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Harrizko erraldoi batek kopetan zituen besoak; 
On Kixotek eraso zion eta hartu zituen goxoak. Zer da?

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

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

Helene,
zure 5.

urtebetetzean!

Zure ama,

aita, osaba,

amiña,

aitatxi eta

amatxiren

partez!!!
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Zorionak,

Nora!!
Atzo 7 urte

egin

zenituen;

datorren

astean

ospatuko

dugu.

Bizikleta

dominatzen

duzu, baina

patinak?

Segi horrela!

Lekeitioko

aittitta eta

amumak,

maitasunez.

Esku batean

bat, bestean

beste bat.

Baina ez dira

bi: hamaika

dira. Hamaika

poz egunero

ematen

dizkiguzunak,

Amaiur.
Asko maite

zaitugu;

zoragarria

zara!

Zorionak,

Ilargi!! Gaur

zure txanda:

ospatzeko,

amumari

lagundu

beharko diozu

datorren

astean

pastela

egiten.

Parkean

jolastuko gara

«Txofer

zoruarekin».

Muxu pilo bat

Lekeitioko

amuma eta

aittittaren

partez.
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ZORiON AGURRAK

Zorionak, Luzia, zure 

9. urtebetetzean. Egun

polita eta alaia izan! Zure

aita Unai, ama Izaskun,

anaia Eder, lehengusuak

Irati eta Endika,

aitteittek Carlos eta

Jose Ramon, amamak

Enkarna eta Begoña, eta

beste senideak.

Orioko

Zaragueta IPI

Herri Eskolan,

sarrerako horma

margotzen aritu

gara. Orioko

Balearen inguruan

Kantauri itsasoan

aurkitzen diren

arrain motak

margotu dituzte

oso gogotsu.



MUNDUARI ADI ENERGIA
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Zientziaren ikuspuntutik, lana egite-
ko materiak daukan ahalmena da
energia: beroa sortzeko, argia sor-
tzeko edo mugimendua eragiteko
gaitasuna, hain zuzen. Eguneroko
bizitzan, pertsonen bero eta hotz
beharrak asetzeko, etxe tresnak
martxan jartzeko, komunikatzeko
eta argia eta mugikortasuna lortze-
ko erabiltzen da. 

1.  ZER DA

ENERGIA?

Azken hilabeteetan, nabarmen ga-
restitu da energiaren prezioa. Ukrai-
nako gerraren eraginez izan dela za-
baldu den arren, arrazoi gehiago
daude, Olatz Azurza EHUko Ekopol
ikerketa taldeko kidearen arabera:
«Ukrainako gerrak bizkortu edo are-
agotu egin ditu lehenagotik zetozen
prozesu batzuk. Garestitu beharra
zeukan, nahitaez». Hiru arrazoi aipa-
tu ditu ikerlariak:

MERKATUAREN LEGEA. Zer-
bait asko dagoenean merkea da, eta
gutxi dagoenean garestitu egiten
da. Orain arte, gizartea ohituta ze-
goen energia merke asko izatera
(ikatza, petrolioa edo gasa, adibi-
dez). Mota horretako energia geroz
eta gutxiago dago, ordea, eta, be-
raz, geroz eta gehiago kostatzen da
lurrazaletik erauztea; hortaz, geroz
eta garestiagoa da.

KLIMA ALDAKETA. Energia fosi-
lak erabiltzean berotegi efektuko
gasak isurtzen dira, eta hori ez ger-

2.  ZERGATIK

GARESTITU DA?
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Eredu berriak

ereiten ( Hurrengo orrialdean jarraitzen du )
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ENERGIA BERRIZTAGA-

RRIAK: agortzen ez diren ener-
gia motak dira, agortzen ez diren
iturri naturaletatik eratorritako-
ak. Besteak beste, eguzkiaren,
haizearen eta uraren indarra har-
tu, eta energia bihurtzen dute
hainbat prozesuren bidez.

