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LASTOAR
EZIN
Lasto batekin edatea umeen kontua
dela esaten duenari hankaz gora jarriko
diogu aurreiritzia. Eta ea oraingoan
ausartzen den lastoarekin edaten.
Beharko duzun materiala:
• Plastikozko pitxer bat, ixten duen
estalkiarekin
• Plastikozko edateko lasto bat
• Ura
• Plastilina
• Mailu bat eta iltze bat

Lanari ekiteko:
1. Bete pitxerra urez, 2/3 gutxi gorabehera.
2. Tapatu gogor estalkiarekin.
3. Kontu handiz, egin zulo bat estalkian
mailuarekin eta iltzearekin eta zuloak lastoa
sartzeko modukoa izan behar du.
4. Sartu lastoa estalkian egindako zulotik.
5. Itxi ondo lastoaren inguruko zuloa
plastilinaz, hutsunerik gera ez dadin.
6. Estalkia pitxerrean ondo itxita dagoela
ziurtatuta, saiatu lastoarekin ura edaten.
Ohartuko zara ez zaizula hain erraza izango.

06

KARRAMARRO 42 (01-21).qxd:Maquetación 1

21/3/14

10:14

Página 7

OAREKIN
Zer gertatzen da?
Lasto batekin zurrupatzean, ura
zuzenean zurrupatzen dugu. Baina
esperimentu honekin konturatuko
gara lastoarekin edatea airea eta
presio kontua dela. Gure inguruko
aireak presioa egiten du ukitzen
duen guztiaren gainean, baita
pitxer ireki batean dagoen edari
baten azalean ere.
Lastoa normalean estali gabeko
ontzian jartzen dugunean, aireak
edarian egiten duen presioa eta
lastoan zehar datorren airearen
presioa berdina da. Baina lastoan
gora xurgatzen denean, airearen
zati bat kentzen da eta, beraz,
lastoaren barruan geratzen den
presioa txikiagoa da.
Hala ere, edariaren azalean presioa
egiten duen aireak presio berdina
izaten jarraitzen du. Presioen
arteko alde horrek likidoa lastoaren
barrura eta lastoan barrena
bultzatzen du.
Estalkia ondo tapatzean, kanpoko
aireak ezin du presiorik egin
pitxerreko likidoaren gainean;
beraz, asko xurgatu arren, likidoa
lastoaren barrura bultzatuko duen
barne presioa desagertu da. Alegia,
ezinezkoa egingo zaigu ezer ez
xurgatzea.
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Itsaso deitzen zaio, baina izatez aintzira bat da.
Ekialde Hurbilean dago.
Gaur egun 80 km-ko luzera eta 16 kmko zabalera du. Baina lurruntzen ari da,
eta ehun bat urteren buruan azaleraren erdia izango omen du.
Itsaso Hila edo Beltza itsas mailaren
azpitik dagoen lakua da.
Mapetako edozein punturen altuerari
altitudea deritzo.
Altitudea puntu zehatz batekiko dagoen distantzia bertikala da. Puntu horri
zero maila izendatzen zaio. Eta itsasoaren gainazala da zero maila.
Itsaso Beltza itsas mailaren azpitik
422 m inguruan dago.
Munduko lekurik
baxuena da.

