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Kolore beltza doluaren kolorea
da, baina zergatik? Antzina,
hildakoen espirituak bueltatuko
zirela uste izaten zen.
Horregatik, oharkabe
pasatzeko, jendeak beltzez
margotzen zituen gorputzak.
Munduko termita guztiak batuko
bagenitu, munduko biztanleok
baino 10 aldiz astunagoa
izango litzateke haien pisua.
Platon izeneko filosofo
greziarrak maitasuna buruko
gaitz larria zela uste izan zuen.
Gorputzak dituen hezur
gehienak eskuetan eta oinetan
daude. Esku bakoitzak 27 hezur
ditu; eta oin bakoitzak, aldiz, 26
hezur. Guztira, eskuetan eta
oinetan 106 hezur daude.
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Txakurren lehen urtea gizakion
lehen 21 urteak izango lirateke.
Hortik aurrera, txakurraren urte
bakoitza gizakion 4 urte
modukoa izango litzateke.
Narrasti eta suge bako
kontinente bakarra Antartika da.
Usoen kakak dirutza handia
xahuarazten die AEBko
biztanleei. Gutxi gorabehera,
1.100 milioi dolar ordaindu
behar da garbiketa egiteko.
Atzamarren luzerak pertsonak
zer-nolakoak garen erakusten
digu. Adibidez, hatz
erakuslearen eta eraztun
hatzaren luzerek gaitzak
harrapatzeko dugun joera
zenbatekoa den esan
diezagukete.
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Espainiarrak Yucatanera heldu
zirenean, espainiar batek
hango herritar bati herrialde
hark zer izen zuen galdetu
omen zion. Herritarrak Yucatán
erantzun zion. Espainiarrak ez
zekiena zen "ez naiz hemengoa"
esaten ari zela.
Ingelesak, ordea, Australiara
ailegatu zirenean, salto handiak
ematen zituzten animalia batzuk
ikusi zituzten. Hango herritar
bati animalia horiek zer ziren
galdetzen saiatu ziren keinuen
bidez. Erantzuna beti berdina
zen: Kan Ghu Ru. Horregatik
ingelesek kangaroo (kangurua)
hitza erabili zuten. Urte batzuk
beranduago, hango jendearen
hizkuntza pixka bat ulertu
zutenean, konturatu ziren Kan
Ghu Ru adierazpenak "ez dizut
ulertzen" esan nahi zuela.
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Aulki elektrikoa dentista batek
asmatu zuen.
2022ko munduko futbol
txapelketa Qatarren izango da.
Hango futbol zelaiek
tenperatura 20 gradu jaisteko
sistemak izango dituzte.
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JATORRIA
Sokatik tiratzeko lehiaren jatorria antzinako gurtzetan eta ospakizunetan kokatu
behar da. Historian ez dago sokatiraren
jatorria argitzen duen inongo datarik ezta
leku jakinik ere. Zenbait herrialdetan sokatiraren errituzko ekintzen aztarna batzuk
aurkitu dira: Birmania, India, Borneo, Korea,
Hawaii eta Ginea Berriko irletan. Halaber,
Asia aldeko herrietan eta Afrikan (Kongo,
Zaire), Amerikan (inuitak) eta Ozeanian
(Zeelanda Berria) ere sokatira ezaguna da
errituen bitartez.
Sokatira ahalmen mistiko batzuen sinboloa da, hala nola gaiztakeriaren porrota,
onaren eta gaitzaren arteko eztabaidetan,
hileta elizkizunetan, urtaro berriaren eguraldi iragarpena… Honi buruz F. E. Lawyer
etnografoak kontatzen du birmaniar sineskera: euriaren taldeak eta lehortearenak
borrokatzen dute batak bestea narratzeko

20:38
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eta herritar ideiak dio euria egiten duela
talde hezeak lehorra gainditzen duenean.

gar
tak

Munduko beste muturrean, Kanadako
inuitek bi talde osatzeko ohitura dute,
batak udazkena ordezkatzen du, eta besteak, aldiz, negua. Nork nori irabazten dionaren arabera aurreikusten dute nolako
eguraldia izango duten.
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ANTOLATURIKO KIROLA
XIX. mendean, Europan gaur egun "antolaturiko kirola" izenez ezagutzen den sokatira mota dugu. Kluben artean lehenengo,
baina gerora pixkanaka-pixkanaka bilakabidean aurrera joan zen eta elkarteak eta
klub federazioak eratu ziren.
Britainia Handian, esaterako, Zaletuen Elkarte Atletikoa sortu zen 1880an, eta aldi
batean atletismo eta futbol elkarte nazionalak ere eratu ziren. Honako hauek ziren
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JATO
Arna

ela
an.

garai hartako atletismo motak: lasterketak, jauziak, pisu jaurtiketak eta sokatira.

