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“Time” aldizkariaren esanetan,
AEBetako osagileen idazkera
ulergaitzak 7.000 pertsona hil
eta 1.500.000 pertsona mintzen
ditu. Errezetak txarto idazteak
dauka errua.
Uneoro, munduko biztanleen
% 0,7 mozkortuta dago, hau da,
50 milioi pertsona inguru.

11:55
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Altituderik handienean hegan
egiten duen hegaztia anser
indicus antzara dugu. Txinatik
Indiara bidean, Himalaiako
tontorrik garaienen gainetik
hegan egiteko gai da. 9.100
metroko garaieretatik ikusia
izan da hegazti mota hori.
1977. urtean, Donald ahatearen
istorioak debekatuta egon ziren,
prakak ez zeramatzalako.
Adituen ustez, gauez sagarraren
zukua edateak diabetesa
ekiditen lagun dezake.
Lamborghini izeneko autoak
Ferruccio Lamborghini izeneko
traktoreen enpresa bateko
jabeak sortu zituen. Auto
horiek Ferrariak ziren eta
behin eta berriz izaten zuten
matxuraren bat.
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Tigrearen orroa 3 kilometroko
distantziatik entzun daiteke.
AEBetako FSI institutuak
hizkuntzarik zailenen zerrenda
bat osatu du. Zailena arabiera
izango litzateke, hizkuntza
ikasteko behar diren orduak
kontuan izanda. Hurrengoak
kantoietako txinera, mandarin
txinera, japoniera eta korearra
dira. Errazenen artean, ordea,
frantsesa, italiera eta
gaztelania daude.
1592. urtean, lehenengo
termometroa egin zuten.
Munduko alfabetorik luzeena
Kanbodiakoa da. 147 letra ditu.
Nuttela poto bat 2,5 segundo
bakoitzeko saltzen da.

Ile horiek ile ilundunek baino ile
gehiago dute.
Orkak edo balea hiltzaileak ez
dira baleen familiakoak,
izurdeen familiakoak baizik.
Igandez hasten den hilabete
bakoitzean, 13. eguna ostirala
da eta ostegunez hasten
denean, berriz, 13. eguna
asteartea da.
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2014KO BRASILGO

MUNDUKO
FUTBOL
TXAPELKETA

Karramarro atal honetan, beti izaten duzue ohikoa ez den kirol bati buruzko zerbait irakurtzeko aukera. Baina oraingo
honetan, ospetsuena ez bada, ospetsuenetarikoa den kirol bat jorratuko dugu:
futbola. Brasilen jokatuko den munduko
futbol txapelketak hainbat partidu ditu.
Baina ez dugu futbola bera aztertuko,
futbolak edo, hobeto esanda, munduko
futbol txapelketa horrek uzten dituen datuak irakurtzeko parada izango duzue.

• Brasilen jokatuko da ekainaren 12tik eta
uztailaren 13ra arte. 64 partiduak Belo
Horizonten, Brasilian, Cuiabán, Curitiban,
Fortalezan, Manaosen, Natalen, Porto
Alegren, Recifen, Salvadorren, Rio de Janeiron eta Sao Paulon izango dira.
• Mundiala Hego Amerikara doa bueltan.
Azkenekoz, 1978. urtean ospatu zen Argentinan eta Argentina bera izan zen
txapelduna.
• Baloi ofizialaren izena Adidasen Brazuca da. Izena brasildarrek aukeratu zuten
internet bidez. Brazucak brasildarren
izaera deskribatzen duela diote.
• Maskota ofiziala armadilo bat da. Armadiloaren izena Fuleco da, eta horren
abestia “Tatu Bom de Bola” da.
• “We are one” da abesti ofiziala. Pit Bull,
Jennifer López eta Claudia Litte brasildarra dira abeslariak.
• FIFAk 358 milioi dolar banatuko ditu 32
selekzioen artean. Irabazten duen selekzioak 35 milioi dolar jasoko ditu; bigarrenak, 25 milioi; hirugarrenak, 22 milioi; laugarrenak, 20 milioi; eta final laurdenetara
heldutako taldeek 14 milioi hartuko dituzte.
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JATO
Arna