10:15
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Ozeanoetako ura baino 10 aldiz gaziagoa da. Arrainik eza gazitasun horren
ondorioa baino ez da. Hori dela eta,
ez dago mikrobio batzuk beste izaki
bizidunik ur horietan.
Gazitasun handi horrek badu beste
berezitasun bat. Uraren dentsitatea
hain bihurtzen du handia, pertsona
bat ezin baita ur horietan hondoratu.
Beste hainbat mineraletan ere oso
aberatsa da Itsaso Beltza. Eta mineral
horien erauzketan aritzen dira enpresa
israeldar eta jordaniar asko.
Bestalde, bainuetxe ugari ditu kostaldean zehar. Gazitasun maila altuak eta
mineraletan aberatsa diren lokatzek
ezaugarri sendagarriak omen dituzte.
Eta urtero ehunka milaka bisitari joaten
da Itsaso Beltzean gaztetzera, edertzera edo sendatzera.
Hilak bizitza ematen du!
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URTZ
Bueltatu dira
eta oraingoan
geratzeko
asmoz!
Pasaian sortu zen orain dela 25 urte eta
2003an agur esan zieten eszenatokiei, baina
ezin izan dute abestiak sortu gabe luzaro bizi
eta berriro bueltatzea pentsatu dute.
Disko asko argitaratu zituzten, abesti arrakastatsu askorekin, eta euskal kulturaren parte
ere egin zituzten batzuk.
“Zelatan” izan zen taldearen lehen maketa
1991. urtean eta 1.800 ale saldu ziran. Arrakasta edukiko zutela argi ikusten zenez, Gor
diskoetxeak ez zuen aukera hori galdu nahi
izan eta disko oso bat grabatzera bultzatu zituen 1992.ean. Ordukoak “Ekaitzaren garrasia”
izan zuen izenburu.
Oihartzun handia izan zuen Euskal Herrian,
haiek espero zutena baino gehiago. Entzuleok
laukotea garaiko musika erreferentzia bihurtu
genuen. 1994. urtean, “Hautsa astinduz” disko
berria atera zuten eta aurrekoak bezala muga
guztiak gainditu zituen. Lan horretan, taldearen
kantu mitikoetako asko agertu ziren: “Kaixo”,
“Hautsa astinduz”, “Bizitzarekin dantzan”...
Bi urte geroago, taldearen etapa berri batekin
batera, jendeak ondo jaso ez zuen “Hain urrun”
diskoa kaleratu zuten. Pop, rock, heavy... eraginarekin sortutako taldearen arrakasta beherantz zihoan eta horri aurre egiteko 1998an
“Lur gazian ametsak eginez” lanak argia ikusi
zuen.
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Berriro ere zaleak gustora zituzten arren, aldaketa batzuk egitea pentsatu eta taldekide
berriak gehitu ziren konpainiara: Javi eta Ritxi.
Fitxaje berriekin batera, soinu berriak eta, ondorioz, lan berria, “Aingeru”, hain zuzen ere. Bertan, Heavy eta rock kutsuak pixkat baztertu eta
Popari garrantzi gehiago ematea pentsatu zen.
2003. urtearekin batera Urtz talde mitikoaren
agurra heldu zen. Taldeak arrakasta bazuen
ere, banatzea erabaki zuten. Bilbo Rocken
entzun zen azken kontzertua izan behar zuena.
Ibilbide osoaren errepaso zabal hark zuzeneko “Azken eguna” diskoarekin osatu zen.
2013ko urriaren 17an, taldeak azken kontzertua
eman zuenetik 10 urtera, berriz elkartzeko erabakia plazaratu du Urtz-ek bideo baten bidez.
Bertan jakinarazi duenez, disko berria grabatu
du Baga-Biga diskoetxearekin “Astiro” eta abenduaren 7an eskaini du itzulerako lehen kontzertua, Durangoko Plateruena kafe antzokian.
“Astiro” bada ere, bueltan da Pasaian sortutako
taldea, oraingoan gainera, geratzeko asmoz.
Askorentzat gaztetako talde mitikoa eta beste
askorentzat talde berria dena, Euskal Herri guztitik kontzertuak eskaintzen ibiliko da uda honetan. Ezin dugu zuzenean ikusteko aukera galdu.
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Nobedadeak
FITO Y FITIPALDIS
(Zuzenean Arriaga antzokitik)
Estatu osotik ibili dira antzokietan eta entzun
aretoetan kontzertu bira berezia ematen, eta zer
hobeto bira honi bukaera emateko disko bat
grabatzea baino. Fitok proiektu hau bere Bilboko
publikoarekin jorratu nahi izan du eta eman
dituen ongintzazko bi kontzertuak grabatu ditu
zuzeneko album hau osatzeko. 2 CD-z, DVD
batez eta hiru biniloz osatuta egongo da.

KAUTA
“Agerre”
Lau urteko isilunearen ostean berriro bueltan
daude Kauta taldekoak. Beren hamargarren
urteurrena ospatzeko, “Agerre” izeneko
laugarren diskoa kaleratzea lortu dute eta
arrakasta handia eduki du euskal musikazaleen
artean. Taldearen esanetan disko honek
taldearen esentzia mantentzen jarraitzen du.

