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Badator airean, 
badoa ziztuan,

eta joan-etorrian
jotzen du txistua. Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: Haizea.      

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Iturri
naturalen
argi-ilunak



Zorionak, 
Luzia zure 8.
urtebetetzean! Egun
polita eta alaia izan!!
Zure aita Unai, ama
Izaskun, anaia
Eder, lehengusu
Irati eta Endika,
aitteitte Karlos
eta José Ramon,
amama Enkarna
eta Begoña eta
beste senideen
partez.
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ZORiON AGURRAK

Nora Arrate
Galar. Gure deabru
txikiak 6 urte egiten ditu.
Segi poztasuna ematen!
Zorionak, Lekeitiotik,
aita, amuma-attitta eta
familien partez.

Intza eta Ilargi: Ekaineko bi
loretxo, batzuetan sorgintxo bestetan
izartxo. Jaso itzazue hamaika
muxutxo. Segi gure bizitzak alaitzen.
Amatxo ta aitatxo.

Ilargi
Arrate
Galar. Gure
printzesak 3
urte egiten
ditu. Segi zure
alaitasuna
oparitzen!
Zorionak,
Lekeitiotik,
aita, amuma-
attitta eta
familien
partez.

Zorionak, Eider! Azkar-azkar
handitzen ari zara eta ostegunean 7
urte bete zenituen. Muxu erraldoiak
maite zaituztegun guztion
partez, eta ondo-ondo pasa!

Zorion agurrak argitaratu ahal
izateko, gogoan izan mezuak astearte
arratsaldea baino lehen jaso behar
ditugula. Asteartetik aurrera jasotzen
diren mezu guztiak hurrengo asteko
zenbakian argitaratuko ditugu.
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ZOZKETA

Hauek dira Euskal Herri
Magikoa liburu bildumako
kamiseten irabazleak:

d Uxue Irastorza (Gasteiz)
d  Malen Iparragirre (Elizondo)
d Maule Agirrezabalaga
(Zarautz)
d Markel Azpilikueta (Alegia)

Zorionak irabazleei! Zuekin
harremanetan jarriko gara
kamisetak bidaltzeko.

Atzean utzi duzu
zenbaki bakarra
eta orain parez pare
hemen da hamarra.
Amaiur, 
zaindu beti
zure irrifarra:
hori da gure bizipoz
ta gure iparra.

Kaixo, Mantangorri! Bihar 4 urte
beteko ditut eta seguru nire
ahizparekin berriro mozorrotuko
naizela, argazkian ikusten duzuen
bezala. Musu handi bat! Joane.

Zorionak, Mairi, gure etxeko
sorgintxoa. Zenbat dira hiru gehi bi?
Ba, horixe, bost musu handi-handi
amoma eta atxitxeren partez.

Zorionak, Eneko (8 urte), Xanet (9 urte) eta Mikel (6
urte). Laster zarete berriz elkarrekin eta Ganixekin Mutrikuko
piszinan! Gora Masillas Txiki!

Zorionak eta urte askoan, Oihan!
Asteazkenean 3 urte bete
zenituen; handitzen, handitzen...
Muxu zakukada Euskal Herritik.



MUNDUARI ADI ENERGIA BERRIZTAGARRIAK
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ZER DIRA ENERGIA

BERRIZTAGARRIAK?

Energia zerbait egiteko behar den indarra da, zerbait
abstraktua, ezin da ikusi, ezta ukitu ere; bakarrik, haren
ondorioak ikus ditzakegu. Hainbat mota daude, eta
energia berriztagarria agortzen ez den energia mota
bat da, etengabe berritzen dena. Haizearen, eguzkia-
ren, uraren edo itsasoaren indarra erabiliz lortzen da.

1.Lurrak 
emandako 

indarrak
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Biomasa: erregai modura
erabil daitekeen material bio-
logikoa da. Etxeko sukaldee-
tan sortzen den zabor organi-
kotik eta hildako landare edo
animalietatik ateratako
material biologikoetatik gas
bat atera daiteke, biogas dei-
tzen dena. Material biologiko
hori deskonposatzen denean,
bakterioek sortzen dute gas
hori; metano eta karbono-
dioxido nahasketa bat izaten
da eta erregai modura erabil
daiteke.

Energia geotermikoa: lur
barruan dagoen beroa erabi-
liz lor daitekeen energia da.
Lurraren nukleoa oso bero
dago, eta zenbait puntutan
bero hori lurrazaleraino edo
oso hurbileraino iristen da.
Bero hori aprobetxatuz, ener-
gia lor daiteke.