EZ-BERRIZTAGARRIAK:

agortzen diren energia iturriak
dira. Behin amaituta, ezin dira be-
rriro lortu. Alde batetik, erregai
fosilak daude (petrolioa, erre-
gaiak, gasa), eta, bestetik, ener-
gia nuklearra. Diruz merkeagoa da
energia ez-berriztagarrien bidez
energia lortzea, baina ingurume-
nerako kaltegarriagoak dira. 

3.  ZER

ENERGIA

MOTA DAUDE?

MUNDUARI ADI   ENERGIA

4. EUSKAL

HERRIAN ZER

ENERGIA MOTA

EKOIZTEN DA? 

Euskal Herrian energia ekoizteko hainbat en-
presa daude, baina, hala ere, gainerako he-
rrialdeetatik ekartzen da gehienbat:
Euskal Hirigune Elkargoko Klima Planaren

2021eko datuen arabera, Lapurdin, Nafarroa
Beherean eta Zuberoan kontsumitutako
energia guztiaren %12,2 ekoizten da bertan,
eta ekoizpen hau %100 berriztagarria da.

tatzeko, edo gutxiago isurtzeko,
teknologia berriztagarriak lantzen
eta erabiltzen dira. Baina horien
garapena garestia da. Teknologia
horiek sustatzeko, Europan muga
bat ezartzen diete urtean egin dai-
tezkeen isurpenei. Muga horiek
zenbat eta gehiago gainditu, or-
duan eta diru gehiago ordaindu be-
har dute herrialdeek. Horren ondo-
rioz ere garestitzen da energia.

EUROPAREN MENDEKOTA-

SUN ENERGETIKOA. Europak
ez du berezko energia iturririk, eta
erabiltzen dituen energia iturri
gehienak (fosilak) kanpotik datoz.
Kanpotik ekartzeko garraioa ere
garestitzen ari da, ordea. Horrez
gain, energia Europari saltzen dio-
ten herrialdeek geroz eta erosle
gehiago dituzte, eta, hortaz, ga-
restiago saltzen dituzte.

BE
RR

IA

ZER DA

TRANTSIZIO

ENERGETIKOA? 

Pertsonek energiarekin duten
harreman eta ohiturak aldatzea
esan nahi du trantsizio energeti-
koak, klima aldaketa gelditzeko.
Hainbat ildo landu behar dira aldi
berean, Azurzaren esanetan:
«Askotan, teknologia aldatzera
sinplifikatzen dugu trantsizio
energetikoa, baina horrekin baka-
rrik ez da nahikoa».

6.

Nafarroan kontsumitzen
den elektrizitatearen %172
bertan ekoizten da, batik
bat haize erroten bidez.

BA AL DAKIZU?

( Aurreko orrialdetik dator )
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Nafarroako 2019ko balantze energeti-
koaren arabera, kontsumitutako energia
guztiaren %21 ekoizten da Nafarroan ber-
tan, eta ekoizpenaren erdia eolikoa da. 
Energiaren Euskal Erakundearen 2019ko da-

tuek diotenez, Araban, Bizkaian eta Gipuzko-
an kontsumitutako energiaren ia %10 bertan
ekoizten da, eta ia guztia berriztagarria da.

ZER EGIN DAITEKE? 

KONTSUMOA MURRIZ-

TU: gaur egun, energiaren
kontsumoa oso handia da,
eta planetako biztanle guz-
tiek gutxieneko bat izate-
ko, Euskal Herrian ere ener-
gia gutxiago kontsumitu
behar da.

ENERGIA MOTA ALDA-

TU: kontsumitzen den
energia mota aldatu egin

behar da, agortu egingo de-
lako eta ingurugiroari kalte
handia egiten diolako.

DESOREKAK GUTXITU:

energiaren gehiengoa jabe
gutxiren eskuetan dago.
Beraz, trantsizio energeti-
koan bidezkoagoak eta ber-
dintasunean oinarritzen di-
ren harreman moduak bul-
tzatu behar dira.