SOKATIRAREN HISTORIA
EUSKAL HERRIAN

ako
ute,
esdioako

Beste kirol askotan bezalaxe, sokatirako
arauak ere ez ziren oso argiak eta berdinak
herrialde guztietan. Herrialde batzuetan
taldea lau gizonez osatua zegoen. Beste
batzuetan, ordea, taldeak zortzi gizonez
osatzen ziren. Orduan sokatiran erabiltzen
ziren teknika berak ere irain bat izango lirateke gaur egungo arauekiko, baina garai
hartan teknika baliagarritzat jotzen ziren.

Euskaldunen artean sokatira betidanik
praktikatu izan den ustea dago. Ditugun
aztarnarik zaharrenak, marinelen eguneroko zereginari loturik ditugu. "Sirga"tik
tiraka uretatik lehorreratzen zituzten arrantzontziak. Era berean, balearen arrantza
ere aipatu behar da. Zetazeoaren heriotza lortu ondoren, zatikatzeko beharrezkoa zen arrastaka lehorreratzea, burutik
eta isatsetik sokaz loturik. Lanean hartutako sokari tiratzeko trebetasunari esker,
euren artean lehiatzen hasi omen ziren.
Etnografikoki esan behar da, soka izenak
ezaugarri zeltak dituela. Gaztelaniazko
soga hitzak euskarazko soka hitzean du
jatorria. Eta bidenabar zelten sukatik hartua da gure soka.

ntokago,
kaeta

Elaldi
zioren

Sokatik tiratzeko teknikak ditu:
• Austriako Tiroleko tabernetan duela bi gizalditik, Finger häkels edo pultsua behatzez.
• Inuitek biren arteko borroka praktikatzen
dute, Arsaaraga izenez ezagutzen dena.
• Korean, makilaz bakarka, batak besteari
marra gaindiarazten dion lehia dago.

SOKATIRA JOKO OLINPIKOETAN
Egitarauaren parte izan zen 1900dik 1920ra
arte. 1920. urteaz geroztik egitarautik kendua izan zen Nazioarteko Batzorde Olinpikoko (COI) gehiengoaren botazioz eta
jokoetako parte hartzaileen kopurua murrizteko. Erabaki horrek, jakina, geldiarazi
egin zuen denboraldi batez sokatiraren
hedapen handiagoa nazioarte mailan.

Sokatirako euskal selekzioa ofiziala da
abuztu amaieratik. Hala jakinarazi diote
Nazioarteko Sokatira Federazioko kideek
Euskadiko Herri Kirol Federazioari. Aurrerantzean, beraz, sokatirako euskal selekzioa ofizialki lehiatu ahalko da nazioarteko txapelketa guztietan, Basque Country
izenpean. "Eskubide eta betebehar osoko"
onarpena eman diote selekzioari, eta federazio horren parte da jada.
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ILARGIRA
Fisika ikasteko
esperimentua
egingo dugu. Fisika
dibertigarria delako.
Hasi bilatzen leku
zabal bat honako
hau egiteko:

Beharko duzun materiala:
• Tenis pilota bat
• Saskibaloiko baloi bat

Lanari ekiteko:
1. Eutsi saskibaloiko baloiari bularraldearen
altueran, eta utzi lurrera erortzen. Ikusi
noraino heltzen den botea eman ondoren.
2. Ondoren, egin gauza bera tenis pilotarekin.
3. Gero, eutsi bi pilotei aldi berean eta
distantzia batera, tenis pilota saskibaloiko
baloiaren gainean eta haren goialdea
ukitzen dagoela (eskatu laguntza behar
izanez gero).
4. Bota biak eta ikusi zer altueraraino heltzen
den tenis pilota botea hartu ondoren.
5. Aukeran, golf pilotarekin eta mahai teniseko
pilotarekin ere froga dezakezu.
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IRAINO
Zer gertatzen da?
Esperimentu honekin
momentuaren kontserbazioaren
froga liluragarri bat ikusten dugu.
Momentua honela adieraz daiteke:
masa x abiadura. Pilotek talka
egiten dutenean, haien momentua
bera da, baina saskibaloiko
baloiaren masa askoz handiagoa
da, eta, horregatik, askoz abiadura
handiagoa hartzen du, ekuazioa
orekatzeko. Emaitza: ziztu bizian
ateratzen da pilota espaziorantz.