• Brasilgo justiziak eta Mundialaren antolatzaileek Manaoseko futbol zelaia mundialaren ondoren kartzela bihurtzea adostu
dute. Lau partidu jokatuko dira bertan.
• Nike eta Adidas markak dira nagusi. Lehenengoak Frantziako, Greziako, Australiako, AEBetako, Kroaziako, Hego Koreako, Brasilgo, Holandako, Ingalaterrako eta Portugalgo selekzioak janzten ditu.
Adidasek, berriz, Argentinako, Alemaniako, Espainiako, Nigeriako, Kolonbiako,
Errusiako, Japoniako eta Mexikoko selekzioak. Puma, Marathon, Legea, Joma,
Uhlsport, Lotto eta Burrda dira beste
markek janzten dituzten gainontzeko
selekzioak.
• FIFAk futbol zelaietan garagardoa edaten
uzteko eskatu zion Brasili. Baietz esan
zuen, beraz, jendeak garagardoa edateko aukera izango du.
• Spray-ek erabiliko dira mundial horretan. Epaileek giza hesientzako marrak
zelaian margotzeko aukera izango dute.

• Maracana futbol zelaia berriztatu egin
zuten. 80 milioi dolar gastatu zituzten
zelaia berregiteko.
• Belgikak eta Errusiak bosgarren aldiz jokatuko dituzte futboleko mundial horiek
historian zehar. Gehien errepikatu den
partidua da bi horien artekoa.
• Gaur egun, Europako selekzioek 10 mundu txapelketa irabazi dituzte; Hego Amerikako selekzioek, berriz, 9 txapelketa.
• Lehenengo fasean gutxien bidaiatuko
duen taldea Belgika izango da, 726 km
baino ez baititu egingo. Belo Horizonten,
Rio de Janeiron eta Sao Paulon jokatuko
du. AEBetako selekzioa, aldiz, gehien
bidaiatuko duena izango da, 5.588 km.
Natalen, Manaosen eta Recifen jokatuko du.
• 32 graduko tenperatura baino gehiago
egonez gero, partidua bi minutuz gelditzeko aukera izango dute. Horrela,
jokalariek likidoak edateko aukera izango dute.
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PUXIKA E
LEHERTU
Puxika bat lehertzea munduko gauzarik
normalena bada ere, ez lehertzeak bere
misterioa dauka. Honako esperimentu
honetan ikusiko dugu sugarraren
ondoan jartzen dugun puxika zergatik
ez den lehertzen.

Beharko duzun materiala:
•
•
•
•

Puxika bat
Kandela bat
Pospoloak
Ura

Lanari ekiteko:
1. Bete puxika urez, gutxi gorabehera sagar
baten tamaina izan arte. Horretarako (ondo
jakingo duzuen moduan) iturriaren
txorrotaren muturra puxikaren ahoan sartu,
eta puxika urez bete behar da.
2. Puxikari korapilo bat egin, eta kanpoaldean
soberan dituen tantatxoak garbitu.
3. Kontu handiz, eta pertsona heldu arduratsu
baten laguntzaz, kandela piztu, eta leku
seguru batean jarri.
4. Eutsi puxika buztanetik, eta sugarraren
ondora eraman.
5. Eutsi bertan segundo batzuetan, eta gero
baztertu.
6. Nahi izan ezkero, errepikatu prozesua.
Badirudi puxikak ez duela surik hartzen!
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A EZIN
RTU

Zer gertatzen da?
Esperimentu horrek bero
xurgapenari buruzko printzipioa
erakusten digu. Airez betetako
puxika bat sugarraren ondoan
eutsiz gero, berehala lehertuko
litzateke. Beroak puxikaren goma
segituan ahulduko lukeelako. Urak,
ordea, oso ondo xurgatzen du
beroa, hau da, puxikaren barruko
urak sugarraren beroa xurgatzen
du eta gomak ez du ia kalterik
jasaten.
Ez ahaztu kandela bat erabiltzen
ari zarela, eta esperimentua amaitu
bezain laster itzali behar duzula.
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Inork ez ditu inoiz mugitzen ikusi,
baina arrastoa uzten dute haien bidean.
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Racetrack laku lehorra Kaliforniako
Death Valley (Heriotzaren harana) deritzon parke nazionalean dago.
Itsas mailatik 1.130 metrora kokatzen
da. 4,5 km luze eta 2 km zabal ditu eta
lau-laua da. Aintzirako punturik altuenak baxuenak baino 4 cm gehiago
baino ez ditu.
Urtean bi garaitan baino ez du euririk
egiten. Euri jasa ikaragarriak izaten
dira. Baina lakua berehala lehortzen
da berriro idor-idorra bihurtuz. Eta ez
dauka landaretzarik. Haize bortitzak
izaten dira bertan. Hala ere, zientzialariek harriak haizearen eraginez soilik
mugitzen direla erabat baztertu dute.

