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eskubaloia
Karramarro ale honetan, leku askotan
jokatzen den eta komunikabideetan
izen handirik ez duen kirol bati buruzko
oinarriak ezagutzeko aukera izango duzue. Kirol hori, eskubaloia dugu.

HISTORIA
XIX.

mendeko azken hamarkadetan sortu
zen kirol hau. Hasiera batean, gimnastika
egiten zutenentzako prestakuntza gisa
pentsatuta zegoen.

Lehenengo partida ofiziala 1895ean jokatu
zen; eta nazioarteko estreinaldia, Danimarka eta Suedia artean, 1935ean. Garai hartan, futbol antzeko arauak zituen, nahiz
eta baloia eskuekin soilik jokatuz.

Horrela aritu zuten 1936an Berlinen izandako Joko Olinpikoetan. Hamaika hamaikaren aurka eta futbol zelai batean.
Munduko Gerraren ondoren, 11ko eskubaloia 7ra pasatu zen eta pista estalietan
jokatzen zen. Aurrerakada handi bat izan
zuen kirolak, batez ere Europan.

Eskubaloia 1972an desagertu zen Joko
Olinpikoetatik. Alemaniara itzuli ziren Jokoak, Munichera, hain zuzen ere, eta berriro ere sartu zuten gizonentzako kirol
programan, ezagutzen ditugun arauekin,
zazpi zazpiren aurka eta pista estalian.
Lau urte beranduago, 1976ko Montrealen
izan ziren JJOOetan emakumeen eskubaloia estreinatu zen.
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JATO

Arna

Gaur egun, Europa osoan guztiz hedatuta
dago. Kontinente zaharretik aparte naziorik
garrantzitsuenak honako hauek dira Amerikan: Brasil, Argentina eta Kuba. Afrikan:
Egipto, Tunez eta Nigeria. Asian: Korea.

OINARRIZKO ARAUAK
ETA EZAUGARRIAK
Normalean, zazpi jokalarirekin eta luzeran
40 m eta zabaleran 20 m duten kantxetan
jokatzen da, 30 minutuko bi zatitan. Ateek
3 m zabaleran eta 2 m altueran izaten dituzte. Hala eta guztiz ere, badago ere hamaika jokalarik jokatzen duten eskubaloiaren aldaera bat, hain ezaguna ez dena.
Eskubaloiko arauak txikitatik ikasten dira:
1. Baloia ezin da hankekin ukitu.
2 Baloiarekin hiru urrats bakarrik egin
daitezke.
3. Sei jokalari eta atezain bat daude
ekipo bakoitzeko.
4. Jokalariek ezin dute arean sartu; atezainak bai, noski.
5. Baloiarekin eskuetan nahi dituzun boteak eman ditzakezu, saskibaloia balitz
bezala.
6. Ezin da baloia hartu, botea eman, urratsak eta berriro botea eman.
7. Penaltia 7 m-ko distantziatik jaurtitzen da.

8. Falta larria bada, 2 minutu zelaitik kanpo
egon behar da.
9. Txartel horia dago.
10. Falta oso larria izatean, txartel gorria
ateratzen da.

DATUAK
Espainiar estatuan, gizonezkoek ASOBAL
liga jokatzen dute, eta emakumezkoek,
berriz, ABF liga. Gizonezkoen artean, BM
Granollers, Bartzelona eta Ciudad Real
izan dira eta dira ospetsuenetakoak. Euskal Herri mailan, Portland San Antoniok
eta Bidasoako taldeek txunditu gaituzte
urteetan zehar. Emakumezkoetan berriz,
Euskal taldeak punta-puntakoak dira.
Akaba Bera-Bera donostiarrak eta Itxako
Lizarratarrak, hain zuzen ere. Akaba
Bera-Berako Eli Pinedo dugu Euskal Herri
eta Espainiar estatu mailan jokalari ospetsuenetako bat.
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ESKU

BELDURGA
Esperimentu honi Halloween kutsua
eman diezaiokegu edota pelikuletako
efektu espezialen zaleak baldin
bazarete, gustura arituko zarete.

