
Elikagaien Bankua
Bere 98 boluntarioen lanari esker, 2013an 
Bizkaiko Elikagaien Bankuak 3.511.332 kg elika-
gai banatu zituen dohainik.

BM Txiki HAURRENTZAKO  
KOADERNOA

Bizkaia Maitea
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Gauzak konpontzea  
oso jokabide egokia da

Guztion artean sortzen ditugun hondakinak kudeatzea ez 
da erraza (jaso, bereizi, balioztatu, birziklatu…). Lana, ahalegi-
na eta konpromisoa behar dira jendea sentsibilizatzeko, gure 
ohiturak apurka-apurka aldatzeko eta, horrela, ahalik eta hon-
dakin gutxien sortzeko. Horregatik uste dugu gauzak 
Konpontzen hasi behar dugula, hondakinak Murriztu, 
Berrerabili eta Birziklatzeaz gain. 

Gure ingurunea eta gure ekonomia iraunkorrak izan daite-
zen, garrantzitsua da, lehenik eta behin, sortzen dugun hon-
dakin kopurua ahal beste Murriztea. Horretarako, gauzak 
Berrerabiltzeak edota objektuak Konpontzeak hondakin gu-
txiago Birziklatzen lagunduko digu. Horrela, energia aurreztu 
eta lehengai gutxiago xahutuko ditugu.

Zarama kontzeptua desagertu egin behar da. Horri dago-
kionez, hondakin teknologikoak (mugikorrak, ordenagailuak, 
bideo-jokoen kontsolak, liburu elektronikoak…) oso era kezka-
garrian ugaritzen ari dira, eta jende askok oraindik ez daki 
horrelako hondakinak ez direla zaramara bota behar. 
Garbiguneetan utzi behar dira (galdetu zure udaletxean hurbi-
lena non dagoen).

Hala ere, aparatu horiek bota beharrean «konpondu» egi-
ten baditugu eta konpontzen saiatu aurretik Garbiguneetan 
uzten ez baditugu, hondakin gutxiago sortzen lagunduko 
dugu. Ildo horretan, gero eta ugariagoak dira gauzak norberak 
konpontzea edo fabrikatzea sustatzen duten herritar mugi-
menduak («Maker» eta «Fixer», esaterako). Ekimen horren bi-
dez, dirua aurrezteaz gain, zaharkitze funtzional edo teknolo-
gikoaren kontra borrokatu ahal gara (kontsumo produktuek 
gero eta gutxiago irauten dute enpresek helburu horrekin di-
seinatu eta fabrikatzen dituztelako, gehiago saltzeko asmoz). 
Gainera, kontsumitzaileok gero eta gogokoagoak ditugu berri-
kuntzak, eta oraindik ondo dabiltzan aparatu «zaharrak» baz-
tertzen ditugu, horren ondorioak kontuan hartu barik. 
Horregatik, zeuen eskuekin zerbait fabrikatzen edo konpon-
tzen saiatzea proposatzen dizuegu. Horrela, produktuen bi-
zialdia luzatu, dirua aurreztu eta ingurumen inpaktua gutxitu-
ko dugu.
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«Curie efektuko» pendulu edo motor magnetikoa
Zer behar dugu?

•  Egurra
•  Egurrerako iltzeak edo kola
•  Kandela bat
•  Kobrezko alanbrea
•  Egurrerako torloju bat
•  Altzairuzko zirrindola mehe bat
•  Iman bat 

Nola egin?

1. Lehenik, egur zatiak itsatsi, iltzatu 
edo torlojuz lotu, egitura egiteko. Imana 
kolaz itsatsi; edo jarri beste iman bat 
egurraren atzeko aldean, biak magneti-
koki «itsatsita» gera daitezen; edo jarri 
iltze pare bat egurraren aurreko aldean, 
imana hor itsas dadin.

2. Torloju bat sartu beste egur berti-
kalaren goiko aldean. Pendulua hortik 
kulunkatuko da.

3. Kobrezko edo aluminiozko alan-
brea erabili pendulua egiteko. Mutur 
batean gako txiki bat egin, torlojutik es-
kegitzeko. Beste muturrean burdinazko 
zirrindola txiki bat ipini.

