagina%3D35%26idioma%3Deu
http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUMENTS/Basque2016_2nd_Announcement_EUSK.pdf
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...Afarian

oheratzeko garaian...
Ez ahaztu zure udalerriko 

liburutegian liburuak maileguan 
har ditzakezula; ba al dakizu zer 

den bookcrossinga?

Kontsumitu itzazu bertako produktuak edo 
0 kilometrokoak, eta ingurumenak eskertuko 
dizu. EuskoLabel bezalako etiketak, Jatorri 
Deitura duten produktuak eta bermatutako 
beste hainbat marka aurkituko dituzu. 
Egin bat SlowFood mugimenduarekin!

Sortzen ditugun hondakin 
organikoak konposta egiteko 
erabil ditzakegu, edo bestela 
5. edukiontzian utzi. 
Kontsulta ezazu zure udalerrian 
zerbitzu hori ba ote dagoen, eta 
bertan utzi ditzakezun materialei 
buruzko informazioa eskuratu

Gure iturriko ura 
tratatuta dago eta 
kalitate onekoa da, 

saihestu botilako uraren 
kontsumoa, eta horrela 

zure aztarna ekologikoa 
murriztuko duzu

Gauean...

Ziurtatu etxeko argi 
guztiak itzali dituzula 
oheratu baino lehen

Gogoratu 
aparatu elektrikoak 
deskonektatu egin 

behar dituzula, Stand By 
moduak energia pixka bat 
kontsumitzen jarraitzen 

duelako

Aparatu efizienteek energia 
gutxiago kontsumitzen 
dute. Ziurtatu ENERGY 
SYSTEM eta horrelako 

etiketak dituztela

Erabiltzea saihestezina izan bada, presta ezazu aluminio-papera (esnekien tapak, enbalajeak eta abar) birziklatzeko. 
Hondakin horiek edukiontzi horian utzi baino lehen, egin ezazu haiekin “bola” bat ontziak prozesatzeko instalazioko imanak 
jaso ahal izan dezan, ondoren birziklatu ahal izateko

04 Kontsumo eta bizimodu arduratsuak
Etxean hondakinak murriztu, berrerabili eta birziklatzea

http://euskolabel.hazi.eus/es/
https://www.energystar.gov/recursos_en_espanol
http://euskolabel.hazi.eus/eu


Kontuan izan behar dugu gure ekintza guztiek, altxatzen garenetik oheratzen garen arte, gure ingurunean 
eragina dutela. Gure eguneroko ohituretan aldaketa txikiak eginez ingurune hori hobetu dezakegu. Gero eta 
jende gehiago gara mundu hobearen aldeko apustuan inplikatuta gaudenak.

Mundu iraunkorragorantz

8

Hondakinen sorkuntza eta berotegi-
gasen emisioa murrizten baditugu, 
klima-aldaketa geldiarazten lagunduko 
dugu. Energia berriztaezinen 
kontsumoa murrizteko garaiz gabiltza 
oraindik.

Baliabide naturalen erabilera 
arduratsua lagungarria da 
habitata eta bertako dibertsitatea 
kontserbatzeko, datozen 
belaunaldiei utziko diegun 
legatua baita.

Gehienetan ez dugu aipatu ere 
egiten, baina oso elementu 

garrantzitsua da ekosistemetan. 
Nekazaritza eta abeltzaintza 

iraunkorreko elikagaiak 
kontsumitzen baditugu, lur 

sanoa eta emankorra izaten 
lagunduko dugu.

Ura arduraz kontsumitzen eta 
kutsatzea saihesten badugu, etekin 
handiak lortzen ditugu ekonomian, 
nekazaritzan, osasun publikoan eta 
abar.

Bidezko merkataritzaren aldeko 
apustua eginez eta kontsumitzaile 
gisa informazioa eskuratuz, 
desparekotasunaren eta justizia 
sozialaren etena txikiagotzea lortuko 
dugu eta, gainera, Giza Eskubideen 
urratzea saihestuko dugu.

Tokiko produktu ekologikoak 
kontsumitzeak, tokiko ekonomiari 
laguntzeaz eta salgai-garraioan 
kutsadura murrizteaz gain, gure osasuna 
hobetzen du. 