Beharko duzun materiala:
• Gomazko eskularrua
• Sodio bikarbonatoa (2 koilaratxo, gutxi
gorabehera)
• Ozpin apur bat (50 ml)
• Kristalezko ontzi bat
• Zinta itsaskorra

Lanari ekiteko:
1. Bota ozpina kristalezko ontzira.
2. Bota sodio bikarbonatoa eskularrura.
Eskularrua eskumuturretik heldu eta
eragin, sodio bikarbonatoa
atzamarretara heldu dadin.
3. Kontu handiz, eta eusteko zinta
itsaskorraren laguntzaz, lotu eskularrua
kristalezko ontzira. Adi egon goiko
aldean hutsunerik ez uzteko.
4. Tiratu eskularruari atzamar puntetatik,
eta eragin KONTUZ, sodio bikarbonatoa
ozpinarekin nahas dadin.
5. Gutxira ikusiko duzu nola hasten den
esku beldurgarria.
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RGARRIA
Zer gertatzen da?
Erabili dugun sodio bikarbonatoa
base kimiko bat denez, bortizki
erreakzionatzen du ozpinaren
azido azetikoarekin. Erreakzio
horren azpiproduktuetako bat
karbono oxidoa da, eta gas horrek
eskularruaren eta ontziaren presioa
handitzen du. Zenbat eta gas
gehiago sortu, presio handiagoa,
eta kanporantz bultzatuko du azalik
ahulena (kasu honetan, gomazko
eskularrua). Horregatik, eskularrua
horrela puztea.

Arrisku txikiko esperimentua dugu
hau. Baina, kontuz ibili, eskularrua
gehiegi puzten bada, kristalezko
ontzitik kanpora hegan atera
baitaiteke.
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Ikertzaile talde batek Afrikak lur
azpian 660.000 km³-ko ur erreserba
duela baieztatu du. Kontinentearen
azaleraren ehun aldiz besteko
azalera du ur erreserbak.
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Ikerketaren arabera, lur azpiko ur pilaketa horiek duela 5.000 urte inguru
eratu ziren. Ikertzaileek uraren kalitatea ona izango dela aurreikusten dute.
Afrikarrek edateko zein lurrak ureztatzeko erabiliko lukete.
Putzu batzuk 25 metroko sakoneran
baino ez daude. Bertatik ura ateratzea
ez litzateke garesti aterako.
Hala ere, ikertzaileek ur horiek ur fosilak diren aztertu behar dela adierazi
dute. Ur fosilen erabileraz ohartarazten gaituzte. Ur fosilak putzuetatik ateraz gero, ez baitira euri uraz berritzen.
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Afrikako lur azpian dagoen ur hori granitozko arrokaren barruan dago. Granitoa haitz gogorra eta iragazgaitza
da. Erreserba nola mantendu ikertu
behar da, lur azpiko ur horrek lur azalaren hezetasuna mantentzen baitu.
Eta ur hori erauziz gero, lurra idortu
eta arrakalatu egingo litzateke, lokatza eguzkipean bezala.
Berri ona da, ur eskasiaz hainbeste
sufritzen duen lurretan ura aurkitzea,
baina, kudeaketa egokia egin ezean,
arazoak okerrera egin lezake.
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ZEA MAYS
Bueltan “DA”
Euskadi Gazteko maketa lehiaketatik sortutako talde bilbotarra dugu Zea Mays. 1997.
urteko VII. maketa lehiaketa hura irabazteak
bultzada handia eman zion taldeari, eta Euskal Herrian zehar kontzertuak ematen hasi
ziran, ospea eta jarraitzaileak irabaziz.
Aiora Renteria buru duen talde honek 1998.
urtean grabatu zuen lehen diskoa, “Zea
Mays” izenarekin, eta Euskal Herriko 10 disko
onenen artean jartzea ez zen lan samurra
izan. Nahiz eta talde hasi berria izan argi
ikusten zen musika panoraman arrakasta
edukiko zuela. Bi urte geroago, “Elektrizitatea” deituriko diskoarekin hori konfirmatu
zuten Mondo sonoro aldizkariak urteko 10
disko onenen artean jarri baitzuen.
Lorpen hauek Europa ezagutzera eraman
zuen taldea, 2 urtez jarraian kontzertuak
eman zituzten Euskal Herritik kanpo 2002an,
“Harrobian” 3. albuma argitaratu arte. Urte
oso onak eta sarituak izan ziren taldearentzat eta beste disko bat argitaratzea lortu
zuten 2005. urtean “Sortuz, grabitatearen
aurka”.
2007 urtea urte berezia izan zen taldearentzat, euren 10. urteurrena zen musika munduan eta era batera edo bestera ospatzea
otu zitzaien. CD soil bat atera beharrean,
DVD batekin ospatu zuten. “Morphina” diskoak 13 abesti zituen, euretariko 2 ingelesez,
eta DVDa Bilboko kafe antzokian grabatutako kontzertu batekin eta hamar urteko ibilbide luzeko emanaldiekin osatuta zegoen.
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“Negua joan da ta” izan da gaur egun arte
arrakasta gehien izan duen abestia, beren
6. albumak ez du parekorik izan. Abestia ospetsu egin duena bideoklipa izan da gehien
bat, gor-mutuen hizkuntzaz egindako bideoklipa izan da. Youtuben 500.000 bisita baino
gehiago izan dituen bideoa telebistan ere
askotan azaldu da. “Era” diskoak kritika ikusgarriak izan ditu eta publikoaren harrera
uste zutena baino hobea izan da.
Aurreko diskoaren arrakasta ostean ez da
batere erraza beste bat kaleratzea, baina
laukote honek azaroaren 7an bere azken
diskoa atera du, “Da”. 13 abestiz osatua dago
eta Bilboko kafe antzokian aurkeztu dute.
Talde askok bezala urteko sasoi hau erabiltzen dute Durangoko azoka hurbil dagoelako eta bertan eurek jarriko duten stand-ean
egongo da salgai, ea orain arteko arrakasta
bera duten eta urte asko ditugun eszenatoki gainean.
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Nobedadeak
KEN ZAZPI eta
EUSKADIKO ORKESTRA
SINFONIKOA
Musika sinfonikoa eta pop-rocka batzen
dituen 10 kantuko disko berria da Ken Zazpik
aurkeztu duena. Abestietatik zazpi ezagunak
izango dira letraz, baina melodia berria edukiko
dute, eta beste hirurak guztiz berriak. Bi urteko
lana dago disko honen atzean eta benetan
merezi du diskoa entzuteak. Nahi izanez gero
eta diskoa gustuko izanez gero, aukera
izango du nahi duenak kontzertuan ikusteko.

