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Gorputza bete zilar, 
irtengo ote da bihar? Zer da?

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

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak) Xabier Olaso (Pamiela).
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Izar iheskorren

zaparrada
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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.

ZORiON AGURRAK
eta ZU ERE ARTISTA 

Kuku, Leire naiz,

eta Saloun egun

batzuk pasatzen

nago ama, aita,

anaia, amatxi eta

aitatxirekin. Nire

izeba Jaione hurbil

dago, eta begira

nolako artelana egin

duen nire gorputza

erabiliz. Itsasoetako

sirenatxoa bihurtu

nau!!

Ongi pasatu

oporrak!!!!

Aupa, Tarragonatik!! Oihan, Kattalin, Elene eta Malen gara. Baztandik Cap de Salourat

etorri gara egun batzuk pasatzerat. Lehengusu-lehengusinak arrunt gustura gaude, eta oporrak

primeran pasatzea opa diegu euskaldun guziei. Itzultzean, eguraldi ona eramanen dizuegu.

Kaixo, Baztan ikastolako Balea gelatik idazten dizuegu.

MANTANGORRIn zozketa antolatu zenutela irakurri genuenean,

gure baleatxoak arras kontent paratu ziren. Hona hemen

gure artisten marrazkiak.



MUNDUARI ADI PERTSEIDAK
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ZER DIRA?1.

IZENEN

JATORRIA

Perseus konstelaziotik datozela di-
rudielako deitzen zaie pertseida.
Zeruan uzten duten aztarnari kon-
trako norabidean begiratuz gero,
konstelazioa topatzen da, adituen
arabera. Done Laurendiren malkoak
izenez ere ezagunak dira, abuztua-
ren 10aren inguruan izan ohi direla-
ko izar iheskor gehien, izen bereko
santuaren egunaren bueltan, hain
zuzen.

2.
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Hauts arrastoen

ehizan

Urtero-urtero gertatzen den feno-
meno astronomiko bat dira per-
tseidak. Izar uxodeitzen zaien
arren, pertseidak ez dira, benetan,
izarrak: hauts eta gas partikula txi-
kiak dira ikusten direnak. Izan ere,
Lurra Swift-Tuttle izeneko kometa-
ren ondotik pasatzen da urtero,
abuztuaren hasieran, eta kometa
horrek hauts partikula ugari aska-
tzen ditu inguruan. Partikula txiki
horiek lurrazaleko atmosfera ze-
harkatzen dute, abiadura oso han-
dian, eta partikula horiek dira Lu-
rretik izar uxo gisa ikusten direnak,
distira argitsu moduan hautema-
ten direlako. Partikula horiek ta-
maina ezberdinetakoak dira, eta
horregatik ikusten dira pertseida
batzuk besteak baino argiago. 

Pertseidak
Izar uxoak

Done Laurendiren malkoak
Izar iheskorrak

Ozar izarrak
Meteoro zaparrada

Izar euria

IZENDATZEKO

MODUAK
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MUNDUARI ADI  PERTSEIDAK

3.

Abuztuaren 12ko gaua izan zen pertseidak
ikusteko egokiena. Dena den, uztailaren
17tik abuztuaren 24ra bitartean ikus dai-
tezke. Abuztuaren 12a da egunik egokiena,
Lurrak gau horretan zeharkatzen duelako
hauts gehien duen gunea. Aurten, gainera,
oso urte egokia da pertseidak ikusteko,
ilberria abuztuaren 8an izan zelako. Adi-
tuen arabera, posible da orduko 60 eta 70
pertseida artean ikustea, batez beste,
baina, gaueko momentu batzuetan, baita
150 eta 200 artean ere.

ZEIN DIRA

PERTSEIDAK

IKUSTEKO EGUNIK

ONENAK?

4.