10:57
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Arroken norabidea aldakorra izaten da.
Noranzkoa ere aldatu eta atzerantz
egin dezakete. Baita bira egin eta behealdea gorantz begira jarri ere.
Ez dute eredu zehatzik mantentzen.
Horregatik egiten zaie zientzialariei
hain zaila mugimenduak arrazoitzea.
Batzuek harriak espirituek mugitzen
dituztela esan izan dute. Edo lurraren
eremu magnetikoa dela mugimendu
horien jatorria. Broma zaleen lana
dela ere esan da.
Zail xamarra harri hauekin 1, 2, 3 karabin-karabanera jolastea!
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BERRI TXARRAK
20 urte estatuko rock talde
onenen artean
1994. urtean musika egiteko batu ziren lau
gazte haiek ez zuten inoiz pentsatuko sortuko zuten taldeak gaur egun duen arrakasta internazionala edukiko zuenik. Urte
haretanxe Gorka Urbizuk, Aitor Goikotxeak,
Mikel Lopezek eta Aitor Orejak Berri Txarrak
taldea sortu zuten Lekunberrin.
Hasieratik musika munduan arrakasta izango zutela ikusten zen arren, ez zen nabarmena izan diskoak kaleratu zituzten arte.
Lehendabiziko diskoekin Euskal rock-ean
beren lekua egin zuten 1997an Berri Txarrak
eta 1999an Ikasten diskoekin. Baina benetan arrakastatsuak izan zirenak 2001eko
Eskuak/ukabilak, eta, batez ere, 2003ko Libre
diskoak izan ziren.
Euskal Herrian ez ezik, estatu mailara ere
beren musika zabaltzea lortu zuen laukoteak, Rock Sound aldizkariak estatuko disko
onena izendatzera heldu arte.
2004. urtean, aldaketak heldu ziren. Aitor
Orejak, orduko gitarretako batek, taldea uztea
erabaki zuen eta, ordezkoa topatu beharrean, taldeak hirukote moduan jarraitzea
erabaki zuen. Askok esaten zutenari kontra
eginez, beren lanik aipagarriena eta arrakastatsuena grabatzea lortu zuten 2005ean:
Jaio. Musika. Hil. Arrakastak Euskal Herri mailan ez zuen parekorik izan ordura arte. Euskararen herria utzi, eta beste munduko herrialde askotan eman zituzten kontzertuak;
200 kontzertu baino gehiago, 20 herrialdetik gora… Hiru urteko bira luzea izan zen lan
on haren fruitua.

10

Bira bukatuta, Mikelek bere ibilbidea bukatutzat eman zuen eta David Gonzalezi utzi
zion bere tokia. Hirukote berriak disko berria
behar zuen. Instrumentuak hartu, Chicagora
joan eta beren 6. lana ateratzea lortu zuten:
Payola (2009).
2011. urterako aldaketa berria jasan zuen
taldeak, oraingo horretan bateria jole aldaketa, Kuraia eta Dut taldeetako Galder bateria joleak, gaur egun ezagutzen dugun
Berri Txarrak taldea osatu zuen. Azken diskoa AEBetan grabatua izan zen eta, eduki
zuen oihartzuna ikusita, berriz ere bertara jo
zuten zazpigarren lana argitaratzeko asmoz.
Oraingoan, Ross Robinson ekoizle entzutetsua izan zen horien gidaria. Haria izan zen
gaur egun daukagun azken diskoaren izena.
Gaur egun, 3 urte geroago, berriro ere estudioko lanetan dihardu taldeak, oraingoan
ere ekoizle berarekin. Estudioko lanez gain,
bira txiki bat egin dute San Frantziskon hasi
eta New Yorkera iritsi arte.
Hurrengo hilabeteetan ikusiko dugu hemendik mila kilometrora egindakoaren emaitza.
Ez dugu zalantzarik zortzigarren horrek ere
gogor joko duela.
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Nobedadeak
ESNE BELTZA
“Gora!”
Laugarren hau disko berezia da Solano buru
duen taldearentzat. 17 abestiz osatutako bildumak beste hainbeste kolaboratzaile izan ditu;
besteak beste, Fermin Muguruza, Zuloak,
Deskontrol, La Pegatina, Mala Rodriguez…. Gaur
egun buru belarri sartuta dabiltza “Gora tour”
izeneko kontzertu biran. Adi egon, ez galtzeko
moduko zuzenekoak emango baitituzte!