SU TA GAR
“Bizirik gaude”
Urte asko eta disko asko, hain zuzen ere,
10.a da urriaren 23an eibartarrek publikatu
duten azken diskoa. Nahiz eta taldeak aldaketa
dezente eduki, Aitor Gorosabelek eta Xabier
Bastidak, taldearen sortzaileetako bik, bertan
jarraitzen dute Su ta Gar taldearen oinarria
mantentzen jarraitzeko. Bira ederra da aurretik
daukatena, lehen kontzertua Oñatin izango da
urriaren 25ean; eta azkena, auskalo.

URTZ
“Astiro”
Hamar urteko isilunea eta gero, berriro
dugu hemen Pasaiako talde mitikoa.
Disko berri hau euren zazpigarrena izango
da eta Durangoko Azokarako atera nahi
dute. Hogeita bost urte pasatu dira
taldea sortu zenetik, baina eurek
dioten bezala disko honek
“betiko” esentzia mantentzen
du. Abenduaren 7an ikusiko
ditugu Durangon emango
duten lehen kontzertuan.
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Saltsan
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PINGUINOAK,
GOSEGARRI MUNDIALA
Gure lagunak ezin izango diote goseari
eutsi, modu praktiko eta dibertigarri
batean egingo dugun gosegarri honi.
Osasuntsu jateko beste ideia burutsu bat!

Osagaiak:
*
*
*
*
*
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Azenarioak
Hezur gabeko oliba beltzak
Gazta freskoa
Letxuga
Zotzak
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A

Nola egin?
1

Azenarioak zuritu eta 10 minutuz egosi.

2

Gero, zentimetro bateko lodiera xerretan zatitu (gutxi gorabehera).

3

Azenario xerra bakoitzean hiruki bat
moztu.

4

Azenario xerraren erdian zotza iltzatu.

5

Zotzean, aurrera begiratuko duten bi
oliba beltz iltzatu.

6

Behealdean gelditzen den oliban, gazta
apur bat sartu. Eta goiko aldekoan, lehen
moztutako hiruki formadun azenario
zatitxoa.

7

Ondoren, letxuga ondo garbitu, eta txiki
moztu.

8

Pinguinoak joango diren platerean,
letxuga sakabanatu eta
pinguinoekin apaindu.

A

B

C

On egin!

