
Kirola eta osasuna

Zorioneko gaude: uda da eta gure gustuko 
edozein kirol egiteko aprobetxatu ahal dugu, 
betiere gure erritmora edo adinera egokituta. 
KIROLA OSASUNTSUA ETA DIBERTIGARRIA da 
orain eta urte osoan!

Txiki HAURRENTZAKO 
KOADERNOABizkaiamaitea

EZ DAGO KIROLA 
EGITEA 

BEZALAKORIK…
GEURE BURUA 
ZAINTZEKO… ONDO 

PASATZEKO…

BAKARRIK 
EDO 

LAGUNDUTA…

KIROLA EGINEZ, 
DENOK 

IRABAZLE!
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Gure ingurura begiratuz gero, animalia eta landare espezie ugari 
daudela ikusiko dugu, baita ikusi ezin ditugun izaki mikroskopikoak ere. 
Guztiek osatzen dute biodibertsitatea. 

Espezie aniztasun hori orekan bizi da bere inguruarekin edo ekosiste-
marekin. Izan ere, haietako bakoitzak funtzio ekologiko zehatza betetzen 
du. Horregatik, animalia edo landare espezie bat galtzeak ondorioak 
ditu inguruko beste izakientzat. Gaur egun, espezie asko daude desa-
gertzeko arriskuan, besteak beste, beren habitataren kutsaduragatik, 
babestutako espezieen legez kontrako ehizagatik edo beren ekosiste-
man espezie exotikoak sartzeagatik.

Bizkaian, esaterako, mehatxuan dauden 113 landare-espezie ditugu, 
eta horietatik 28 desagertzeko arriskuan daude. Eta 112 animalia-espezie 
ere badaude; horietatik nabarmentzekoak dira bisoi europarra eta igara-
ba paleartikoa, desagertzeko arriskuan.

Espezie horien arrisku-egoera hobetzeko, Bizkaiko Aldundiak Plana 
egin du Biodibertsitatea babestu eta hobetzeko. Plan horri esker, biodi-

bertsitatearen galera gelditu eta ekosistema berreskuratuko da gure 
Lurraldean. Gainera, espezie exotikoen sarrera kontrolatu eta 

desagerraraziko dira.

Oso garrantzitsua da gure inguruan bizi diren 
espezieak zaindu eta babestea, denok elka-

rren menpe gaudelako.

Arduratsuak izan gaitezen eta 
biodibertsitatea zain dezagun!!

GURE BIODIBERTSITATEA!!!!
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Génesis
Documentala

Dokumental honetan, griot batek 
(Sotigui Kouyaté), hau da, historiaren 
ahozko tradizioa zaintzeko ardura duen 
afrikar batek, Unibertsoaren sorrera 
azaltzen du, Lurrean bizi izan ziren lehen 
espezie biologikoak, haien eraldaketa, 
ugalketa, biziraupena eta, azkenik, 
haien galera.

Claude Nur idsany-k eta Marie 
Pérennou-k, «Mikrokosmos» (1996) do-
kumental arrakastatsuaren sortzaileek, 
bizitzaren misterio ulergaitzaren jatorria 
eta ondorengo bilakaera erakusten di-
gute.

Afrikako tribu bateko «azti» honen 
eskutik, Nuridsany-k eta Pérennou-k, 

Kanpoko kandelak laranja eta olioarekin
Kanpoko kandela egitea oso erraza da, 

sukaldean dauden osagai naturalak eta 
birziklatuak erabiltzen dira eta horiek askoz 
errespetutsuagoak dira ingurumenarekin.

Zer behar dugu?

•  Laranja bat
•  Oliba olioa
•  Aiztoa 
•  Pospoloak
•  Koilara

Nola egin?

1.  Nagusi baten laguntzarekin, banandu 
azala mamitik laranjaren inguruan ebaki 
bat eginez (erditik moztu beharko bazenu 
bezala, baina mamia zulatu gabe).

2.  Atzamarrekin bereizi azala mamitik. 
Frutaren erdiko zurtoina ukitu gabe gera-
tu behar da, kandelaren metxa izango 
baita. 

3.  Laranjaren goialdea estalki gisa erabil 
daiteke. Hustu eta ebaki zulo bat gurutze 
itxuran. Horrela, behealdearen gainean 
jartzen duzunean, eutsi egingo dio.

