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Zer dir
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Gaikako bilketa

Hondakinen kudeaketak hainbat jarduera eska tzen ditu, sor tzen direnetik azken helmugaraino. Prozesu horrek 
hiru fase ditu:

1.  Uztea eta bil tzea: hondakinak leku apropose-
tan uzten dira, gero bilketa-zerbi tzuek jaso di-
tzaten. 

2.  Garraioa: hondakinak jaso tzen diren lekutik 
tratatuko diren lekura eroaten dira. Noiz edo 
noiz, tartean transferen tzia-gune batean bil-
tzen dira aldi baterako. Bertan trinkotu eta ibil-
gailu handiagoetan karga tzen dira, azken hel-
mugara eramateko.

3.  Tratamendua: hondakinak ezaba tzeko edo 
bertan dauden baliabideak aprobe txa tzeko 
egin beharreko jarduera guztiak dira. Gehien 
erabil tzen diren tratamenduak birzikla tzea, 
energia berreskura tzeko erre tzea eta zaborte-
gian uztea dira.
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Zalan tza barik, hondakinak kudea tzeko fase garran tzi tsuenetakoak hon-
dakinak uzteko eta bil tzeko modua dira, gainerako prozesua baldin tzatu 
egingo dute eta. Fun tsezko alderdia da eta, hainbat azpiegitura ez ezik, hiri-
tarren parte-har tzea eta sen tsibilizazioa ere eska tzen ditu. Kate-begi 
horri esker lortu dugu gaur egun hondakinak materialki edo energeti-
koki baliozta tzea (sortutako hiri hondakinen % 70) eta, aldi berean, 
ezinbesteko pausua izango da 2005-2016rako Hiri Hondakinen Kudea-
ketarako Bizkaiko II. Plan Integralak proposa tzen duen “isurketa gordi-

nik bat ere ez” lor tzeko, hau da, zabortegian ez dadila u tzi aurretik aprobe txatu ez den ezer.

1.  HONDAKINAK UZTEA ETA BIL TZEA 

Hondakinak honela u tz edo bil daitezke:

•  Aukeratu gabe edo masan: hondakinak nahastuta sar tzen dira 
zaborron tzietan, inolako bereizketarik egin barik. 

•  Gaika: hondakinak osaeraren arabera sailkatu eta uzten dira. 

Gaur egun, geure hondakin gehienak e txean bertan sailkatu eta berariaz ezarritako azpiegituretan bereizita u tz di tzakegu. Horretarako, udal 
gehienetan gaikako bilketa egiteko zaborron tziak edo sistemak daude eta, gainera, Bizkaia osoan zehar sakabanatutako Garbigune sare zaba-
la ere badago. 
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Bil tzeko orduan, bi metodo daude:

•  Ibilgailuen bidezko bilketa.

Horixe da ohikoena. Horretarako bereziki 
prestatutako ibilgailuen bidez egiten da. Kalapa txadun kamioietan 
hondakinak trinkotu egiten dira, edota beste ba tzuetan trinkotu 
gabe uzten dira. 

Hondakinaren arabera ba tzuk ala besteak erabil tzen dira. Adibi-
dez, trinko tzea oso teknika egokia da hondakin organikoetarako 
edo bilgarrietarako, baina ez da erabil tzen beira bil tzeko. Ibilgailu 
horiek egunez egun prestatuago daude, bil tzeko prozesuak eragi-
ten dituen eragozpenak eta kostuak murrizteko.
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• Bilketa pneumatikoa.

Hondakinak lur-azpiko hodi handi batean zehar doaz, aire-korron-
te batek bul tzatuta, 70 km/h-ko abiaduran gu txi gorabehera, Bil-
gune nagusi bateraino, eta bertatik tratamendu egokienera bide-
ra tzen dira. Teknika horrek hasierako inber tsio handia eska tzen 
du, eta ondorioz urbanizatu berri dauden lekuetan errazago ezar 
daiteke. Hasierako inber tsio horren trukean, baina, langile-kostu 
 txikiagoa eska tzen du eta hiritarrei eragozpen murri tzagoa eragi-
ten die. Zatikiak garraia tzeko maiztasun egokiak izan behar ditu, 
geroago egin beharreko birziklapenari kalterik ez eragiteko.