D

F

E
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Kaixo, adiskideok!

akizun edo igarkizun
Oraingo honetan, asm
da eta SALTSAN atala
bat jarri dizuet. Erraza
n bazaizue, bertan
(14. orrialdea) gustatze
a den pista:
daukazu oso lagungarri

Tente eta handikiro
kin,
alkandora zuri-zuriare
tore
jaka beltzarekin eta do
ibiltzen dira uretan ere.
_

______
ZER DA?____________

a 11-14
urte bitartekoentzat et
Sariak izango dira 7-10
liburu
a
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rramarro kamisetak
urte bitartekoentzat; ka
n ere.
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Ez ahaztu datu guztia
a) jartzea.
herria, telefonoa, adin
Bidali e-mailez:
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Bizkaitarrek izan zuten lehenengo Jauna jatorriz bikingoa
izan omen zen. Horrela kontatzen du kondairak. Baina
ahoz aho transmititzen diren kontakizunekin gertatzen
den bezalaxe, bertsio pila bat eman ditu egiatik eta
asmaturikotik duen euskal historiaren pasarte honek.
Bertsio baten arabera, bizkaitarrak ez
ziren Asturias-Leongo erregearen oinetara makurtzen. Eta erregeak bai ala
bai menderatu nahi zituen euskaldunak. Baina ez zuen gudarik hasi nahi
izan bizkaitarrek buruzagi noble bat
izendatu arte.
Bizkaitarrek buruzagi noblerik ez zeukatelako, errege izendatu zuten normandiar errege baten semea. Eta honek Asturiasko erregea garaitu zuen.

Ingalaterrako erregeak bere anaia
From Ingalaterratik kanporatu zuela
dio kondairak. Eta From Mundakako
itsasertzera iritsi zela bere seme Fortun Froesekin.
Beste bertsio batek horrela dio: Eskoziako errege baten alaba Mundakako itsasertzera iritsi zen. Haurdun
zegoen eta umeak aita Sugar izeneko
errege Normando bat zuen. Itxura denez, printzesak erditu zuen umearen
azal zuriak eman zion Jaun zuria izena.
Hirugarren batek, ordea, zera dio: Jaun
Zuria, irlandar erregearen oinordekoa zen Lemor MacMorna printzea zela. Aita hil zuen ehizan
ari zirela eta erbesteratua izan
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omen zen. Mundakako itsasertzera iritsi eta Lekobide izeneko errege euskaldunaren alabarekin ezkondu omen
zen.
Lemorrek Asturiasko erregea garaitu
omen zuen Paduran eta Jaun Zuria
izendatu zuten.
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Printzesa eskoziarraren semeak, erbesteraturiko printze ingelesak zein
normandiar errege gerlari bortitzak eta
odolzaleak, Bizkaiko lehenengo jaunaren kondairak sekretu asko gordetzen
ditu oraindik ere.

Oxfordeko unibertsitateko ikerketa batzuen arabera, IX. mendean bi errege
bikingok Mundakako itsasadarrean herrixkak sortu zituzten. Oflafrel edo Olafr
Txuria eta Ivarr Sugar omen ziren bi
erregeak.
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ASTEASUUSARRABIZELATUN
Tolosaldean barrena

Txangoa

Distantzia: 8,8 km
Altuera: 758 m
Iraupena: 3 ordu
Zailtasuna: ertaina
PR-Gi 76 | ASTEASU
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Lege Zaharraren enparantzan dagoen
udaletxearen ondotik eskuinaldeko bigarren kaletik abiatuko gara, Usarrabi
errekarekin batera doan Gi-141 bideari jarraituz; hor, errota zahar baten
aztarnak ikus daitezke oraindik. Bidegurutzean ezkerreko bidea hartuko
dugu. Metro batzuetara, Olazarreko
edo Ibeltzeko burdinola zaharrera
doan bidea utzi eta, bide zaharretik
jarraituz, eskuinetik igoko gara. Asfaltozko bide estu batera aterako gara
eta, metro batzuk jaitsi ondoren, orain
arte generaman bidearekin egingo
dugu topo. Basoan goazela, altuera
hartuko dugu, Sorrarainandi baserriaren aztarnak aurkitu arte. Intxausti
baserrira heldu baino lehen, lurrezko
bide bat eta bidezidor bat hartu, eta
toki ireki batera iritsiko gara. Pago
batzuk dauden leku batera iristean,
bidegurutze bat izango dugu eta, hor,
eskuinera egingo dugu. Zati batzuetan, harrizko galtzada izango dugu.
Metro gutxi batzuk aurrerago, baso
batean sartu eta Aiztondota erreka
zeharkatuko dugu. Basotik irten eta,
bidearen goialdean, Lanbezarre borda
izango dugu. Altuera irabaziko dugu,