4.  Bete olioz laranjaren behealdea, eta koi-
lara batekin metxa ondo busti.

Eskulan hori limoi, mandarina edo arabi-
sagarrarekin ere egin dezakezu. Olioa friji-
tzeko erabilitakoa izan daiteke.

Izenburua: Génesis
Iraupena: 80 min
Herrialdea: Frantzia
Generoa: Natura
Zuzendariak: Claude Nuridsany, 
Marie Pérennou
Publiko guztientzat

irudi harrigarrien bitartez, galaxien 
agerpena, planeta urdinaren sorrera 
edo azalera handiak populatu dituen 
flora eta fauna azaltzen dituzte, betiere 
oso modu didaktikoan eta, beraz, oso 
gomendagarria haurrentzat.
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Parus major

Kaskabeltz handia

Nolakoa da?

Erraz identifika daitekeen txoria da, bere kolore deigarrien-
gatik. Burua beltza da, bere «gorbata» bezalakoa. Bularra ho-
ria da, eta hegoak berdeak, batzuetan ia urdinak, eta isatsa 
eta bere masailak horixkak. Emeen banda bentraleko beltza 
ez da hain bizia, eta banda estuagoa da. 15 cm-ko luzera ere 
izan dezake.

Non bizi da?

Penintsulako mendi guztietan egon daiteke; izan ere, 
Europako zati gehienean dago, bertan sedentarioa baita. 
Zuhaitzak dauden lekuan, batez ere hosto erorkorrekoak edo 
mistoak, bertan aurkituko dugu. 

Gizakien presentzia jasaten du, eta lorategiak eta hiriko 
parkeak erraz kolonizatzen ditu, janlekuetara joaten da eta 
oso leku bitxietan jartzen da, esaterako buzoi edo latetan.

Nola ugaltzen da?

Ugalketa martxoan hasten du. Emeak 8 eta 13 arrautza bi-
tartean jartzen ditu eta 12-14 egunez inkubatzen ditu. Habia 
nahiko beroa izaten da, eta biguna, sustrai fin, goroldio, liken, 

belar, landareetako zati iletsu, lumatxa eta amaraunez egin-
da. Bi sexuek elikatzen dituzte txitak, hiru astera hegan egiten 
dute eta sei edo zazpi astera banantzen dira.

Zer jaten du?

Kaskabeltz handiak intsektu eta haziak jaten ditu, eta moko 
indartsuarekin zabaltzen ditu, bi hankekin helduta. Intsektuak 
harrapatzen ditu zuhaitzen azalaren azpitik edo lurrean, mo-
koarekin orbela arakatuz. Nahiko hegazti oldarkorra da, eta 
aipatutako kasu batzuetan kaskabeltzek amilotxaren edo ge-
rri-txoriaren txitak harrapatu dituzte.

Ba al zenekien…?

Haren kantua beste txorien kantuekin nahasi daiteke, imita-
tzaile ona da eta. Errepikakorra, indartsua eta oso metalikoa 
izaten da, bi edo hiru silabakoa.
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Urdaibai Bird Center (Gautegiz Arteaga) bisitatzeko bi lagunentzako 8 
gonbidapen zozkatu ditugu. Hona hemen saridunen zerrenda:

Familia López Murueta (Barakaldo) Ángel María Pérez Butrón (Getxo)
Familia Basanta Nuñez (Erandio) Izaskun Rodríguez Castejón (Bilbo)
Familia Elorduy Agirre (Leioa) Hogar de Jubilados (Gorliz)
Nicomedes Txarterina (Basauri) CPES Xabier BHIP (Portugalete)

Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan jarri behar dira 
irailaren 30a baino lehen, telefono honetara deituz: 94 447 92 06 (9:00etatik 
13:00era).

URDAIBAI BIRD CENTER: bi lagunentzako 8 gonbidapenen zozketa
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Soluzioa:  1. Ereaga 2. Meñakoz 3. Armintza 4. Bakio 5. Ogella 
6. Arrigorri 7. Barinatxe 8. Gorliz 9. Toña 10. Karraspio

Gurutzegrama hau osatuko al 
zenuke Bizkaiko 28 hondartzetako 
10en izenak jarriz?
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