KASHBAD
“Arrakala”
15 urte eta gero, 90eko hamarkadako
euskarazko rockaren talde ikurretako bat bueltan
dugu. Errenteriako taldeak “Arrakala” izeneko
disko berria ondu du eta herriz herri lau haizetara zabaltzeko irrikan dugu. Sorkunen ahots
ikusgarria berriz ere entzuteko aukera izango
dugu maiatzaren 2an hasi duten kontzertu biran.

DOCTOR DESEO
“Busco en tus labios. Lo mejor del Deseo”
Bilboko pop-rock talderik ospetsuenak bere
14. lana kaleratu du. Oraingo honetan, beren
kantetako 21 abesti historikoenak hartu,
3 abesti berri gehitu eta diskoa osatu dute.
Ikus-entzunezko DVD batekin osatu duten lan
berri hori Bilboko kafe antzokian aurkeztu dute
maiatzaren 2an eta 3an.
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2014

07/
06-14

20

SAN FERMINAK / Iruñean
Iruñeko sanferminak Iruñeko jai nagusiak dira, mundu osoan zehar
ospetsuak. Uztailaren 6tik 14ra ospatzen dira gaur egun Iruñeko
sanferminak. Duela 400 urte baino gehiagotik hona egiten da horrela, 1591n, eguraldi kaskarra zela eta, hasierako data, urrikoa alegia, uztailera aldatzea erabaki zutenetik.

0
0

Sanferminak uztailaren 6an, eguerdiko 12etan, hasten dira urtero,
Iruñeko udaletxeko balkoitik txupinazoa jaurtitzearekin batera. Ekitaldi hori oso jendetsua izaten da. Entzierroak festen muina eta ekitaldirik ezagunena dira. Goizeko 8etan abiatzen dira, eta hauxe da
ohiko ibilbidea: Santo Domingoko aldapa, Udaletxe plaza, Mercaderes kalea, Estafeta kalea, Telefonicako tartea eta zezen plaza.
Jaiak uztailaren 14an amaitzen dira, "Gaixoa ni" edo "Pobre de mí"
tradizionala abestuz.

2014

07/
23-27
2014

08/
04-09

BAIONAKO BESTAK
Baiona Lapurdiko hiriburua eta Ipar Euskal Herriko hiri nagusia da.
Halaber, Euskal Herri osoko hamargarren hiririk jendetsuena da.
Baionako bestak Baionan udaro ospatzen den jaialdia da, abuztuaren lehendabiziko asteburu aurreko asteazkenean hasten eta hurrengo igandean bukatzen direnak. 2004an, 1,3 eta 1,5 milioi arteko
bisitari izanda, Frantziako jairik ospetsuenetakoa da. Jaialdietan, bi
zezenketa egiten dituzte.

GASTEIZKO JAIAK
Andre Maria Zuriaren jaiak
Abuztuaren lauan, San Migel elizako kanpaien jotzearekin eta tradizio den "txupinazoarekin" hasten dira Vitoria-Gasteizko jai nagusiak, hots, Andre Maria Zuria hiriko zaindariaren ohorezko jaiak, arratsaldeko 6ak, puntu-puntuan direnean. Zeledon San Migel elizako
kanpandorretik Andre Maria Zuriaren plazako balkoi batera jaisten
denean abiarazten dira jaiak, plaza horretan biltzen den jendetzaren zalapartarekin batera.
Abuztuaren 10eko gauerdiko ordu txikietan, berriz, Zeledonek agur
esaten dio hiriari eta San Migel elizako kanpandorrera igotzen da
berriro, suzirien eta bertan daudenen tristura begiraden artean.
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DONOSTIAKO ASTE NAGUSIA
Donostiako Aste Nagusia, Jose Arana eskoriatzarrak sortu zuen
XIX. mendearen amaieran. Loterian lortutako diruarekin, enpresaburu bihurtu zen, zezenketen enpresaburu, hain zuzen ere, zezenketak oso gogoko baitzituen. Horren ondorioz, beranduago
Atotxa futbol zelaia egongo zen tokian, zezen plaza bat eraiki
zuen. Eta bertan antolatu zituen zezenketa jaialdiak, Donostiako
Aste Nagusiaren sorrera hau delarik, hasieran, "Zezenketa Aste
Nagusia" deitzen baitzen. Ondoren, denboran aurrera eginez,
gaur egun Donostiako Aste Nagusia bihurtu da.
Aste Nagusian ospatzen diren ospakizunen artean, ikusgarrienetakoa su artifizialen lehiaketa da. Zaragoza, Valentzia, Italia eta beste
toki askotako enpresa piroteknikoak ia urtero etortzen dira Donostiara, Aste Nagusiko su artifizialen lehiaketan parte hartzera.
Beste ospakizun ezagun batzuk, Saguesen antolatzen diren musika kontzertuak dira.