22:34
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x
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Sagaineko ordekara iritsi arte. Pistara
heltzean, ezkerrera joko dugu, artzain
korta baten aztarnak dauden tokiraino; eskuinetik, Andazarratera iritsiko
ginateke. Puntu horretan, gure PR-ak
GR-34arekin bat egiten du; Donostia
eta Arantzazuko santutegia lotzen dituen ibilbidearekin. Zelatunera igotzen
den bidea zabala eta harrizkoa da.
Zelatunen bukatzen da ibilbidea.
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Liluratu egiten nau kiribiletik
behera egiten duen bakoitzean.
Zirkuetako profesionala ematen
du. Berarena bai trebezia.
Egin nuenean, ez nuen
imajinatu hain erraz izan
zitekeenik eta hipnotizatzera
eramango ninduenik.

• Kortxo bat
• Alanbre zatia
• Arkatza
• Pertsonaia marrazteko kartoi mehea
• Margoak
• Aliketak
• Lekeda

24
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> Lehendabizi, alanbrea arkatzaren
inguruan biratuko dugu.
> Alanbrea, kiribil forma hartu duenean,
kontu handiz arkatzetik askatuko dugu.
> Ondoren, alanbrearen kiribilak,
zentimetro bateko tartearekin
banatuko ditugu.
> Bestaldetik, moztu alanbre zatitxo bat
(gutxi gorabehera 5 cm luzera duena).
> Alanbre zati txikiaren ertzetan, eta
aliketen laguntzaz, bi zirkulu txiki
egingo ditugu (gero horiek alanbre
nagusitik sartzeko). Eta alanbre zatiari
zirkulu erdi forma emango diogu.
> Gero, txertatu alanbre kiribil barruan
sortu berri dugun alanbre zati txikia.
> Jarraian, kiribila kortxoaren erdialdean
sartuko dugu.
> Kiribiletik behera joango den
pertsonaia kartoi mehean marraztuko
eta margotuko dugu. Tximinoa,
akrobata edota spaceman izan
daiteke. Zergatik ez?
> Ondoren, lekeda erabiliko dugu
pertsonaia alanbre zati txikiari
itsasteko.
> Amaitzeko, pertsonaia kiribiletik gora
eramango dugu, bultzada txiki bat
emango diogu eta, behera!
Kontuan hartu: Pertsonaiak ez badu
behera egiten, kiribila apur bat
zabaldu behar dugula.
> Saiatu eskulan bihurri hau egiten eta
gozatu!

25

KARRAMARRO 41 (22-39).qxd:Maquetación 1

22/11/13

09:39

Página 26

ANE
PIKAZA

KARRAMARRO 41 (22-39).qxd:Maquetación 1

22/11/13

09:40

Página 27

TI-TA

ANE
PIKAZA

KARRAMARRO 41 (22-39).qxd:Maquetación 1

22/11/13

09:40

Página 28

aitu

ago
ratu
ekin
zta-

kal
zan
eriak

inerra
ditu
ere

rraz
ia.

ela,
dean?

ak”
daeta
eko
ekin
oan
sko

KARRAMARRO 41 (22-39).qxd:Maquetación 1

21/11/13

22:36

Página 29

LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2
Azkenik, Flint Lockwood-ek Chester V.aren gonbidapena
jasoko du eta The Live Corp Companyko familian barneratuko
da. Bertan, asmatzailerik onenak daude gizartearen
ongizatearentzat lan egiten. Chesterrek Barb izeneko asmakizuna
dauka: gizakiok bezalako burmuina daukan orangutan eme bat. Flint-ek
oraingo honetan ere betekizun garrantzitsu bat izango du eskuetan.
Chesterrek aginduta, mundua salbatu beharko du. Nola? Flint-ek berak
asmatutako makina duela lagun… edo ez oso lagun, ura jakietan
bihurtu beharrean, animaliak bihurtzen baititu jaki.