Argi kutsadura gutxiko lekue-
tara joan behar da, ahalik eta
leku ilunenetara. Hortaz, hiri
eta herrietatik aldentzea
komeni da, kaleko argiek, lan-
tegiek, autoek, etxeetako
argiek... ez baitute laguntzen.
Horretaz gain, ahalik eta
oztopo gutxien dauden
lekuak aukeratu: eraikinak,
dorre elektrikoak, zuhai-
tzak, haize errotak... ADI!
Ez da prismatiko edo
teleskopiorik erabili
behar: begiak nahikoa
dira pertseidak ikusteko.
Eta batez ere: pazientzia

izan behar da, ez baita aldi
oro meteoro kopuru bera

igarotzen. Litekeena da tarte
batez batere ez igarotzea,
eta gero oso denbora gutxian
izar jario handia egotea.

Hainbat leku egoki
Euskal Herrian

NAFARROAN: Eunateko eliza,
Lerin herria, Irunberriko arroi-
la, Artaxoako harresiak...

BIZKAIAN: Madariaga dorrea
(Ekoetxea, Urdaibai), Seran-
tes mendia (Santurtzi), Urkio-
lako santutegiaren ingurua...

ARABAN: Iturrieta (Agurain),
Garaioko parkea... 

NON IKUSI

Jendea ilundu eta pertseidak ikusteko zain, Artaxoan (Nafarroa). JESÚS DIGES / EFE
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5.

Kamera eskuzko erabileran jarri
behar da. Tripode bat erabili,
kamerari egonkortasuna emate-
ko, eta argazki garbiak ateratze-
ko. Kameraren diafragma guztiz
ireki behar da, ahalik eta argi
gehien sartzeko. Horrez gain,

argazki kameraren sentsi-
bilitatea (ISO) igo
behar da, baina ez
gehiegi, bestela
argazkiak pikorrak
izango ditu eta.
Tenporizadorea
jarri eta argazki
tiroen sorta egin.
Bateria asko gasta-

tzen du kamera hain-
beste denboraz espo-

sizio luzean erabiltzeak;
hortaz, komeni da aldatzeko
bateriak eramatea. Eta garran-
tzitsuena: pazientzia.

NOLA ATERA

ARGAZKIAK?

6.

ARROPA BEROA: uda izan arren, gauean hotz
egiten du, eta luzaz geldirik egon behar da per-
tseidak ikusteko. Galtza luzeekin, gainera, ez
duzu izango ziztadarik hanketan.

ESTERA EDO ANTZEKO ZERBAIT: zerua beha-
tzeko, etzatea da onena. Hortaz, estalkiaz gain,
lurrean jartzeko zerbait eraman behar da.

URA, JANARIA ETA INTSEKTUAK UXATZEKO

ZERBAIT: egokia izan daiteke termo batean
edari beroak eramatea ere, hotza izanez gero
edateko.

IZARREN MAPA: zeruko planisferio bat erama-
teak gainerako izarrak eta konstelazioak identi-
fikatzen lagundu dezake. Lagungarria da nora
begiratu jakiteko. Dena den, gaur egun sakela-
korako hainbat aplikazio ere badaude: Sky Map
eta Starmap, adibidez.

ZER ERAMAN?

109P/Swift-Tuttle kometa,
pertseidak sortzen dituena,
Lewis A. Swift eta Horace
Parnell Tuttle astronomo
estatubatuarrek aurkitu
zuten, 1962an, baina
bakoitzak bere kabuz.

BA AL DAKIZU?

50
KILOMETRO

SEGUNDOKO

Meteoroen abiadura
segundoko 

50 kilometrotik gorakoa
izan daiteke

210.000
KILOMETRO 

ORDUKO

Hauts partikulak 210.000
kilometro orduko abiaduran

sartzen dira atmosferan,
eta hondar ale bat bezain

txikiak dira

26
KILOMETRO

NASAren arabera,
kometak 26 km-ko

diametroa du.
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DENBORA-PASAK

1. 
Apaindu marrazkia.
Ainhoak oso ondo pasatu
zuen Pertseidak ikusten,
eta, unea gogoratzeko, marrazki bat
egin du lagunentzat. Ez du margotzeko
astirik izan, ordea. Koloretako
irudia eredu hartuta,
margotu zuri-beltzekoa. 