2014

08/
16-24

BILBOKO ASTE NAGUSIA
Bilboko Aste Nagusia Bizkaiko hiriburuko festa nagusiak dira. Bilboko konpartsak dira jaietako bultzatzaile historiko nagusiak, Bilboko Udalarekin batera. Txosnen inguruan festa gune zabala antolatzen dute. Jaietan, beste eragile batzuek ere parte hartzen dute.
Kutsu erlijiosoa eduki ordez, festek eusten diote beren izaera herrikoiari eta aldarrikatzaileari, izaera kulturalari, sozialari eta politikoari atxikita. Mari Jaia da jaien sinbolo nagusia, Mari Puri Herrero
margolariak 1978an Jaien Batzordearen eskariz asmatutako pertsonaia. "Badator Mari Jaia" da 1997tik jaietako abesti ofiziala, Edorta
Jimenezen hitzak eta Kepa Junkeraren musika moldaketak dituena.
Hori bai, jaien hasiera markatzen du Andra Mari egunak (abuztuaren 15a), horren hurrengo ostiralean hasten baitira urtero.

-

Urtero, pregoilaria izendatzen dute, hirian ezaguna den edo hiriarekin lotura handia duen pertsona izaten da.

r

Txupineroa, aldiz, beti konpartsa bateko kidea da, eta orain arte emakumezkoa izan da beti. Bilbon txupinaren jaurtiketa esaten zaio,
Iruñean txupinazoa den bitartean.

13

2/6/14

10:57

Página 14

Saltsan
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FRUTA IZOZKIA
Egin genuen aurreko txokolatezko bolak errezetarekin primeran
doan beste errezeta dugu oraingoan. Eguraldi beroa datorrenean
sarriago hartzen dugun postrea dugu, baina adituak diote urte
guztian zehar jateko oso gomendagarria dela. Hortik aparte,
egiteko oso erraza eta osagai gutxirekin egin dezakegu.

Osagaiak:
* Kilo erdi marrubi helduak (garaiko beste fruta helduekin ere
egin daiteke)
* Edalontzi erdi ur
* 10 koilarakada azukre
* 3 arrautza zuringo
* Limoi baten zukua

14

KARRAMARRO 43 (01-21).qxd:Maquetación 1

2/6/14

10:58

Nola egin?

Página 15

A

1

Lehendabizi, marrubiak ondo garbitu,
zurtoina kendu, eta erditik moztu.

2

Ondoren, edalontzi altu batean beste
osagai guztiak nahastu, eta irabiagailuaren laguntzaz dena ondo txikitu.

3

Jarraian, marrubiak gehitu, eta berriro
ondo txikitu.

4

Gero, nahasketa izotz ontzietan banatu, eta izozkailuan sartu.

5

Izozkia jan baino ordu eta erdi arinago
izotz ontziak atera, eta irabiagailuarekin txikitu. Nahasketa krematsu bat irtengo da, eta berriro ere ordubetez
izozkailuan sartuko dugu.

6

Ordubetera, gutxi gorabehera, izozkailutik atera, girotzen utzi, eta zerbitzatu.

A

B

C

Izozteko denbora ondo kontrolatu ezkero,
primerako marrubi izozki usaintsua eta naturala izango dugu.
On egin!

D

E
F

15
xx

k eta
arak
k, eta
erriz,

daz-

a da.
a eta
alde-

tzen
orua
o du.
n die

KARRAMARRO 43 (01-21).qxd:Maquetación 1

2/6/14

10:58

Página 16

ASUN EDO
OSIN HANDIA
(Urtica dioica)
Hosto iraunkorrekoa
da. Eskualde epel osoan
zehar banaketa zabala
duen landare espezie honen
ezaugarririk ezagunena bere ile
erresumingarriak dira. Ile horiek azetilkolina delako likidoa dute barnean
eta, beraz, azala hauekin kontaktuan
jartzen denean sumindurak sortzen
dira. Horrez gain, sendabelar moduan
izan ditzakeen erabilerengatik ere oso
famatua da.
MORFOLOGIA
Hosto iraunkorreko landarea da. Zurtoina 150 cm-ko altuera izatera irits
daiteke, lau angeluko sekzioa dauka
eta kolore gorri horixkak erakutsi ohi
ditu. Adarkadura gutxi ditu. Zurtoinean
zeharreko korapiloetan lau estipula
aske agertzen dira, 1-2 mm-ko luzerakoak. Zurtoina ile erresumingarriz estalita dago.
HOSTOAK
Kolore berde iluneko hosto oposatuak
eta peziolodunak ditu, 4-12 x 2,5-8 cmkoak. Ertz dentikulatua dute eta hostoak orokorrean zimurrak dira. Zurtoinean agertzen diren ile erresumingarriz hornituta daude hostoak ere.
LOREAK
Kolore hori-berdeko lore txikiak (2-10
cm) eta unisexualak ditu. Galburuetan
biltzen direnak loreak dira. Hauek ere
ile erresumingarriz hornituta daude.