3.

ENERGIA

LORTZEKO

BESTE

MODU

NATURAL

BATZUK

MUNDUARI ADI   ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Energia
berriztagarriak izan
dira gizakiak milaka
urtetan erabilitako 
energia mota
bakarra

BA AL DAKIZU?

2. BERRIZTAGARRI MOTAK

%20
energia

berriztagarria

Gaur egun kontsumitzen
den energia guztiaren

ehunekoa 

Energia eolikoa: haizea erabiliz
lortzen dena. Haize sorgailuak jar-
tzen dira mendi gainetan edo leku
haizetsuetan energia sortzeko.
Haizeak mugitzen ditu sorgailuek
dituzten helize handiak, eta mugi-
mendu horrek energia elektrikoa
ateratzen du sorgailuak duen mo-
tor elektriko batean. Gero eta uga-
riagoa da Euskal Herrian. 

Eguzki energia: eguzkitik lurre-
ra iristen den erradiazioak eragi-
ten duen energia. Erradiazio hori
eguzki paneletan jasotzen da, eta
bertan dauden zelula fotovoltai-
koek elektrizitatea ateratzen du-
te eguzkiaren erradiaziotik.

Energia hidraulikoa: ibaietako
ura urtegi batean biltzen da, eta,
gero, presa batean altuera handi
batetik erortzen uzten da turbina
baten gainera; uraren indarragatik
turbina hori jiraka hasten da, eta
horrela sortzen da elektrizitatea.

Itsas energia: gehien erabil-
tzen den energia berriztagarria da,
batez ere olatuen mugimendua
eta itsasaldien gorabeherak era-
biltzen direlako energia elektrikoa
lortzeko. Energia hori lortzeko
dauden zentralak olatu handiak
dauden lekuetan edo itsasaldiak
asko mugitzen diren tokietan jar-
tzen dira.
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Energia berriztaga-
rriek abantaila han-
diak dituzte: batetik,
ez dira agortzen; hau
da, haizea dagoen
bitartean, posible
izango da haizetik
energia hori atera-
tzea. Urarekin, ber-
din. Eguzki energia
doakoa da. Bestetik,
energia horiek ez
dute karbono dioxi-
doa edo CO2 sortzen,
eta, beraz, ez dute
eraginik berotze glo-
balean eta klima
aldaketan.

4.   ZEIN

ONURA

DITUZTE?

Energia ez-berriztagarria energia berriztagarriaren guztiz kontra-
koa da. Energia ez-berriztagarriak dira naturan kantitate finko ba-
tean dauden energia iturriak. Gainera, energia ez-berriztagarriak
amaitzen direnean, ezin dira ordezkatu, horretarako baliagarria
den produkzio sistemarik existitzen ez delako. Bi mota bereizten
dira energia ez-berriztagarrietan: erregai fosilak eta nuklearrak.

5. ENERGIA 

EZ-BERRIZTAGARRIAK

Laster energia berriztagarriaren era-
bilera %7tik %15era handitzea da
Eusko Jaurlaritzaren asmoa, eta,
horretarako, lau parke eoliko jarri
nahi ditu Araban. Gaur egun, bi parke
eoliko daude; zehazki, Elgean eta
Badaian. Arabako Mendiak Aske tal-
deak, baina, uste du «ezinbestekoa»

dela proiektuak geldiaraztea men-
dien industrializazioa saihesteko, eta
dagoeneko 15.000 sinadura bildu
dituzte Arabako parke eolikoen
aurka. Horrez gain, Nafarroan ere
hainbat parke eoliko egin nahi dituz-
te, baina hainbat talde atera dira
aurka. 

6. PARKE EOLIKOAK ARABAN

Duela hilabete, Espainiako Kongresuak Klima Aldaketaren
eta Trantsizio Energetikoaren Legea onartu zuen. Eta, lege
horrek dioenez, Hego Euskal Herrian, 2030erako, energia
kontsumoaren %42 iturri berriztagarrien bidez sortu behar-
ko da. 2050ean, berriz, sistema elektrikoa energia berrizta-
garrietan oinarrituko da osorik. 

7. KLIMA 

ALDAKETAREN LEGEA
Energia
berriztagarriari
energia berdea 
edo ekologikoa 
ere deitzen zaio, 
ez dituelako
baliabide naturalak
amaitzen

BA AL DAKIZU?

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

ENRIQUE TRUCHUELO / EFE
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DENBORA-PASAK

1. 
Zazpi aldeak. Mendian gustura aritzen da
Eider. Udaberrian ateratako bi argazki hauen artean,
zazpi desberdintasun daude. Bilatu!