7.

Energia ez-berriztaga-
rriak erre egiten dira,

eta, erretzean, CO2a eta
ura ateratzen da. CO2ak bero-

tegi efektua sortzen du eguratse-
an, eta, horren ondorioz, lurrazale-
ko batez besteko tenperatura igo-
tzen ari da. Horrek klima mundu
mailan aldatzea dakar, eta deser-
tifikazio prozesuak eragiten ari da,
hau da, leku batzuk behar baino
gehiago lehortzea. Horrez gain,
muturreko fenomenoak sorraraz-
ten ditu, eta bioaniztasuna mu-
rrizten ari da. «Bizitza ezagutzen

dugun bezala mantendu ahal iza-
teko, beharrezkoa da eguratsean
dauden berotegi efektuko gasak
gutxitzea», esan du Azurzak.

Zer da berotegi efektua? 

Atmosferaren beheko geruzetan
dauden gasek lurrean eragiten du-
ten berotze naturala da. Karbono
dioxidoa eta beste hainbat gasek
areagotu egiten dute prozesu ho-
ri, eta, horren ondorioz, ingurume-
nean hainbat aldaketa gertatzen
ari dira. 

5.  ZER ONDORIO 

DITU INGURUMENEAN?

Euskal Herrian, herritarrek antola-
tutako zenbait elkarte daude
energia trantsiziorako.

GOIENER. Energiaren burujabe-
tza berreskuratzea da Goiener ko-
operatibaren helburua. Horretara-
ko, azken xedea da kooperatibak
sorturiko energia kantitatea bazki-
deek kontsumitzen duten adina
izatea da, energia berriztagarrien
bitartez eta ahalik eta kontsumo
arrazional eta eraginkorrena egi-
nez. Nafarroan, Araban, Bizkaian
eta Gipuzkoan ditu Goienerrek
bazkideak.

I-ENER. Energia berriztagarriak
ekoiztuta, Euskal Herrian energia-
ren berreskuratze herritarra lan-
du nahi du I-enerrek. Gehienbat
Lapurdin dituzte proiektuak: Ja-
tsu, Baiona, Hendaia, Azkaine...

ENARGIA. Energia berriztaga-

rriak erabiliz Lapurdin sortutako
argindar hornitzaile bat da Enar-
gia. Lapurdiko, Nafarroa Behereko
eta Zuberoako etxeetara energia
«garbiagoa» bidaltzea helburu
duen proiektua da.

8.  EUSKAL HERRIKO

ALTERNATIBAK:

%60
ENERGIA FOSILAK,

PETROLIOA ETA GASA

Euskal Herrian gehien
kontsumitzen den energia mota.
Horien ondoren, elektrizitatea da

gehien kontsumitzen dena,
%21-23 artean

Eguzki plakak Miñaoko

parke teknologikoan,

uraren gainean. EMICA SOLAR
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DENBORA-PASAK

1. 
Kopiatu laukiz lauki. Xubanek energia berriztagarriekin
lotutako marrazki bat egin du eskolan. Marraztuko al
duzu irudia hutsik dagoen laukian? 

A

C

E

D

F

G H

2. 
Itzalak. Eguzki plakak gustuko
du eguzkitan goxo egotea. Itzal
hauetatik zein da
haiena? 

B
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Erantzunak: 2.-D. 

3.-1-E, 2-F, 3-A, 4-B, 5-C eta 6-D. 

energia aokiluardih

irragatzirreb

asamoib

aokimretoeg

aigrene

aokiloe

eolikoa

hidraulikoa

berriztagarri

5 biomasa

geotermikoa

3. 
Atzekoz aurrera. Markelek
mezu sekretu bat idatzi du. Horretarako,
hitzak atzekoz aurrera idatzi ditu. Nola
idazten dira ezkerreko
hitzak alderantziz? 