ZE ESATEK!
“Ibuprofeno”
Hauena ere laugarren diskoa da eta 12 “abesti
pilulaz” osatzea pentsatu dute. Estudioko
3. diskoa dugu hau 2012an kaleratutakoa,
zuzeneko baten grabaketa izan baitzen. Funk,
ska, funky eta rock estiloak nahasten dituela
esaten du Jabi abeslariak, baina ziur gaude
beren ukitu magikoa ere sumatuko dugula.
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TXOKOLATEZKO
BOLAK
Txokolateak aukera anitz ematen digu errezeta originalak eta
dibertigarriak egiteko. Oraingoan, primeran pasako dugu
errezeta hau egiten. Adi!

Osagaiak:
*
*
*
*
*
*
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Lapikoa urarekin
Postreak egiteko txokolatea
Ur puxikak
Laberako paper begetala
Txokolatezko bolak betetzeko gustukoa: izozkia, fruta txikitua...
Apaintzeko txirbilak
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Nola egin?
1

Lehendabizi, egin nahi ditugun bolen
arabera ur puxikak puztu. Eta urarekin
ondo garbitu eta lehortu.

2

Ondoren, lapikoa urarekin irakiten jarri,
eta kristalezko bol batean izango
dugun txokolate txikitua lapikoan kokatu. Horrela, poliki-poliki txokolatea
urtzen joango da erre gabe. Koilara
baten laguntzaz noizbehinka txokolatea irabiatu zati guztiak ondo urtu arte.

3

Jarraian, bandeja batean laberako erabiltzen den paper begetala jarri. Txokolatea urtuta dugunean, koilaratxo txiki
batekin paper begetalean apur bat
bota, bolaren oinarria izango dena.

4

Ondoren, eta oinarria lehortu baino
lehen, puxika txokolate urtuan sartu,
erdira baino gutxiago. Eta segituan
txokolate oinarri gainean kokatu.

5

Puztu ditugun puxika guztiekin prozedura berdina errepikatu.

6

Hozten utzi. Prozesua azkartzeko, nahi
izanez gero, hozkailuan sartu.

7

Hotz daudenean, jostorratz batekin puxikak lehertu, eta gelditzen diren puxika zatiak kendu.

8

Amaitzeko, bolak paper begetaletik
kendu eta gure gustuko betegarriekin
(izozkia, fruta txikituak…) bete. Gainetik apaintzeko txirbilak bota.
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D

Seguru aho zabalik utziko duzula zurekin
askaltzera gonbidatzen duzuna!
On egin!

E

15
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MORFOLOGIA
Erraboiletatik aurrera hazten
da basa baratxuria, 60 cm-rainoko
garaiera lortuz. Erraboilak 51-112 x 12-28
mm-koak dira, fusiformeak eta erraboiltxorik gabeak. Kanpo tunika zuntzakara dute, erretikulatua, gris kolorekoa. Zurtoina borobila da, fistulatsua.
HOSTOAK

BANAKETA

Bizpahiru hosto izaten ditu, zurtoinaren behealdeko herena inguratuz.
10,8-22 x 3,1-5,4 cm-koak dira, lauak,
eliptikoak, zorrotzak eta ertz leunekoak. Oinarri borobildua dute.

Basa baratxuri mardul honek banaketa eremu zirkunboreal bat dauka, eta
Europako hegoaldean mendi garaienetan baino ez da bizi. Hala ere, Alaskatik Europaraino aurki daiteke, baita
Asian ere.

LOREAK
25-51 x 30-50 mm-ko infloreszentzia
esferikoak eratzen dituzte, kanpai itxurako 32-85 lorez eratuta daudenak,
erraboiltxorik gabeak. Kordotxak 1-2
segmentu ditu, leunak, estuki hegaldunak, ez handituak. Petaloak eliptikoak dira, orokorrean kamutsak, leunak eta horiak.
Anterak 4-2,3 x 0,6-0,9 mm-koak dira,
hori argi kolorekoak.
FRUITUAK
Fruituak 3,6-5,6 x 4-7,5 mm-koak dira
eta hazi bakarra dute lokulo bakoitzean. Haziak 2,8-3,8 x 2,1-3,1 mm-koak
dira, subglobosoak eta beltzak.