DIBERTSITATEA  

INGURUMENA

HUMANITATEA

URA

OSASUNA

LURRA

 IMAGINATU LOR DEZAKEGUN GUZTIA

04 Kontsumo eta bizimodu arduratsuak
Etxean hondakinak murriztu, berrerabili eta birziklatzea



Bizkaiko Uri Hondakinak Kudeatzeko II. Plan Integrala

Bizkaiko Uri Hondakinen Aurrezaintzarako Plana 2010-2016

Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko uztailaren 28ko 22/2011 Legea

Hondakinei buruzko Esparru Zuzentaraua

EAEren Hondakinak Prebentzioko eta Kudeatzeko Plana 2020

EAE-n hiri hondakinak planifikatzeko eta kudeatzeko ildoak

•	Poltsa horietako asko ez dira birziklatzen eta ozeanotan 
amaitzen dute: zatirik handienek zabor-uharteak eratzen 
dituzte, hau da, hondakin plastikoen “zazpigarren 
kontinente” bat itsasoaren erdian, eta 5 mm-tik beherako 
zatiak nonahi daude itsas ekosistemetan, alterazio ugari 
eraginez. 

•	Itsasoko animaliek ozeanotan amaitzen duten plastikoak 
irensten dituzte (animalia asko horren ondorioz hiltzen 
dira); eta guk kontsumitzen ditugunean elikadura-katera 
igarotzen dira.

PLASTIKOZKO POLTSAK:

•	Petrolioan oinarrituta fabrikatzen dira, 
eta petrolioa baliabide berriztaezina da.

•	Batez beste, milioi 1 poltsa minutuko 
erabiltzen dira munduan.

•	100 eta 500 urte bitartean behar 
dituzte degradatzeko.

GOGOETA EGITEKO...
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04 Kontsumo eta bizimodu arduratsuak
Etxean hondakinak murriztu, berrerabili eta birziklatzea

Hondakinak. Bizkaiko Foru Aldundia

Bizkaiko Hiri Hondakinen Behatoki Iraunkorra

Garbiker

Hondakinak. Eusko Jaurlaritza 

Bizkaia21eko Kli! Kla! Birzikla! material didaktikoa

Jakin  jardunerako 

Infografia. Etxeko birziklapena

Infografia. Konpostgintza

Infografia. Hiri-hondakin solidoak

Biok ekimena. Publizitateko lonen berrerabilpena

Zabalgarbi

BZB- Bizkaiko Zabor Berziklategia

Berziklatu

Koopera

Emaús

SIGRE. Sendagaiak eta ingurumena

Ecoembes

Ecovidrio

i Gehiago jakiteko

Informazio interesgarria

Arautegia
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http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Bizkaia_Maitea/pdf/160/plasticos_en_los_oceanos_LR.pdf
http://www.zabalgarbi.com/eu/gehiago-jakin/datu-interesgarriak/
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp%3FTem_Codigo%3D351%26idioma%3DEU%26dpto_biz%3D9%26codpath_biz%3D9%7C351%29
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp%3FTem_Codigo%3D6068%26idioma%3DCA%26dpto_biz%3D2%26codpath_biz%3D2%7C351%7C6068%20
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/plana_programa_proiektua/plan-de-prevencion-y-gestion-de-residuos-de-la-capv-2020/
http://www.biokbilbao.com/
http://www.zabalgarbi.com/es/saber-mas/datos-de-interes/
http://www.zabalgarbi.com/es/saber-mas/datos-de-interes/
http://www.bizkaia.eus/Home2/Temas/DetalleTema.asp%3FTem_Codigo%3D7709%26Idioma%3DCA
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2006/08/25/154998.php
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2002/11/27/140010.php
http://www.bzb.es/
http://www.berziklatu.eus/es/portada/
http://koopera.org/
http://www.sigre.es/
https://www.ecoembes.com/es
http://www.ecovidrio.es/
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2011/01/24/198478.php
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/ev0010_es.htm
https://www.boe.es/buscar/act.php%3Fid%3DBOE-A-2011-13046
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
http://www.bizkaia.net/Home2/Temas/DetalleTema.asp%3FTem_Codigo%3D7709%26Idioma%3DEU
http://www.garbiker.bizkaia.eus/Eus/eu_Home.asp
https://www.euskadi.eus/r49-20698/eu/
http://www.bizkaia21.net/interior.asp%3Fidpagina%3D224%26idioma%3Deu
http://www.bizkaia21.net/atalak/Saber_Actuar/index.asp%3FIdioma%3DEU%26idpagina%3D222
http://www.emaus.com/eu/
http://www.bizkaia.net/Home2/Temas/DetalleTema.asp%3FTem_Codigo%3D539
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp%3FTem_Codigo%3D6068%26idioma%3DEU%26dpto_biz%3D2%26codpath_biz%3D2%7C351%7C6068%20
http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/plana_programa_proiektua/39-eaeren-hondakinak-prebentzioko-eta-kudeatzeko-plana-2020/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-4892/eu/contenidos/documentacion/directrices_ru/eu_guia/indice.html