‘Adur, haizearen
beldur’ 
Adur beti zegoen kezkatuta. Kezka era-
giten zioten lagunik gabeko galtzerdiek,
katagorri gaiztoek, askatutako loka-
rriek… Baina kezkarik handiena haizeak
eragiten zion. Adurrek Maia ezagutu
zuen, eta Maiak ez zion beldurra ezeri.

Egun haizetsu batean, Maiak kanpora joan nahi izan zuen jolaste-
ra, eta haizeak airean eraman zuen Adur!

Pamela Butchart eta Kate Hindley 
Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Zergatik egiten du
distira eguzkiak?’ 
Zergatik egiten du distira Eguzkiak? Zerez
dago egina? Eta nora joaten da gauean?
Nola laguntzen digu Eguzkiak? Eta nola
mugitzen da zeruan zehar? Aurkitu eran-
tzunak irudi ederrez beteriko leihatiladun
liburu honetan.

Katie Daynes eta Christine Pym
Argitaletxea: Ttarttalo.

‘Zer gertatzen da
klimarekin?’ 
Klimaren krisia zer den deskubrituko
duzu abentura honetan. Zergatik
sortu da? Zer da berotze globala? Zer
ondorio du? Eta, gauzarik garrantzi-

tsuena, zer egin dezake bakoitzak planetari laguntzeko? Denbo-
ran eta espazioan barnako bidaia argigarri eta zirraragarri hone-
tan, munduko ekosistema nagusietara eramango zaituzte Jenny
Jordahl-ek eta Ole Mathismoen-ek, galdera horiei guztiei eran-
tzuteko. Gure bizitza dago jokoan!

Ole Mathismoen eta Jenny Jordahl
Argitaletxea: Erein. 

‘Desiren ilargia’ 
Albaro hiriko mendirik garaienean eraikita-
ko etxe batean bizi da. Gauero-gauero bal-
koitik ilargia behatzen egoten da, eta kez-
katu egiten da hura ilbehera hasten dene-
an. 

Gema Sirvent eta Miguel Cerro
Argitaletxea:Mezulari. 

AZOKA

4

3

2

1 A

B

C

D

E

F6
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ZILARTXO 

O
so arriskutsua dela! –
egiten zioten oihu
gurasoek.

Gorila ama eta gorila aita ezin
ziren irten beren itxituratik, ezin
baitzuten Zilatxok bezainbateko
jauzirik egin. Zilartxo, ordea,
airea baino arinago zebilen.
–Oso arriskutsua dela!
Baina Zilartxok ez zekien zer zen
arriskua, oraindik jaioberria
zelako. Zuhaitz handienaren
adarrik altueneraino igo zen
jauzika, eta handik hiria ikusi
zuen, eta autoak alde batera eta
bestera, eta jendea. Ahozabalik
geratu zen.
Gogoa jarri zitzaion hirira

irteteko, baina, une hartan,
hain tripa txikia zuenez,
hartutako esnea segituan
husturik, berebiziko gosea
sartu zitzaion. Jauzika
zuhaitzetik jaitsi, jauzika
zooa zeharkatu, jauzi handi
batez gorilen itxiturako
hesiaren gainetik pasatu,
eta salto txiki bat egin zuen
amaren altzora. Ama beso-
zabalik zegoen zain.
Zilartxok segituan egin
zituen ez hiru, baizik eta lau
trago, gosez etorri baitzen, baina
laugarrenean tripa bete-bete
egin zitzaion. Orduan, amaren
altzotik jaisten hasi zen, baina
amak eutsi egin zion.

Testua: Juan Kruz Igerabide Marrazkia: Kaiet Bengoetxea

Zilartxok ospa

Bi aste barru jarraituko du... 

–Ezin zara irten jauzika
hemendik. Oso arriskutsua da.
Orduan, Zilartxok negar egin zuen
lehenbiziko aldiz, jaioberritan ez
baitzuen txintik atera.