12 AÑOS DE
ESCLAVITUD
AEBetako Gerra Zibilaren garaian, Salomon
Northup izeneko gizon
beltz bat, New York-en
bizi da, inongo arazorik
gabe. Baina inolako arrazoirik gabe, bahitu egingo
dute eta esklabo gisa saldu.
Bizirik jarraitzen saiatuko da.
Batez ere, bere ugazabaren hatzaparretatik urruntzen saiatu beharko
da. Azkenean, Brad Pitt-ek bizia
ematen dion kanadar abolizionista izango da esklabotzatik irteteko bere esperantza bakarra.
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Aupa, KARRAMARROZALEOK! Badakit irakurtzen sendo
gozatzen duzuela, baita nik ere. Jarraitu, bada, horrela!
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AMAZONAS OIHANEAN BIZI DEN
HERRIALDERIK KOPURUTSUENA DA.
EKUADOR ETA PERU BITARTEAN DAGOEN
OIHANEAN BIZI DIRA SAKABANATUTA.

Shuarrak edo Jibaroak Amazonas
oihanean bizi den herrialderik kopurutsuena da. Ekuador eta Peru
bitartean dagoen oihanean bizi dira
sakabanatuta.
Betidanik, isolatuta bizi izan dira.
Orain dela 600 urte, lehenbizi,
Inken inperioak eta beranduago
espainiarrak ezin izan zuten lurralde hau berenganatu.
Inkekin ez zuten inolako harremanik nahi eta baztertu egin zituzten.
Espainiarrak ere, bortizki kanporatuak izan ziren haien lurraldetik.
Azken hauek, Shuarrek etsaiei egiten zieten “Tsantsa” erritua ezagutu zuten eta erritu ikaragarri hori
ikusiz gero, Jibaro izena jarri zieten, basapiztiak zirelakoan.
36
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Baina, zertan datza “Tsantsa” erritua?
Shuarrek etsaiei burua moztu eta buru
hori txikitu egiten zuten! Txikitu, laranja
baten neurria eduki arte gutxi gorabehera!
Sinbolismo handia duen ohitura da hori.
Jibaroek, burua txikituz, hildakoaren arima
“muisak”a gordeta mantentzen zutela
uste zuten eta, horrela, etsai horrek ezin
izango zukeen haien kontra mendekurik
hartu.
Horrez gain, garaikur edo trofeo gisa ere
gordetzen zituzten buruak.
Eta nola lortzen zuten buru bat hainbeste txikitzea?
Shuarren buruzagiak, baraurik eta meditazio sakonean zegoela, etsaiaren burua
moztu eta gero, labana batekin buruari
mozketa bat egiten zion garondotik samaraino. Azala garezurretik askatzen
zuen, burmuina eta begiak baztertuz. Ondoren, azala ur irakitan sartzen zuen eta,
ilea mantentzeko, uretara liana eta beste
hosto batzuen zukua botatzen zuen.
Azala 15 minututan zegoen irakiten, azala
gehiegi ez biguntzeko eta ondorioz ez
usteltzeko. Irakinda, buruaren neurria er-

22:37
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dira txikiagotzen zen. Uretatik atera eta
lehortzen uzten zuen. Gero, azala barrutik karrakatzen zuen haragi hondarrak
ondo kentzeko eta kiratsa eta usteltzea
saihesteko. Azkenik, azalari, alde bietatik
Carapa olioz igurtzi on bat ematen zion.
Ondoren, egindako mozketa, begiak eta
ahoa josten zituen buruari puxika itxura
emanez eta neurriko harri bat edo are
beroa sartzen zion betetzeko. Burua sutondoan zintzilikatu eta azala gogortzen edo disekatzen zen bitartean, larrua lantzen zuen aurpegiari itxura emanez. Prozesu horretan ere, pixka bat
gehiago txikitzen zen burua. Bukatzeko,
harri edo area atera eta azala beltzez
tindatzen zuen eta, hara! Horra hor, buru
txiki-txiki bat!
XIX.

mendetik aurrera, Jibaroek buruak
objektuen eta armen truke aldatzen zituzten eta trafikariek Europan saltzen zituzten hemen oso estimatuak direlako orain
ere bildumagileentzat eta museoentzat.
Gaur egun, Ekuadorreko eta Peruko legeak gogorrak dira gai horrekin eta ohitura hori guztiz desagertu dela ziurtatzen dute. Hala ere, batzuen ustez,
jibaroek bururen bat txikitzen jarraitzen
omen dute…
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Asmazak/n
JOLAS MOTA: arreta jolasa.
ADINA: 5 urtetik aurrera.
KOPURUA: 2 jokalari, gutxienez.
MATERIALA: ezer ez.
NOLA JOLASTUKO GARA:
• Jolas honetan, gipuzkeraz, bizkaieraz eta lapurteraz abesten da.
• Esku bat atzean ezkutatu, eta nahi diren hainbat atzamar aukeratu.