4. Hurrengo urratsa kandela koka-
tzea da. Sugarrak ez du imana ukitu 
behar, eta ezin da oso hurbil egon ere, 
80 °C-ko tenperatura soilik «jasaten» 
duelako. Imanak zirrindola erakartzen 
duenean, kandela zirrindolaren azpi-az-
pian egon behar da.

5. Curie motor edo pendulu hau ibil 
dadin, kandela piztu eta segundo pare 
batez itxaron behar duzu, berotu arte.

Zer gertatzen da? 

Imanak zintzilik dagoen pieza mugi-
korra erakartzen du. Imanera hurbiltzen 
denean, kandelak pieza metalikoa bero-
tzen du. Curieren Tenperaturara iristen 
denean, desmagnetizatu egiten da eta 
hasierako posiziora itzultzen da. Orduan, 
hoztu egiten da eta magnetismoa be-
rreskuratzen du. Horrela, berriro hasten 
da zikloa. Motorra Curie neba-arrebek 
aurkitu zuten material ferromagnetikoen 
propietate batean oinarritzen da: tenpe-
ratura jakin batetik gora, materialek 
magnetismoa galtzen dute eta imanek 
ez dituzte erakartzen.

Jatorrizko izenburua:  
Dr. Seuss’ The Lorax

Urtea: 2012
Iraupena: 94 min.
Herrialdea: Estatu Batuak
Zuzendaria: Chris Renaud
Produktorea: Universal Pictures / 
Illumination Entertainment
Generoa: Animazioa. Komedia. 
Fantastikoa. Musikala. 
Haurrak | Natura. 3-D
Sariak; 2012: Annie sariak: 
Musikarik onenerako eta 
pertsonaien diseinurik 
onenerako proposatua

El Lorax
«Zu bezalako norbaitek benetako 

interesa erakusten ez badu, ezerk ez 
du hobera egingo... Inoiz ez»

Ordenagailu bidez 3D formatuan 
egindako animazio-film honek El Lorax 
de Dr. Seuss haurrentzako liburua du oi-
narri, eta Ted izeneko gazte idealistaren 
historia kontatzen du. Mutilak 12 urte 
ditu, eta Audreyren maitasuna lortu nahi 
du, bere ametsetako neska baita. 
Neskaren ametsa benetako zuhaitz bat 
ikustea denez, horixe izango da Teden 
helburua, horrela soilik bereganatuko 
baitu haren amodioa. Ted Thneed-Ville 
hirian bizi da. Hiri harresiduna da, guztiz 
artifiziala. Gauza guztiak sintetikoak dira 
edo plastikoz zein metalez eginda dau-
de. Ted hiritik irtengo da zuhaitz baten 
haziaren bila. Bidean pertsonaia bitxi 
bat aurkituko du: El-Una-Vez. Gainera, 
Lorax-en h is tor ia ezagutuko du. 
Desagertzeko zorian dagoen mundu 
bat babesteko borrokatzen den izaki 
maitagarri baina marmarti bat da.
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(Ichthyosaura alpestris)

Euskal mitologiaren arabera, anfibio isil hau lamien lagun 
banaezina da. Gure mendietako iturri eta erreketan bizi da, eta 
«espezie bakan» gisa jasota dago Espezie Mehatxatuen 
Euskal Autonomia Erkidegoko Katalogoan.

NOLAKOA DA?

Gailurretako uhandrea Salamandridae familiako anfibio 
urodelo bat da. Emeak 11 eta 12 zentimetro bitartekoak izaten 
dira; arrak, ordea, ez dira 8 zentimetrora iristen. Horregatik, 
Espainiako eta Europako urodelorik txikienetako bat da. Luzera 
osoaren erdia isatsari dagokio. Isatsa bi alboetatik konprimitu-
ta dago, hegats baten antzera, eta igeri egiteko erabiltzen du. 
Gehienek orban txiki asko dituzte alboetan. Gailurretako 
uhandrearen berezitasun nagusia sabelaldea da: uniformea; 
horia, laranja edo gorria; eta orbain ilunik gabea. Burua luzea, 
laua eta biribildua da. Azala leuna da uretan bizi denean, eta 
latza eta belusatua lehorrean dagoenean.