2. 
Matematikak. Ikasturtea
bukatzera doa, baina oporrak hartu
aurretik azken buruhausteak egin
behar dira. Zer eragiketa
egin behar dira emaitza
horiek lortzeko?

5 3 2 =30

7 11 3 =80

6 4 2 =22
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3. 
Lotu bikoteak. Askotariko energiak
daude: batzuk berriztagarriak dira, beste batzuk,
ez. Lotu energia mota bakoitza
bere bikotearekin. 

Erantzunak: 2.-5 x 3 x 2 = 30, 7 x 11 + 3 = 80

eta 6 x 4 - 2 = 22. 3.- 1-B, 2-C, 3-D, 4-A. 

‘Eguzkia eta haizea’ 
«Indartsua naiz», esan zuen Eguzkiak. «Ni
indartsuagoa, ordea!», esan zuen Haizeak.
Baina, nola erakutsi nor den indartsuagoa?
Esoporen alegia baten egokitzapen honek
testu errazak eta jolas egiteko denbora-
pasak ditu.

Mairi MacKinnon

Argitaletxea: Ttarttalo. 

‘Elmer eta haizea’ 
Oso egun haizetsua da, eta Elmerrek eta
haren lehengusu Wilburrek broma bat
prestatu dute: Elmer haizeak eraman
duela sinetsarazi nahi diete lagunei! Baina
ez Elmerrek, ez Wilburrek ez dakite zer
indartsua izan daitekeen haizea, eta
ustekabe galanta hartuko dute...

Antton Olano

Argitaletxea: Erein.

‘Zer gertatzen zaio
eguzkiari?’ 
Kondairak esaten du orain dela milaka
urte eguzkia oso lotsatia eta berezia zela,
ez baitzen gaur egungo eguzkia bezain
horia, ez hain beroa, ezta hain alaia ere...
Edonon ikusten omen zen negarrez, eta
inork ez zekien zer gertatzen zitzaion.
Baina den-denak zeuden bere
goibeltasunak, iluntasunak eta
hoztasunak kutsatuta....

Arantza Ibarra

Argitaletxea: Erein. 

‘Ura gustuko ez zuen
krokodiloa’ 
Mundu guztiak daki krokodiloei ura
izugarri gustatzen zaiela, baina krokodilo
txiki hau desberdina da. Ura ez zaio batere
gustatzen. Izan ere, nahiago du
zuhaitzetara igo. Eta krokodilo hau
benetan krokodilo bat ez bada?

Gemma Merino

Argitaletxea: Picarona.

AZOKA



Testua: Oñatiko Natur Eskola

E
skinko hiruhatza 40
zentimetro luze den
narrasti  bat da.
Buru zabala eta gor-

putz borobildua ditu. Bron-
tze edo zilar kolorekoa da,
eta, izenak esaten duen
bezala, hiru hatzez osatuta-
ko esku eta hanka oso txi-
kiak ditu. 

b NON BIZI DA? Orokorrean,
maldetako belardi eguzkitsuak, larreak eta
nekazaritza eremuak ditu gogoko. Euskal He-
rriko kostaldean, ostera, belardi hezeetan,
harri askoko lekuetan eta kostako sastraka-
dien mugetan bizi da.

b NOLA ELIKATZEN DA?  Eguzkiak lurra epeldu
ostean irteten da bere babeslekutik. Soin
tenperatura egokia lortu, eta elikagaiak bila-
tzeari ekingo dio. Intsektujalea da, batez ere
kakalardoak, armiarmak, kukurutxak, ma-

txinsaltoak, euliak…
harrapatzen ditu.

b NOLA UGALTZEN

DA? Urtero, erditze
bakarra izaten du.
Udaberrian, emeak
aukeratzeko, arren
arteko borroka has-
ten da. Uda amaiera-
rako, 5-10 kumez er-
ditzen da; jaioberriak
7 cm-ko luzera izaten
du, eta hiru edo lau
urte igaro arte ez da
heldutasunera iritsi-
ko.

b ERASOAK Haren po-
pulazioa gero eta txi-

kiagoa da. Nekazaritza eremuak gutxitu dire-
nez, galdu egin dira haren bizilekuak, eta uz-
tondoen eta zuhaixken suteek uxatu egiten
dute. Gainera, gizakiak erabilitako produktu
kimikoak ere kaltegarriak zaizkio.
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Ziraunaren antzeko itxura du eskinko hiruhatzak. ANDER IZAGIRRE

Eskinko
hiruhatza