Kontuan izan esperimentu
hau segurtasun osoz egiteko
leku nahikoa beharko duzula.
Kanpoaldean, bazterbide bat edota
aparkaleku bat egokiak dira.
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Afrika, Amerika, Asia, Europa, Ozeania, Antartika eta...?
Plastikozko uhartea!
Besteak beste, plastikozko zopa, zopa
toxikoa edo zabor zopa ere deitua.

putzaren funtzionamenduan eragiten
dute.

1997. urtean, Charles Moore ozeano
ikertzaileak aurkitu zuen plastiko hondakinez osatutako lehen zabor multzoa.
Zabor pilaketa horrek hiru aldiz Iberiar penintsularen azalera izan dezakeela kalkulatzen da.

Elika kateko azken kate mailan gu geu,
gizakiak, gaude. Eta kutsatutako eta kaltetutako itsaskiak jatean, gure burua
kutsatzen dugu.

Gaur egun, bost zabor zopa erraldoi
aurkitu dituzte. Ozeano bakoitzeko bat.
Ozeanoen korronteek beti jiratzen dute
noranzko berean. Uren mugimendu
horretan joaten dira pilatzen uretara
botatzen ditugun hondakinak.
Itsasoko animaliak plastiko puzketak
irentsita hiltzearen arriskuaz gain, kontuan hartu beharreko beste batzuk ere
badira. Plastikoa mikropartikuletan desegiten da uraren, eguzki erradiazioen
eta beste hondakin batzuen kontrako
talken ondorioz. Mikropartikula horiek
toxikoak dira eta kate trofikoan (elika
katean) sartu eta landaretzan eta animalien metabolismoan, hau da, gor-

08

Bestalde, uraren gainean milaka kilometrotan zehar mugitzen diren zabor
masek gaixotasun eta espezie inbasoreak zein organismo txikiak barreiatzen dituzte. Plastikozko hondakinek
ehunka urte behar izan ditzakete deuseztatzeko. Azken ikerketen arabera,
aurkitutako plastiko hondakinak eguneroko bizitzan erabiltzen ditugun produktuen ontziek sortuak dira, edari eta
janari ontziak, plastikozko poltsak eta
jostailuak.
Zentzuz kontsumitu, berrerabili eta birziklatu. Eta, lagun! ingurua aurkitutako
eran baino garbiago utz ezazu!
Gure planetak eta bertan bizi garenok
eskertuko dizugu.
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KEROBIA
Agur eta laster arte!
Hamahiru urtez lanean eta musika oso ona
egiten eman ondoren, agur esatea erabaki
du Kerobia taldeak.
2001eko abenduan sortu zuten taldea Iruñeko hiru gaztek, Xabi Baldinik (kitarra eta ahotsa), Mikel Zorrilak (bateria eta soinua) eta
German San Martinek (teklatua). Hirukote bezala jotzen aritu ziren, 2003. urtean Karlos
Ortiz taldean sartu zen arte.
Taldeak arrakasta zuela ikusita 2004. urtean
“Kerobia” izeneko beren lehen lana Gor diskoetxearekin argitaratu eta disko onenaren
“Gaztea saria” bereganatu zuten. Aurkezpen
bira luze baten ondoren, 2005ean Karlosek
taldea utzi, eta Alberto Isasi gehitu zitzaien.
2006an, laukote berriak “Rose Escargot”
izenpean bigarren lana ekoitzi, eta beste bi
urtez aurkezpen bira eman beharra izan
zuten, oraingoan Germanek taldea utzi, eta
bere hutsunea Mikel Isabak bete zuen.
Taldeak aurrera pauso handi bat eman nahian proiektu berriago eta luzeago batean
murgiltzea pentsatu zuen. Trilogia bat egitea
zen beren asmoa, zabor edukiontzien ildoa
jarraituko zuen trilogia. Horretarako aldaketa
handiak egin nahi zituzten eta beren zigilu
propioa sortzea erabaki zuen taldeak “Y las
ardillas mágicas”. 2008. urtean heldu zen taldearen lehen diskoa “Materia organikoa eta
gainerakoak”. Disko horrek, 2004an argitaratutakoak bezala, “Gaztea saria” eskuratu
zuen. Hurrengo bi disko arrakastatsuenak
2009an (Papera eta kartoia) eta 2010ean