16

BANAKETA
Kosmopolita da eskualde epelean. Ia
Europa osoan agertzen da, eskualde
lehorrenetan izan ezik. Penintsula osoan oso ugaria da, baita Euskal Herrian
ere. 100-2.500 m-ko altitude tartean
zehar sakabanatzen da; etxe, errepide
eta zabortegi inguruetan, gune kutsatuetan oro har. Lur sakonetan, nitrogenatuetan eta basikoetan (pH=5,5-8)
hazten da, eta ez du eguzki argi asko
behar izaten.
ERABILERAK
Hainbat erabilera ditu, besteak beste,
sendabelar gisa. Gainera, hosto gazteak eltzeko janariak egiteko ere erabiltzen dira. Oso nutritiboa da, digeritzen
erraza da, eta burdina eta A eta C bitamina kantitate handiak ditu. Hosto gazteak soilik erabili behar dira; izan ere,
helduek giltzurrunarentzat kaltegarriak
diren substantziak garatzen dituzte.
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Kaixo, adiskideok!
Hemen gara berriro!
Ea oraingo honetan
7 euskal abesti hauek
asmatzen dituzuen.
Aurrera!!!
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Inoiz gertatu al zaizu bizipen bat aldez aurretik bizi izana
sentitzea? Sentsazio horrek izena eta azalpena ditu. Izena
frantsesa du: déjà vu. Eta “bizi izandakoa” esan nahi du.
Egoera bizi izanaren uste osoa izaten
dugu edo leku horretan aldez aurretik
egon izanarena, baina aldi berean ezin
dugu gogoratu gehiago. Iragarpen,
profezia, aurreko bizitzaren bateko
oroitzapena, aztikeria… arrazoi anitz
eta fantasiatsuak erabili dira sentsazio bitxi hori azaltzeko, baina azalpen
zientifikoa du:

18

Gure garunak modu kontzientean (jabetzen ari denaz konturatuz) eta modu
subkontzientean (konturatu ere egin
gabe) jasotzen du inguruko informazioa. Déjà vu bat bizitzerakoan, izatez,
garunak akats txiki bat baino ez du
egiten: segundo milarenekoko akats
ñimiñoa.
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Kasu horretan, garunak jabetu gabe
eskuratzen du bizipena (subkontzienteak jasotzen du). Eta burmuina bizipenaz konturatu orduko, gure harridurarako, oroitzapenen biltegian gorderik aurkitzen du bizipen hori, hau da,
demagun biltegi batera goazela justu
oraintxe unean idazten amaitu dugun
ipuin bat bertan gordetzeko asmoz.
Baina biltegiko arduradunak artxibategian begiratu ondoren, jada ipuin
hori biltegian dagoela esaten digu.

10:58
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Nola liteke?
Gu iritsi aurretik eta biltegiko arduraduna konturatu gabe, subkontzienteak
sartu baitu ipuina memorian.
Lagunok, garuna zein konplexua eta
zein perfektua den miragarria da. Sekretuak gordetzen dituen sekreturik
handiena.
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PIC D’ANIE EDO
AUÑAMENDI:
Euskal Herriko
goi muga (2.507 m)