16

Euskal Herrian, 900 eta 1.300 metro
artean agertzen da; garaiera harrigarri baxuetan. Isurialdeen banalerroko
mendietan baino ez da aurkitu eta Zalamatik, Gorbeia eta Anboto igaroz,
Aizkorriraino doazen herrietan aurkitu
da. Aralar mendikateko Nafar alderdian
bizi da, Gipuzkoako mugatik oso gertu.
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Kaixo, adiskideok!
Hemen gara berriro!
Ea oraingo honetan
asmatzen duzuen zein
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17

KARRAMARRO 42 (01-21).qxd:Maquetación 1

21/3/14

10:16

Página 18

Inju
kea
em

Nelson Rolihlahla Mandelak 2013ko
abenduaren 5ean utzi gintuen.
Madiba izenez ezaguna. Madiba,
Mandelaren klanekoek adineko jendeari ezartzen dioten ohorezko titulua baita.
Hego Afrikaren historia aldatu zuen
Nelson Mandelak. Mundu osoa pixka
bat hobea izan zedin egin zuen.
Gizakion historian gutxitan izaten
diren pertsona paregabe eta eredugarri horietako bat izan zen.

18

Apartheidaren aurka borrokatu zen.
Apartheid hitzak "arrazazko bereizketa" esan nahi du. Sistema azal zurikoen
eta azal beltzekoen arteko bereizketan oinarritzen zen.
Boterea zurien esku zegoen, nahiz
eta gutxiengoa izan. Eta beltzek ez
zuten inolako eskubiderik.
Adibide gisa, beltzak ezin ziren zuriekin nahastu. Garraiobideetan ere bananduta ibiltzen ziren. Beltzentzat mugaturiko lekuek, sarritan, ez zuten ez
argindarrik, ez urik.
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Injustizia horien aurrean, Madibak bakea lortu arteko borroka baketsuan
eman zuen bere bizitza osoa.
Gaztetan armekin borrokatzearen aldekoa ere izan omen zen. Hasierako
asmoa ekintzetan inori minik ez ematea zen arren, indarkeriak indarkeria
baino ez dakar eta garai gogor haietan
gisa eskubideen aldeko urraketa asko
eman zen.
Mandelak 27 urte eman zituen kartzelan. Bortxazko lana egiten eman zituen
urte asko, baina abokatu ikasketak
amaitzea ere lortu zuen.
Aske utzi zutenetik elkarrizketa eta
adiskidetzea bultzatzeaz gain, arraza
ugariko Hego Afrika baten alde lan

10:16
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egin zuen. Mundu koloreanitza nahi
zuen.
Garai batean aurkari izan zituenak ere
goraipatu dute.
Mandela presidente aukeratua izan
zen. Hego afrikar guztiek, zuriek eta
beltzek, bozkatu ahal izan zuten lehenengo hauteskundeetan gertatu zen.
Indarkeriak indarkeria baino ez dakarrela erakutsi zion Mandelak munduari.
Hitz eginez konpontzen direla arazoak.
Iraganak bizitzan aurrera egiteko ikasgaia izan behar duela irakatsi zigun.
Baina ez aurrera egiteko oztopo.
Ikasgai asko utzi zizkigun.

Eskerrik asko, Madiba!

19
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LUMENTZARA
IGOERA

Txangoa

Denbora:
2 ordu eta 35 minutu
Distantzia:
6 kilometro
Desnibel positiboa:
130 m

20

Lumentza kare harrizko tontor bat dugu. Bertara heltzeko, artadi eta ereinotz inguruetatik
ibili behar gara. 115 metroko garaiera dauka eta Lekeitioko begiratokietako bat dugu.
Garai batean, XIX. mendera arte, Lekeitio ingurutik baleak nola igarotzen ziren ikusteko balio
izan zuen. “Via crucis” batek, bidea errazten
digu mendi tontorreraino.