10

(Ontziak) argitaratu ziren. 2012ra arte iraun
zuen trilogia horren arrakastak.
Musika taldea baino gehiago izatera heldu
ziren, beren jakin-nahia musikatik haratago
zihoan. Interes horrek aintzat hartuta, beren
azken diskoa prestatu zuten. Oraingoan ez
zen disko soila izango, lan hark 4 zati eta
diziplina anitzekoak zituen: abesti berriz osaturiko CD bat, DVD dokumentala, testuz eta
ilustrazioz egindako liburuxka bat eta diskoarentzat bereziki sortutako mural artistiko
bat, zein 1.000 puska txikitan zatitu eta ale
askotan sartu zen. Edizio mugatua espero
baino azkarrago bukatu zen eta gaur egun
ezinezkoa da bat lortzea.
Ordutik hona, taldea herriz herri ibili da kontzertuak batean eta bestean ematen, baina
agur esateko unea heldu dela uste dute.
Beste milaka ideia, ekimen eta burutazio
dituzten arren, ez dira horri aurre egiteko
egoeran ikusten.
Mila esker, Kerobia, urte hauetan guztietan
eman diguzuen guztiagatik!!!
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Nobedadeak
EZINEAN
“Berriz”
Azpeitiko talde honek azkeneko diskoa argitaratu
zuenetik urte batzuk pasa dira, baina berriro ere
hemen dira. “Berriz” izenarekin argitaratutako
hardcore melodikoz betetako albuma dugu.
Euren jatorrian oinarritutako 14 abesti berrirekin
osatutako lana kalean dugu jada. Ziur aski herriz
herri ere ikusteko aukera izango dugula.

LIBE
“Ihesaldi handia”
Neubat taldetik Sorkunera, eta Sorkunetik Ekon
taldera, talde ezagun askotan egondako kantaria
dugu Libe. Baina oraingoan berea den zerbait
sortu nahi izan du beste musikari gasteiztar
batzuekin batera, eta hona hemen bere
bakarkako lehen diskoa. Urrunera ihesian
eramango zaituzten 11 abestiz osatutako lana
dela dio Libek. Ikusteko irrikaz gaude!

INUN
“Berreginez”
Talde askotan ibili da bai kitarra moduan eta
baita ahotsa jartzen ere. Orain, ordea, Mikel
Inunziagak “Inun”ek looperra, kitarra eta
berezkoa duen ahotsa erabili ditu bakarkako
lan hau argitaratzeko. Looperrari ezker berak
grabatu ditu diskoko abesti guztiak geruzaz
geruza, disko benetan berak sortua dela ez
dago ukatzerik.
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TXORIMALOAK
SOROETAN
Txorimaloa, arranpaloa edo txori izugarria baratzeetan eta soroetan txoriak uxatzeko jartzen den gailua nahiz irudia da,
gehienetan arropa zaharrez jantzitako gizaki bat irudikatzen duena. Landatutako
haziak nahiz hazitako fruituak txoriek ez
jatea da horren helburua.

GAZTAINA BILKETA
URTARO HONETAN
IZATEN DA.
Gaztaina gaztainondo (castanea sativa) zuhaitzaren fruitua da, jatorria Asia Txikian
du, K.a. V. mendean Greziara igaro zen, eta
handik gainontzeko Europa osora.
Gaztainaren bilketa irailetik azarora bitartean egiten da, lurrera eroritako morkotsak
bilduz eta zuhaitzak makila luzeekin astinduz. Fruitua soilik nahiz morkots eta guzti,
horretarako propio egindako zurezko matxarda tradizionalak erabiliz, biltzen da.
Euskal Herrian, honako kontserbazio modu
hauek jaso dira:
-

12

ARABAN (Tinaka edo Treska)
BIZKAIAN (Kirikiñausi)
NAFARROAN (Eskortie)
GIPUZKOAN (Gaztanborda)