Europako iparraldeko herrialdeetan hasi ziren erabil tzen 60ko ha-
markadan. Lur-azpiko eroanbide pneumatikoen sistema baten bi-
dez, hondakinak transferen tzia-guneetara eroaten dira, handik 
tratamendu-plantara garraia tzeko. Halako bilketa-modua erabil-
tzen dute, adibidez, Portugaleten, Barakaldon, Galdakaon edo 
Bilboko Ame tzola inguruan. 

Informazio gehiago: 
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2003/04/22/140056.php
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2.  GAIKAKO BILKETA

E txeko hondakin ohikoenak, gure e txeetan gehien sor tzen ditugunak, gaika uzten dira honako leku hauetan:

On tzietarako edukion tzia 
(horia): tetrabrikak, latak, 
botilak eta plastikozko on tziak, 
plastikozko pol tsak edo 
poliespanezko erretiluak.

Beirarako on tzia (berdea): 
beirazko botilak,  
kon tserba-poteak eta 
kosmetikako eta perfumeriako 
on tziak.

Paper eta kartoietarako 
edukion tzia (urdina): paper- 
eta kartoi-hondakinak, hala 
nola egunkariak, aldizkariak, 
publizitate ida tzia, kartoizko 
bilgarriak, etab.

Masan bil tzeko edukion tzia 
(grisa edo marroia): gaika u tzi 
ezin diren hondakinak uzten 
dira edukion tzi horretan, batik 
bat janari-hondakinak edo 
e txeko hondakin organikoak.
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Badakizu…

… birzikla tzen den 1.000 kilo beirako 30 kilo petrolio eta 1.200 kilo 
lehengai aurrezten direla? 

… beira nahi beste bider birziklatu ahal dela?

… birziklatutako tona bat paper ekoiztuta, sei urtez piztuta u tzitako 
bonbilla batek gasta tzen duen energia (5.500 kw/h) eta e txeko lau 
igerileku bete tzeko lain ur (198.000 litro inguru) aurrezten dela, eta 12 
zuhai tz handi moztu barik uzten direla?

… birziklatutako paper tona bakoi tzeko lau metro kubo zur (14 zuhai tz 
inguru) eta 50.000 litro ur inguru kon tsumi tzea, eta 3 petrolio-kupelek 
(300 kilo baino gehiago) dakarten energia aurreztea lor tzen dela?

… plastiko tona bat fabrika tzeko 2 tona petrolio behar direla?

… erosten ditugun artikuluen % 20 geroago botako ditugun bilgarriek 
osa tzen dutela?
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Aipaturiko zatikiez gain, badaude hain ohikoak edo ugariak ez diren beste hondakin ba tzuk, eta horiek ere 
hainbat zerbi tzu edo azpiegituren bidez gaika bil tzen dira. Ekoizpena askoz  txikiagoa izan arren, arreta bereziz 
tratatu behar dira, askotan arrisku tsuak edo ku tsagarriak izaten dira eta. 

Hondakin horietako gehienak Garbiguneetan u tzi ahal dira. Gainera, kudea tzeko sistemak desberdinak izaten dira udala-
ren edo mankomunitatearen arabera.

Ondorenean, halako hondakinen adibide ba tzuk eta kudea tzeko modu ba tzuk aipatuko ditugu.

•  Pilak: botoi-pilak, pila prismatikoak eta karga tzeko pilak saltokietan bertan dauden edukion tzietan 
uzten dira (supermerkatuetan, elektrotresna-dendetan, bi txi-dendetan, erloju-dendetan, argazki-
dendetan,…) edota kalean dauden berariazko edukion tzietan, Garbiguneetan edo udal zerbi tzuen 
zentro ba tzuetan.

•  Erabilitako landare-olioak: halako hondakinak hainbat modutan bil daitezke. Udal eta 
mankomunitate ba tzuek e txeko olioa jaso tzeko ibilgailuak dituzte. Beste leku ba tzuetan berariazko 
edukion tziak daude, edo Garbiguneetan uzten dira.
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•  Hondakin elektriko edo elektronikoak: halako hondakinak udal zerbi tzu espezifikoek jaso tzen 
dituzte. Garbiguneetan ere u tz daitezke. Saltokiek ere jaso tzen dituzten elektrotresnak, berriak 
erosten ditugunean.