Txangoa

Denbora: 3 ordu eta erdi
inguru igotzeko eta bi ordu
eta erdi jaisteko.
Desnibela: 900 metro
ingurukoa.
Behar den materiala:
neguan, kranpoiak eta
pioleta ezinbestekoak dira;
uda partean, trekkingeko
bota onak besterik ez.
Ura: ez dago urik San Martin
Harritik gorako bidean.
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Karramarro ale honetan, Euskal Herrian zehar dauden mendi tontor esanguratsuenak aztertzen eta horien igoera
normala zein den ikusten hasiko gara.
Horretarako, ipar Euskal Herrian daukagun erraldoia aukeratu dugu. Anie edo
Auñamendi (2.507 m). Euskaldunen antzinako mendi sakratua dugu hau. Gaur
egun, Euskal Herriko mugetatik kanpo
badago ere, antzina gure lurraldearen
barnean kokatzen zen. Gaur egungo estatuen politika kontua omen da. Auñamendi hitza noizbait mendikate osoa
(Pirinioak) izendatzeko erabili izan bada
ere, ez da tradizio handikoa izan.
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Anie edota Auñamendi izenen jatorriaz hainbat teoria ditugu; Auña, erronkarieraren hitza, ahuntz dugu; horren
arabera, ahuntzen mendia izan liteke,
baina beste teoriaren arabera Auña
jauna hitzetik omen dator; beraz, horren arabera jaunaren mendia.
Anie Nafarroako ipar-ekialdean dago,
Larra-Belagua eta Lescun (Biarno) eremuen baitan. Piramide ikusgarri eta
lerden hori Larrako karsten barruan
zutitzen da. Ozeanotik etorrita 2.500
metroren altitudea gainditzen duen
lehenengo mendia dugu, gainera goi
mendi itxura hartzen duen lehenengoa ere bada. Mendi hau igo zuen lehenengo pertsona Henry Reboul kartografoa izan zen 1786. urtean.
Bertan, Europako leize nagusietako
bat aurkitzen dugu, S. Martin Harriko
leizea. Horren ondoan, S. Martin Harrian, urtero, uztailaren 13an Baretouseko eta Erronkariko abeltzainak elkartzen dira. Aspaldiko ohiturari jarraituz,
“Hiru behien ordaina” izeneko ekitaldia egiten da. Bertan, Baretousekoek
3 behi ematen dizkiete erronkariarrei,
Lakontiendako larreak erabiltzeko. Gainera, ibarreko bi aldeen artean, bakea
egongo dela oihukatzen da.

IGOERA DATUAK
Igoera nahiko erraza da; erraza, eguraldia aldekoa bada. Behe lainoa egon
ezkero, kare harrizko txango aparta
amesgaizto bihur daiteke, karst inguruan dauden zulo amaigabeak tranpa
izugarriak baitira. Beraz, eguraldi ona
egon ezean, ekidin igoera.

x

x

San Martin Harritik gora, landa berdeetatik gora eta behera joan behar
dugu. 20 minutuan, Arlas mendiaren
magalera heltzen gara. Ezkerraldean
utzi behar dugu kono berde itxurako
mendi hori eta aurrera egin. Arlas ahaztu eta 15 minutu inguruan, karstaren
barruan murgiltzen hasiko gara. Karsta
labirintoa bilakatzen da apurka-apurka.
Mendizaleek harriekin egindako mugarri txikiak jarraitzea da gakoa. Zein
jarraitu, ordea? Ez arduratu, tontorrerako bidea denek jarraitzen baitute.
Behin eremu karstiko leuna igarota,
Auñamendi kare harrizko konoa aurkezten zaigu aurrez aurre. Erreferentziatzat harturik, aurrera joko dugu eta
haren oinarrira heldu beharra dugu.
Bertara helduta, azkeneko metroak
ikusten dira. Nahiko gogorra da, mendiaren ia desnibel osoa bertan igo behar
baita. Gainera, erdi bidetik aurrera, oina
jartzen dugun lekuan harri askok beherantzako bidea hartzen dute. Behin
gailurrean, bertako ikuspegiak ikusgarriak dira; hego-ekialderantz, Pirinioetako tontorrak, hegoalderantz, Hiru
Erregeen Mahaia, mendebalderantz,
Belagua eta Orhi mendia eta, azkenik,
iparralderantz, itsasoa.
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HEGALUZEA

nak
u
g
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AniHEGALU

IZEN ZIENTIFIKOA:
Thunnus alalunga
IZEN ARRUNTA:
Hegaluzea
MERKATURAKO IZENA:
Bonito del Norte edo Atún blanco

a

Hegaluzearen zientzia izena Thunnus alalunga da,
baina atuna edo atun zuria bezala ezagutzen dugu.
Hamabost generoz eta berrogeita bederatzi espeziez osotuta dagoen eskonbridoen familiakoa da.
Familia horren barruan, atunen taldea daukagu,
hamahiru espezierekin. Hegaluzea eta atuna dira
espezierik eboluzionatuenak.

odonX

Gorputz fusiformedun arraina dugu. Horren ezaugarrietariko bat duen bular hegats luzea dugu, hau
da, izena eman dion bular-hegatsa. Hortik datorkio
hegaluze izena euskaraz edo Thunnus alalunga
izen zientifikoa. Urdin ilun metaliko margokoa da bizkarraldean, alboak eta sabelaldea, berriz, zilarraren
margokoak dira; orokorrean, marra urdin irisatu batek
bananduta agertzen dira margo bi horiek.