KARRAMARRO 42 (01-21).qxd:Maquetación 1

21/3/14

10:16

Página 21

Horretarako, XV. mendeko Andre Mari
eliza gotikotik ekingo diogu geure txangoari. Errepidearen bestaldean, Gerrikabeitia kalea hasten da eta horrek
berak eramango gaitu herriaren alde
zaharraren bihotzera. Dendari kalearen amaieran, ezkerretara, bidetxo estu
bat ikus dezakegu. Bertatik joan eta
bide gurutze batera helduko gara.

x

x

Handik, PR-BI 142 hasten zaigu. Harriz
beteriko bidea hasten da bertan eta
baita, tontorrera gurekin bat joango
den “via crucis”-a ere. Bidea jarraitzeko erraza da, baina basotik haratago
ezer ikusteko aukerarik ez du ematen.
Baso mediterraneoa gurutzatzerakoan,
bertako txoriek egingo digute konpainia ezin hobea. Behin gora helduta (40
minutu / 1,5 km), bertan dauden hiru
gurutzeek laguntzen gaituzte. Haizea,
itsastxoriak eta ikuspegi ederrak dira
tontorra deskribatzen duten hitzak.
Bueltarako, bide berdina hartuko dugu.
Antzinako ur deposituaren parean, artadi baterantz garamatzan bide batek
hesi bat gurutzatzen du. Bide horrek
orain itxita dagoen Lumentzako kobara garamatza. Aztarnategi hori Telesforo Aranzadik eta Joxe Miguel Barandiaranek aurkitu eta aztertu zuten
1926-29 urteak bitartean. Erromatar
garaiko brontzezko, burdinazko eta zeramikazko hondakinak aurkitu zituzten.

Mendexako bidera heltzen gara eta
handik Isuntzako zubira. Bertatik, Leako Padura ikus daiteke eta baita azken
ontziolen hondarrak ere. Beste aldean,
beherantz doan aldapa batek, 2011.
urtean berriztatu zen Marierrotara eramaten du. Beraz, ibilbideak, paduretara garamatzan bidearekin egin dezake bat. Behin bukatuta, Lekeitioko
erdialdera egingo dugu itzulia.
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Enaren eta hodeien txantiloia
Kalko papera
A3 tamainako kartoi mehe beltza (1)
A3 tamainako kartoi mehe zuriak (3)
Errotuladore gorria
Lekeda
Arrantzarako haria

3

4

5

6

7
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1. Hasteko, txantiloiak A4 orrietan
inprimatu eta kalko orriaren
laguntzaz irudiak kopiatuko ditugu.
Enarak A3 kartoi mehe beltzean
kopiatuko ditugu, eta beste guztiak
A3 kartoi mehe zurietan.
Ondoren, enarak moztu eta erditik
tolestuko ditugu.
2. Gero, enararen behe aldeari
dagozkion piezak moztu eta erditik
tolestuko ditugu.
Bestalde, errotuladore gorriarekin,
irudian agertzen den moduan,
piezaren bi aldeak margotuko
ditugu. “ b” eta “c” piezak elkartuko
ditugu, baina kolatu gabe utziko
ditugu!. Ondoren, enararen barruko
aldeari kolatuko dizkiogu, hau da,
“a” eta “d” aldeak enararen kartoi
mehe beltzera kolatuko ditugu.
3. Jarraian, hodei handiaren piezak
moztuko ditugu. Sei pieza beharko
dira.
4. Gero, piezak beren artean kolatuko
ditugu. “b” “c”rekin, “d” “e”rekin…
eta horrela irudian erakusten den
erara.
5. Ondoren, hodei txikiari dagozkion
piezak moztuko dizkiogu.
Aurrekoarekin bezala, sei pieza
beharko dira.
Eta hodei handiaren prozedura
berdina jarraituko dugu.
6. Ondoren, hodei handiaren
erpinetatik, arrantza hariaren
laguntzaz lau enara eta bi hodei
txiki zintzilikatuko ditugu.
7. Amaitzeko, hodei handiaren erditik
arrantza hari zatia pasatuko dugu,
eta sortu dugun mugikorra prest
dugu nahi dugun lekuan esekitzeko!
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RIO 2
Oraingo honetan, Blue, Perla eta beren hiru seme-alaben
istorioa kontatzen zaigu. Ezin hobeto bizi dira hirian, baina Perlak,
bere seme-alabek benetako hegaztien moduan bizi behar dutela eta,
Amazonasera joan behar dutela erabakitzen du. Bertan, Bluk auzokide
berriek sortzen dituzten gorabeherak konpondu beharko ditu. Aldi berean,
Perlaren beldur ere izango da, bertako hegaztiren batekin joango ote den
susmatzen hasiko baita.