A

B

C

D

E

F

G

H

2.
Bikiak. Amets Pertseidak
ikustera joan zen lagunekin
mendira. Argazkiak atera zizkien,
eta haietako bi bakarrik dira
berdin-berdinak. Asmatuko
al duzu zein diren?
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Erantzuna: 2.-A eta F berdinak dira.

B P E R S E I D A K

Z G L O N Z M A B G

Z U R K P T S N U S

A N L O R E N T Z O

E S A M E L D E T N

N I M E G E L L U T

A T S T U R P E A I

R I Z A R A I G B P

G L E R F Z I R E M

F I R I X T J A T E

T A U U Y U E M O T

O R D A I N S A R E

S A G I C M A L K O

U G O R R O T O X R

N U B C X A L O U O

perseida

izar

abuztua

lorentzo

kometa

malko

zeru

meteoro

Hizki salda. Amalur
sorginak zortzi hitz sartu ditu
lapikoan. Aurki itzazu!3. 

‘Goliat eta izarrak’
Maren eta Aiert Txindokira joan dira
Joanes artzainarekin. Kasik igerian
sentituko dira han. Kasik hegan. Elur
jausi beldurgarri baten berri izango
dute han. Eta pintore itsuarena. Eta
izarrak edaten dituen Goliat
txakurrarena…

Patxi Zubizarreta 
Argitaletxea: Ibaizabal

‘Izarrak eta
planetak’
Nola jaiotzen dira izarrak? Zer eguraldi
egingo ote du Jupiter planeta erral-
doian? Liburu honi esker, Lurrari bu-
ruzko informazioa jaso, eta gehiago
ikasiko duzu eguzkiari, izarrei eta Ilar-
giari buruz ere. Baita argazki eder eta
marrazki jostagarriak ikusi ere.

Carmen Queralt
Argitaletxeak: Pamiela

‘Izarra eta astoa’
Gaueko zeru ilunean gaizki itsatsita
zegoen izar txiki bat askatu, eta Lu-
rrera jausi zen. Ez zuen, ordea, edo-
non lur hartu. Planetako toki posible
guztietatik...ezetz asmatu zein auke-
ratu zuen!

Txabi Arnal
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Leo eta izarrak’
«Hasieran Leoren istorioak apur bat
tristea ematen du… Baina benetan
oso polita da. Leok, bere altxorrari es-
ker, bere inguruan gertatzen diren
gauzak gainditzen ikasten du, eta bai-
ta indartsuagoa eta alaiagoa izaten
ere». Horrela hasten da audioliburu
hau. Protagonistak modu erraz eta

apal batean ikasten du bizitzaren gorabeherak positiboki onartzen
eta sakonki erlaxatzen… eta modu honetan zoriontsuagoa izaten.

Jorge Becerra
Argitaletxea: Scribo Editoriala

AZOKA



Kandela
bereziak

7 Edalontzia guztiz bete aurretik,
kandela erdian jarri.

8 Gero, inguruan koloretako gatz
gehiago bota, bete arte.

m a n t a n g o r r i
berria
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MATERIALA

d Gatza.

d Egunkari bat.

d Edalontzi bat.

d Koloretako

klarionak.

d Kandela bat.

Esperimentua: Ana Galarraga
Irudia: Jorge Madejon

Zer egin:

1 Gatz pixka bat hartu, eta egunkari
orri baten gainean zabaldu.

2 Kolore bat aukeratu, eta klariona-
rekin gatza margotu.

3 Kolorea hartzen duenean, margo-
tutako gatza edalontzian bota.

4 Gauza bera egin beste gatz apur
batekin eta beste kolore batekin.

5 Eta beste batekin.

6 Horrela, edalontzia betez joan,
koloretako geruzak sortuz.