• Abesten hasi eta “hementxe zenbat hatz dira? esatean, jokalari bakoitzak eskuak erakustean azalduko diren atzamarren kopuru osoaren zenbakia bota behar du.

• Ondoren, eskuak denen aurrera ekarri eta zenbatu egiten
dira. Asmatu duen norbait balego, bera da irabazlea.

Abestia
Asmazak, asmazan,
Donostiako plazan,
hiru atso omen dira,
hemen zenbat behatz dira?
Haurra: Guk behatza oinetakoei esaten diegu.
Entzun, entzun Iurretan nola diogun.
Asmazak, asmazan,
Iurretako plazan,
hiru atso omen dira,
hementxe zenbat hatz dira?
Haurra: Baionan, aldiz, eri esaten diogu.
Asmazak, asmazan,
Baionako plazan,
hiru atso omen dira,
hemen zenbat eri dira?

38
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Arrautzak zenbatzen
JOLAS MOTA: arreta jolasa.
ADINA: 3 urtetik aurrera.
KOPURUA: gutxienez bi.
MATERIALA: ezer ez.

NOLA JOLASTUKO GARA:
• Banan-banan erakutsi behar dira eskuko atzamarrak abestiak dioen eran, txikitik hasi eta lodienera arte.
Abestia
Honek eta honek
eta honek eta honek.
Bart ezteiak zituzten.
Honek honi zer esan.
Gonbidatzeko hau eta hau.
Gonbidatzaileak hau eta hau.
Hara non diren hogeita lau.

• Beste bertsio bat hatz guztiak zenbatzeko.
Hatzak txandaka ukituz abesteko jolasa. Ohartu, bukaeran
hogeita lau kontatu ditugula.
Abestia
Honek eta honek
eta honek eta honek.
Bart ezteiak zituzten.
Honek honi zer esan.
Gonbidatzeko hau eta hau.
Gonbidatzaileak hau eta hau.
Hara non diren hogeita lau.
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KATAJINETA
Sailkapen zientifikoa

nak
u
g
ma ETA

AniKATAJIN

ESPEZIEA:

Genetta genetta

FAMILIA:

Biberridoak

ORDENA:

Karniboroak

KLASEA:

Ugaztunak

Europako hego-mendebaldeko (eta, beraz, Euskal Herriko) biberrido bakarra katajineta arrunta
(Genetta genetta) dugu, eta hau, jenero berean
biltzen diren gainerako espezieak bezala, felido
itxura duen tamaina ertaineko ugaztun liraina
da. Soina luzexka du eta hankak laburrak, eta
ilaje gris argiaren gainean ageri dituen orbain
beltz luzeek erabat kolorazio kriptikoa osatzen
dute eta ilargiaren argitan ikusgaitza da. Isats
iletsua eta eraztun ilun nabarmenez jantzia, soinaren luzera bereko apaingarri deigarria du. Aurpegia luzea, muturra zorrotza, belarriak handiak,
ikusmen binokularra... Zentzumenen organo zorrotzez jantzitako animaliaren begirada biziak,
bere harrapari izaera islatzen du. Atzamarretan
katuen moduko atzazal erretraktil zorrotzak izateak ere bere bizimodu ehiztariaren berri ematen digu, baina felidoek ez bezala, katajinetak
bosna hatz ditu oin bakoitzean.

40

Kat
rrap
lort
tere
ger
hut
izat
gaz
Kat
egu
ber
urtx
eta
ald

Kat
nah
eta
ma
izan
ere
bas
tan
esa
hai
liar
am
zale
bab

Bes
tas
bes
tak
ber
uga
tze
dira
dut
gia
den
kan
Sei
am
edo
dut
lort

Eusunta
ean
lido
aina
eta
bain
zen
sats
soiAurdiak,
zoziak,
etan
izamaetak

KARRAMARRO 41 (40-48).qxd:Maquetación 1

22/11/13

09:41

Katajineta bizimodu arborikola egiten duen harrapari azkarra eta indartsua da, eta ehizakirik
lortzekotan lurrera jaitsi behar badu ez da batere lotsatzen. Baina karniboro gehientsuenetan
gertatzen den bezala, katajineta ere ez da ehiza
hutsetik bizi, eta bere dieta nahiko aldakorra
izaten da urtean zehar. Udaberrian eta udan hegazti paseriformeak harrapatzen ditu gehienbat.
Katajinetaren lan eguna ilundu orduko hasi, eta
egunsentiarekin batera amaitzen da. Egunez,
berriz, enbor zulo, lurzoruko barrunbe edota
urtxintxa habiaren batean egoten da lasai asko
eta ez da bertatik mugitzen, atsedenlekuz
aldatzeko ez bada behintzat.
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K A TA J IN E TA