BIOLOGIA
Sargazoen itsaso aldean jaiotzen dira hegaluzeak. Hara
joaten dira arrain helduak udaberrian errunaldia egiteko. Eme bakoitzak bitik hiru milioi arrautzara bitartean
jartzen ditu, itsaso horretako ur azalekoetan. Arrautzetatik larbak irteten dira eta laster baten hasten dira.
Inguru horretan jarraitzen dute hurrengo urtera arte.
Atunak, orokorrean, neurri bereko alez osotutako taldetan biltzen dira eta bizian zehar bi migrazio mota
egiten dituzte. Argi bereizten dira mota bi horiek, arrainek hartzen duten heldutasunaren arabera.
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Lehenengo urtea betetzean, 30-40 zentimetroko luzera hartzen dutenean, eta haiek sortzen diren itsasoetatik ekialderantz egiten dute, Azoreen, Madeiraren
eta Kanarien arteko ingurura, negua bertan igarotzeko. Bigarren urtean, udaberri azkenean, hegaluze
gazteek ia metro erdi dutenean, janari bila abiatzen
dira azaleko uretatik Bizkaiko Golkoraino, arrain txikiagoen arrantzan dabiltzan itsasontziei jarraika,
bokartak eta sardinak janez. Udazkenera arte egoten dira gure uretan, eta, gero, Bizkaiko Golkora
fronteak sartzen hasten direnean eta azaleko ur
berotuak azpitik dauden ur hotzagoekin nahasten
direnean, berriro itzultzen dira sortu ziren itsasoetara.

HEGALUZEA

Elikatzea helburu daukan migrazio hori beste bi urtetan edo gehiagotan ere errepikatzen da. Hirugarren
urtean, 85 eta 90 zentimetroko neurria dutenean eta
sexu heldutasunera heltzen direnean, bakartiago bihurtzen dira eta ur sakonagoetan murgiltzen dira.
Migrazio ibilbidea aldatzen dute orduan eta Amerikako itsasalderantz egiten dute, negua egiten Azoreetara itzultzen jarraitu arren.
Hegaluzearen haragia da guztien artean argiena, gurinena eta zaporetsuena. Preziatuena da kontsumitzaileen artean.

Bitxikeriak
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•

•

•

•

•

1977. urtean, arrantzatu zen alerik ederrena, Kanariar uharteetan.
40 kg izan zituen eta 123 zentimetroko luzera.
Zazpi edo zortzi urteko bizitza izan dezake hegaluzeak.
Bizkaiko Golkoan arrantzatzen diren aleak gazteak dira, ez helduak.
Arrautzak 0,8 eta 0,9 mm bitartekoak izaten dira, eta larbek, jaiotzen direnean, 10-15 mm inguru izaten dituzte.
Arrain hauen haragiaren gorri aldea migrazioetan hara eta hona mugitzeko erabiltzen duten muskulua da. Oxigeno asko behar du muskulu horrek eta horregatik dago alde hori odolez ongi hornituta.
Odol kopuru handi horrek ematen dio daukan margo gorria, hemoglobinak eragindakoa.
Igerian 80 km egin dezake orduko.
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IZENA: IXARNE

GASTON MARTIN
HELBIDEA: Getxo (Bizkaia)
IZENA: EDORTA BARANDIK A
HELBIDEA: Ermua (Bizkaia)
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1 Ordularia

3

Ordulari berria oparitu digute eta lehengusu txikiari
orduak nola esaten diren erakutsiko diogu. Idatz ezazu
modu digitalean eta ordua irakurtzen duzun bitartean.

11:45 Hamabiak laurden gutxi,
10:55 Hamaikak bost gutxi,
7:25 Zazpiak eta hogeita bost,
1:20 Ordu bata eta hogei.
EMAITZA:

2 Zer da?
GORPUTZ MEHE ETA LUZE
MINTZO NAIZ AHOR IK GABE.

IZANAGATIK TXIKIA
GELA HANDIRA SARTZEAN
BETETZEN DU GUZTIA.

Kanpaia,
kandela,
boligrafoa.

GONA LUZEA DU,
MIHIA MOTZA,
URRUTITIK ENTZUTEN DA
HAREN KANTU HOTSA.

EMAITZA:
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3 Ikaragarria!
tikoa
Puntuak elkartzen baditugu, mu
u.
zertaz ikaratzen den jakingo dug
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