NON BIZI DA?

Anfibio hau leku garaietan bizi da, 300 metrotik gorako alti-
tudean gehienetan, eta horixe da izenaren jatorria. Habitatari 
dagokionez oso zorrotza eta delikatua da: ur hotz eta oxigena-
tuak behar ditu, korronte gutxikoak, hondoan eta ertzetan ez-
kutaleku ugari dituztenak. Animalia urtarra da, eta lehorreko 
fasea oso laburra da.

Iberiar penintsulan iparraldeko zerrenda estu batean bizi 
da, Muniellostik (Asturias) Urbasako eta Aralarko mendilerroe-
taraino  (Nafarroa). Kantabrian, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan 
eta Leon, Palentzia eta Burgos probintzietako iparraldean ere 
aurki daiteke. Guadarrama mendilerroan (Peñalara) popula-
zio bat dago, Kantabriar mendikatetik ekarritako aleak sar-
tzearen ondorioz.

ZER JATEN DU?

Iluntzean, gailurretako uhandrea bere ezkutalekutik irteten 
da lur-zizareak, barraskilo txikiak eta koleopteroak harrapa-
tzera. Zapaburuak, intsektuen larbak eta putzuetan igeri da-
biltzan krustazeo eta molusku txikiak ere jaten ditu.

NOLA UGALTZEN DA?

Udaberriaren hasieran, eztei-paradak eta errunaldiak ger-
tatzen dira  putzuetan. Araldian,  arrak  oso  kolore  deigarria 
hartzen du, bakarra Europako urodeloen artean. Emeak 100 
eta 300 arrautza bitartean erruten ditu, eta banan-banan 
itsasten ditu uretako landareetan. Ugaltze garaia udara arte 
luzatzen da. Arrautzatik irtetean larbak 7 eta 9 mm bitartekoak 
dira, eta metamorfosiaren garaian 40 eta 78 mm bitarteko lu-
zera hartzen dute.

GAILURRETAKO UHANDREA, LAMIEN LAGUNA
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Geometria zotzekin
Tamaina bereko zotzekin irudi geometrikoak 
osatzea taldeka egin daitekeen buru-ariketa bi-
kaina da. Ausartuko zara proposatzen dizugun 
honekin?

24 zotz daude. 4 kenduz, gelditzen direnek 6 
karratu osatzea lortu behar duzu.

Finantza etikoen jokoa

Erantzuna

Udazkeneko aldizkarian aurkeztu genuen Ethica joko kolektiboaren 10 bertsio digital eta 5 bertsio fisiko zozkatu ditugu, eta 15 
kolektibo hauek izan dira saridunak:

10 JUEGOS DIGITALES

Arizko Ikastola (Basauri)
IES Ibaizabal BHI (Bilbao)
IES Erandio BHI (Erandio)
San José-Carmelitas (Santurtzi)
Azkorri Ikastetxea (Getxo)
Centro Xabier Ikastetxea (Portugalete)
Asociación Zubietxe (Bilbao)
Egoitz Alai Zaharren Egoitza (Bermeo)
Arratiako Egoitza – Herri Erakunde Autonomoa (Arratia)
Colonias Parroquiales (Orduña)

Saria jasotzeko, irabazleak aldizkariarekin harremanetan 
jarri behar dira ekainaren 6a baino lehen, telefono honetara 
deituz: 94 447 92 06 (9:00etatik 13:00etara). 

5 JUEGOS FÍSICOS

Centro educativo CIFO (Santurtzi) 
Asociacion de Vecinos de San Vicente (Barakaldo)
Ametx Erakunde Autonomoa: Gazte Txokoa  
(Amorebieta- Etxano)
Asociacion Cultural Amigos de Barakaldo (Barakaldo)
Asociacion Bizitegi (Bilbao)

Eskerrik asko parte hartu duzuen pertsona eta entitate guztiei!
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