Katajineta ugaria da Euskal Herrian,
nahiz eta bere bizimodu ezkutua dela
eta jende gutxik ezagutzen duen. Itsas
mailatik hasi eta mendi garaietaraino ikusi
izan da, Pirinioetan 1.700 m-ko altitudean
ere ikusi da. Bere habitatari dagokionez,
basoa maite du, noski, eta hostogalkorretan nahiz koniferoetan berdintsu ageri dela
esan daiteke. Katajineta ez da, ordea, beti
hain arrunta izan, eta beste hainbat animaliari gertatzen zaion bezala, honek ere etsai
amorratua izan du gizakia, bere larruaren
zale izan baita. Gaur egun, ordea, katajineta
babestua dago eta ezin da ehizatu.
Bestalde, biberrido honek sekulako ugalkortasuna du eta, ondorioz, azkar ugaldu da babestu denez gero. Izan ere, Afrikan katajinetak urte osoan zehar ugal daitezke. Europan,
berriz, bereziki apirilean eta irail inguruan
ugaltzen dira eta aldiko 2-4 kume munduratzen dira. Jaioberritan kumeak itsuak izaten
dira, eta 13-14 cm-ko luzera besterik ez
dute. Zortzi egun behar izaten dituzte begiak zabaltzeko, baina hori lortu ondoren,
denbora gutxi barru abiatuko dira zulotik
kanpora, mundu berria ezagutzeko irrikaz.
Sei hilabetez titia emanez elikatuko ditu
amak, eta urtea bete artean berarekin
edota bere inguruan biziko dira eta heldutasun sexuala bigarren urtea beteta
lortuko dute.
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SARRIONAINDIA
ARRIBAS
ao (Bizkaia)

HELBIDEA: Bilb

EG
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IZEN
sate (Gipuzkoa)
HELBIDEA: Arra

I

IZENA: BELEN

ALVAREZ
HELBIDEA: Bilbo (Bizkaia)
IZENA: SOIARTZE BERANOAGIRRE
HELBIDEA: Durango (Bizkaia)

LO
Z GOITISO
(Bizkaia)

IT
IZENA: HA
Zamudio
HELBIDEA:

SARIAK:
Ibaizabal argitaletxeak
eta Orue eskolak
eman zituzten.
43

KARRAMARRO 41 (40-48).qxd:Maquetación 1

44

21/11/13

22:39

Página 44

KARRAMARRO 41 (40-48).qxd:Maquetación 1

21/11/13

22:39

Página 45

45

KARRAMARRO 41 (40-48).qxd:Maquetación 1

21/11/13

22:39

Página 46

1 Artista garaikideen
hizki zopa

3

O
Euskal arte garaikidearen
10 abizen topatu hizki zopan.

MANU MUNIATEGIANDIKOETXEA
ESTHER FERRER
JOSE LUIS ZUMETA
DORA SALAZAR
JORGE OTEIZA
ANA LAURA ALAEZ
TXOMIN BADIOLA
CRISTINA IGLESIAS
SERGIO PREGO
JESUS MARI LAZKANO

4
EMAITZA:

2 Osatu bikoteak
Kalkuluak egiten badituzu, eragiketak
binaka jar daitezkeela ikusiko duzu!

20 x 2
E 24 + 10

46

B 5+7
F

6x2

C 10 x 4

H 36 - 2

G 6+8
EMAITZA:
A-C, B-F, D-G, E-H

A

D 11 + 3
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3 Ordenatu marrazkiak
hau hasieratik amaierara.
Ordenatu marrazki sekuentzia

EMAITZA:

4 Mandala kuadrikulan
en erdia
Ea gai zaren honako mandalar
zaz.
marrazteko koadrotxoen lagunt

47

KARRAMARRO 41 (40-48).qxd:Maquetación 1

48

21/11/13

22:39

Página 48

KARRAMARRO 41 cubierta.qxd:Maquetación 1

22/11/13

12:50

Página 4

2ª DE CUBIERTA

3ª DE CUBIERTA

KARRAMARRO 41 cubierta.qxd:Maquetación 1

21/11/13

22:40

Página 2

CONTRAPORTADA

PORTADA