THE AMAZING SPIDER-MAN:
EL PODER DE ELECTRO
Peter Parkerrek zoratzeko moduko bizimodua
darama. Alde batetik, Spider-man izanda, maltzurrak harrapatzen. Bestetik, institutuan
dihardu jo eta ke, eta Gwen izeneko
neska maite du. Ez daki noiz bukatuko dituen institutuko lanak, baina
argi daukana da Gwen zaindu
behar duela, neskatxaren aitari
hitz eman baitzion. Gauzak erabat okertuko dira, Electro izeneko gaizkilea azalduko baita. Aldi
berean, iragana argituko duen
aspaldiko lagun bat ere
agertuko da, Harry Osborn
delakoa, hain zuzen ere.
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Aupa, KARRAMARROZALEOK! Badakit irakurtzen sendo
gozatzen duzuela, baita nik ere. Jarraitu, bada, horrela!

HIZKIMILIKILIKLIK!
Egileak: Iñaki Arranz
Marrazkilaria: Ima Mendiola
Bilduma: Gaztetxo! (24. zk.)
Orrialdeak: 88
Formatua: 130 x 195 mm
Adina: 10 urtetik aurrera

Altxor preziatua ezkutatzen da letretan,
silabetan, berbetan, hiztegietan. Denon
aurrean eta aldi berean isil-gordean,
aureiritzirik gabeko begirada bat behar
da-eta hitzetan esanahitik haragoko
mundu miragarria aurkitzeko. Aliziaren
antzera ispiluaren —hitzen— bestaldera
igarotzen garenean, dena da miresgarri,
hitz merkeak, hitz erdiak, hitz bitxiak, hitz
gaiztoak, hitz lehorrak, hitz neurtuak, hitz
aspertuak, hitz mutuak, hitz jarioak eta
hitz jokoak… Liburu hitzugarria.
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ZONBI PARKEAN
HARRAPATUTA
Egilea: Peter Walker
Marrazkilaria: Bié
Itzulpena: Ane Garmendia Alberdi
Bilduma: ZONBIGUNEA (2. zk.)
Orrialdeak: 168
Formatua: 140 x 205 mm. Flexibook
Adina: 10 urtetik aurrera

Egiaren ordua.
Proba erabakigarri bat.
Bizitzaren eta heriotzaren arteko leku bat.
Jazarpen bat eta damu bat.
-------------------------------

Intriga, misterioa eta… umorea barra-barra!
Gure bizitzako bidea argitu beharreko enigmaz
gainezka dago, tranpa eta arriskuz josita,
alegiazko munstroz beteta, baina baita
benetako munstroz beteta ere. Izaki horiek
gizakiei erasorik egin ez diezaieten, neska eta
mutil batzuek ZA KOADRILA sortu dute.
-------------------------------
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ZONBI MUTANTEEN
GAUA
Egilea: Peter Walker
Marrazkilaria: Bié
Itzulpena: Ane Garmendia Alberdi
Bilduma: ZONBIGUNEA (3. zk.)
Orrialdeak: 200
Formatua: 140 x 205 mm. Flexibook
Adina: 10 urtetik aurrera

Gau beltz bat.
Dohain bat, sinestezina, ustekabekoa.
Etsaia gertu eta arerio-lurralde bat.
Garrasi bat: «Kemena, orain eta beti».
-------------------------------

Intriga, misterioa eta… umorea barra-barra!
Gure bizitzako bidea argitu beharreko enigmaz
gainezka dago, tranpa eta arriskuz josita,
alegiazko munstroz beteta, baina baita benetako
munstroz beteta ere. Izaki horiek gizakiei
erasorik egin ez diezaieten, neska eta mutil
batzuek ZA KOADRILA sortu dute.
-------------------------------
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ESPAZIOTIK ETORRIA
Egilea: Aitor Arana
Marrazkilaria: Ivan Mata
Bilduma: AVIS eta ALBA trilogia (2. zk.)
Orrialdeak: 136
Formatua: 150 x 220 mm. Tapa gogorra
Adina: 14 urtetik aurrera

Avis eta Alba ibaiko zurrunbiloaren misterioa
argitu nahian dabilen bitartean, Nara ilargian
dago bere androide laguntzailearekin.
Hark ere zurrunbiloa behar du.
MISTERIOZ OSATUTAKO TRILOGIA…
HARRAPATUKO ZAITU!
-------------------------------