•  Ehunak: erabilitako arropa eta oihal eta ehun zatiak hainbat lekutan u tz daitezke. Egoera onean 
daudenak GKEei, parrokiei edo elkarteei eman ahal zaizkie, beste norbaitek berriz erabil di tzan. 
Herri ba tzuetan halako hondakinak bil tzeko udal zerbi tzua dago, eta Garbiguneetan ere u tzi ahal 
dira. Gainera, herrietan geroz eta gehiagotan ikusten dira arropak eta zapatak jaso tzeko on tziak.

•  Medikamenduak: hondakin horiek botiketan uzten dira, horretarako dauden on tzietan, eta gero 
bilketa espezifikorako zerbi tzu batek jaso tzen ditu (SIGRE, On tziak Bil tzeko eta Kudea tzeko 
Sistema Integratua).
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•  Inprimagailuen tinta: Garbiguneetan ez ezik, halako hondakinak beste leku ba tzuetan ere bil tzen 
dira: informatika-denda ba tzuetan, bil tzeko ibilgailu espezifikoetan, etab.

Badakizu…

… erabilitako olio litro batek milioi bat litro ur ku tsa di tzakeela?

… botoi-pila batek 500.000 litro ur, hau da, datozen hamar urteetan e txean erabiliko duzun ur 
guztia, ku tsa dezakeela?

… tinta-kartu txoetako plastikoak gu txienez 300 urte behar dituela berez deskonposa tzeko?

… gaur zabor gisa botako dugun kartu txoak gu txienez hiru belaunaldi beharko dituela 
deskonposa tzeko?
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Deskribapenean zehar esan dugunez, aipaturiko hondakin-zatiki guztiek berariazko edukion tziak dituzte Gar-
biguneen sarean. 

Garbiguneak Bizkaiko Foru Aldundiaren ekipamenduak dira, e txeko hondakinen edo parekoen zati bat behin tzat 
gaika jaso tzeko. Halakoetan, erabil tzaileek doan u tz di tzakete birziklatu, berriz erabili edo balioztatu egin litezkeen mate-
rialak: geldoak (obra-hondakina, lurrak…), beira, paper-kartoia, bilgarriak, pilak, tamaina handikoak, metalak, olioak, elektrotresnak, etab. 

Halatan, honako hauek dira Garbiguneen helburuak:

•  Erraz birziklatu ahal diren hondakinak materialki aprobe txatu eta baliozta tzea. Hondakinak kontrolatutako zabortegietan uzten direnez, 
energia aurreztea eta bolumena murriztea ahalbide tzen da. 

•  Tamaina handiko hondakinak kontrol barik jaur-
ti tzea murriztea. 

•  Ingurumena zain tzeko hiritarrak presta tzen eta 
kon tzien tzia tzen lagun tzea. 

•  Eskualde, mankomunitate edo inguru batean, 
hondakinak kudea tzeko eta transferi tzeko erre-
feren tziako puntu izatea, Bizkaiko Lurralde His-
torikoaren eremuan kudeaketa hobe tzen lagun-
duz. 
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Badakizu…

… hamar urtean Garbikerrek 
guztira 58.537.600 kg 
hondakin  bildu  dituela  
edukion tzietan?

GAUR EGUNGO GARBIGUNEAK
Basauri Bermeo Gautegiz Arteaga
Zalla Muskiz Mungia
Amoroto Markina Karran tza
Durango Orduña Gueñes
Ge txo Gernika Erandio
Barakaldo Amorebieta - E txano Bakio
Derio Santur tzi Igorre
Sestao Sopela

Iturria: Garbiker

Informazio gehiago:
http://garbiker.bizkaia.net/Eus/eu_Home.asp
http://www.bizkaia21.net/atalak/TerritorioSostenible/Lugares/datos.asp?id=7&IdPagina=36&idioma=eu
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2002/11/27/140010.php