Irakurri trilogiaren 1. kapitulua:
www.ibaizabal.com
-------------------------------
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AFRIKAN, ZIMBABWEN, URRUTIKO
HARAN BATEAN, VADOMA TRIBUA BIZI DA.
BAINA BESTE IZEN BAT ERE ERABILTZEN DUTE GIZA
TALDE HAU IZENDATZEKO: “OSTRUKEN HERRIA”.
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Vadomar tribua ez da oso kopurutsua,
baina haietako askok ezaugarri bitxi bat
dute haien oinetan, ezaugarri genetiko
arraro bat: ertzetako bi behatz bakarrik
daukate; horregatik, atzapar itxurako
oinak dituzte. Ostruken oinak bezalakoak!
Giza talde hori aztertu duten ikertzaile
batzuen ustez, gizaki horien oinak moldatzen eta itxuraz aldatzen joan dira haien
ingurura egokituz. Horri esker, zuhaitzetara igotzeko trebezia izugarria lortu dute
beste gauza batzuen artean.
Bestalde, haientzat oztopo bakarra beti
oin hutsik joan behar dutela, ezinezkoa
dutelako zapatarik edo antzekorik erabiltzea.
Beste batzuen ustez, Vadomarrak, haran
ezkutu eta nahiko isolatuan bizi direnez,
ez dute onartzen tribukoa ez den beste
inorekin harremanak edukitzea.
Menderik mende, haien artean bakarrik
erlazionatu dira, kanpoko inorekin nahastu gabe. Ondorioz, “Ectrodactilia” izeneko
mutazio edo akats genetiko hori agertzen hasi zen haien artean.
Hala ere, haiek pozik bizi dira “akats” edo
berezitasun horrekin. Haien ustez, horrek
ematen dio haien herriari nortasuna.
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Poltsa magikoa
JOLAS MOTA: komunikazio jolasa.
ADINA: 8 urtetik aurrera.
KOPURUA: 2 jokalari, gutxienez.
MATERIALA: zabor poltsa bat.
NOLA JOLASTUKO GARA:
1. Jokalari guztiak biribilean eseriko dira.
2. Erdian, zabor poltsa handia jarriko da, poltsa magikoa izango
dena. Bertatik zeinahi objektu atera ahal izango balitz bezala.

3. Jokalari guztiak, baina banan-banan eta txandaka, poltsara
hurbilduko dira eta aurretik pentsaturik duten objekturen
bat aterako balute bezala egingo dute, antzeztuko dute.

4. Gainerako jokalariek asmatu behar dute zer objektu atera
duen.
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Forma ematen
JOLAS MOTA: kooperazio jolasa.
ADINA: 7 urtetik aurrera.
KOPURUA: gutxienez, hamar lagun.
MATERIALA: zenbait koloretako plastilina, buztina,
kartoi mehea eta apuntatzeko orria eta arkatza.

NOLA JOLASTUKO GARA:
1. Hasteko, bost jokalariz osatutako taldetan banatu.
2. Jokalari bakoitzak plastilina eta buztin zati bat izango
du, guztiek kopuru bera.
3. Talde bakoitzean, taldekide bakoitzaren plastilina zatia
kolore batekoa izango da, gainerakoena ez bezala.
4. Lehendabizi, taldekideek forma emateko iradokizunak
egin behar dituzte besteen aurrean, alegia, zer gai edo
objektu sortuko duten.
5. Ondoren, botatako ideiak aztertuko dituzte. Eta talde bakoitzean botatako ideiak bildu beharko ditu idazkari batek.
6. Zer egingo duten erabaki ondoren, zereginak banatuko
dituzte, eta era kooperatibo batean, jokalari bakoitzak
duen materiala erabiliz, erabakitako objektuei forma
emango diete.
7. Amaitzeko, oinarria izango den kartoi mehe batean kokatuko dute, eta erakusketa osatuko da egindako lan
guztiekin.
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SORGIN-ORRATZA
Sailkapen zientifikoa
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ERREINUA:

Animalia

FILUMA:

Arthropoda

BI

KLASEA:

Insecta

Eur

S

(Mailakatu gabea): Metapterygota
GOIORDENA:

Odonatoptera

(Mailakatu gabea): Holodonata
ORDENA:

Odonata

Sorgin-orratzak (zygoptera azpiordena) odonata ordenako intsektuak dira. Burruntzien antzekoak dira, baina, pausaturik daudenean, sorginorratz helduek atzerantz oblikuoki bertikalean
biltzen dituzte hegoak. Burruntziek, berriz, ez
dituzte biltzen eta era horizontalean jartzen dituzte. Horrez gainera, zigopteroek gorputz argalagoa eta delikatuagoa daukate, eta geldiroago egiten dute hegan.

ITXURA
Intsektu bat da. Bere gorputza luzea eta mehea
da. Antena motzak, hego gardenak, begi handiak… dituzte. Hankak aurrerantz jarrita dituzte jan
behar dituen intsektuak hobeto harrapatzeko.
10 cm-ko luzera du, gramo batzuk bakarrik pisatzen du eta bere hegalak gardenak dira.
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S O R G IN - O R

R AT Z A

Bizkarrezurrik ez duenez, ornogabea da. Hiru
hanka pare artikulatu ditu; horregatik, intsektua
da.

BIZIMODUA ETA PORTAERA
Europan eta Asiako mendebaldean bizi da.
Sorgin-orratzaren larba lehen bi urtetan uretan
egoten da, baina nagusitan hilabete bakarra
irauten dute bizirik.

UGALKETA
Arrautza batzuk jartzen ditu. Sorgin-orratzak
mota askotako ur gezako habitatetan bizi eta
ugaltzen diren intsektu haragijaleak dira. Arrautzak uretan erruten dituzte eta heldugabeak
(ninfa deitutakoak) harrapari urtarrak dira. Ninfek
kanpoko zakatzen bitartez hartzen dute arnasa.
Zenbait hilabete edo urteren buruan, metamorfosia gertatzen da. Ondoren, hainbat egunez
edo astez uretatik urrun hegan ibili ostean, ur
masa batera hurbilduko dira ugaltzera.

ELIKADURA
Belarra eta intsektu txikiak jaten dituzte. Bai ninfak, bai helduak, harrapariak dira. Helduek intsektu hegalariak jaten dituzte, batez ere, eta
baita kakalardoak eta beldarrak ere. Larbek uretako ornogabez eta ornodun txikiz (arrainkumez
eta zapaburuz) elikatzen dira.

kagar-
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1 Bertsolari txapelketa
2013ko abenduaren 17an, BERTSOLARI TXAPELKETA
NAGUSIKO irabazlea izan zen Amets Arzallusen agur
bertsoaren hitz batzuk ahaztu ditugu. Lagunduko diguzu
bertsoko hutsunean aldameneko hitzekin osatzen?

muxu
sortu

entzuten
lagundu

begira
hemen

AMETS ARZALLUS

haurra

EMAITZA:

txapel

«Zerutik begira daude
Joxe eta Manuel Mari,
ziega zulotik entzuten
beste euskaldun ugari.
Muxu bat Iparraldeko
bertso eskolako haurrari.
Lagundu nauten guztiak
Olatz eta arreba bi,
baina ni ez bainaiz hemen
neuk sortu hutsean ari
aitarena den txapel hau
eskaintzen diot amari,
haurra nintzela euskaraz
erakutsi zidanari.»

«Zerutik ……. daude
Joxe eta Manuel Mari,
ziega zulotik …….
beste euskaldun ugari.
…… bat Iparraldeko
bertso eskolako haurrari.
…….. nauten guztiak,
Olatz eta arreba bi,
baina ni ez bainaiz ……
neuk …… hutsean ari
aitarena den …… hau
eskaintzen diot amari,
…….. nintzela euskaraz
erakutsi zidanari.»

2 Labirintoa
LABIR INTOAREN
irteera bilatu.

EMAITZA:

46
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3 Zenbaki katea
jarraipena emateko.
Ea gai zaren ZENBAKI KATEAri

8 16

24
?

?
? 88 ?

?

?
?
56
? 18 9
?
?
54
?
?

81 ? ?
108

EMAITZA:
6
8-16-24-32-40-48-56-64-72-80-88-908
9-18-27-36-45-54-63-72-81-90-99-1
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CONTRAPORTADA

PORTADA

MUSIKA
Urtz

ZIENTZIA
Itsaso Hila: osasun iturri

MUNDUAN ZEHAR
Madiba gogoan

HIZLARI
Jon Gomez Garai