,
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-
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PERRETXIKO BILA
Perretxikoak lurpean hazten diren onddoen fruituak besterik ez
dira. Udaberrian eta udazkenean sortzen dira gehien. Eta hori
ez da kasualitatea. Onddoetako esporak ernetzeko hezetasun
handi samarra (%70etik gorakoa) eta tenperatura epela behar
izaten dira. Lehorterik ez bada behintzat, hemengo udaberriak
eta udazkenak oso ondo betetzen dituzte bi baldintza horiek.
Beraz, hurrengo egunetan, zorte eta pazientzia apur bat izanez
gero, perretxikoak eskura izango dira Euskal Herriko basoetan.
Baina, kontuz! Ez dago edozein perretxiko hartzerik. Izan ere,
bada hainbat perretxiko pozoitsu eta horietako batzuk hilgarriak
ere izan daitezke. Euskal Herrian, mikologiari buruzko ezagutza
handi samarra denez, ez da perretxikoen ondorioz pozoitze gehiegi gertatzen.
Zorte on!

SAN TOMAS
Abenduaren 21ean San Tomas ospatzen dugu, leku batzuetan gogo
handiz gainera.
San Tomas Gabonetako zikloaren barruan sartzen da, jaien bezperan
dagoelako. Gure irudimenean, jai hori azokara edo feriara lotuta dago.
Bilbon eta Donostian, kasurako, itzelezko entzutea dauka eta jende
asko eta asko joaten da. Gaur egun jendea ikustera doa erostera baino
gehiago, baina aldi batean beste zentzu bat zeukan feria horrek.
Gabonak hurrean daudela eta, baserritarrak Bilbora joaten izan dira
ortuko generorik onenak saltzera. Baina ez ortuariak bakarrik, animaliak ere bai. Oilo, oilasko, kapoi, antzar eta era guztietako hegaztiak saltzen izan dira halako azoketan.
Behin Bilbora joan ezkero, baserritar askok errenta ordaintzeko aprobetxatzen zuen bidaia. Izan ere, baserritar asko eta asko errentan bizi
izan dira. Errenta ordain hori generotan egiten zen zati batean, esan
ditugun ortuarien eta animalien bitartez, eta dirutan ere bai.
Gaur egun aldatuta badago ere, baserritar askok eramaten dituzte
generoak azokara salgai, eta han egoten dira eskura dendetan hainbeste ikusten ez diren gaiak.
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Saltsan
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PERRETXIKO
FALTSUEN
ENTSALADA
Gure errezeta honekin maitagarrien eta iratxoen mundu bat
sortuko dugu. Pozik bizi eta bihurrikeriak egiteko txoko ederrak
topatuko dituzte gure perretxiko faltsuen artean.

Osagaiak:
*
*
*
*
*
*
*
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Galeperren arrautzak
Tomate txikiak
Maionesa saltsa apur bat
Letxuga bat
Ekilore haziak
Sesamoa
Ongarria egiteko oliba olio birjina, gatza, eztia, modenako ozpina
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A

Nola egin?
1

Lehendabizi, galeperren arrautza txikiak garbitu eta urez
betetako katilu batean 4 minutuz irakiten jarri.

2

Ondoren, tomateak eta letxuga ondo garbitu eta ura
ondo kendu.

3

Ostean, tomateak erditik moztu.

4

Hori egin eta gero, arrautzak egosi eta hoztu direnean,
poliki eta kontu handiz zuritu.

5

Jarraian, letxuga txiki-txiki moztu eta plater batera bota.

6

Horren ondoren, arrautzak letxuga artetik sakabanatu.

7

Gero, arrautza bakoitzaren gainean tomate erdia kokatu,
eta maionesa tantatxo batzuk margotu. Ongarria prestatzeko osagaiak kristalezko pote batean sartu eta dena
ondo nahastu. Eta amaitzeko, entsaladari ekilore haziekin, sesamoarekin eta ongarriarekin apailatzea besterik
ez da falta.

On egin!

15
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Masusta
basa fruitu
baten izena
da, bi generotako landareek ematen dutena: Morus
(masustondoak) eta Rubus (laharrak
edo sasiak). Bi generotako fruituek itxura eta zapore oso antzekoa dituzte.
SASIAREN FRUITUA
Sasietako masustak Rubus generoko
espezie gehienek masustak ematen
dituzte.
Ohikoena sasietan hazten den masusta da. Fruitua heldu baino lehen, lore
zuriak edo arrosak dituzte, 2-3 cm zabalekoak. Masustak, heldu baino lehen,
gorriak dira eta, heltzean, beltz urdinkarak.

Rubus generoko espezie batek (Rubus
idaeus) masusta gorriak edo mugurdiak ematen ditu, sasietako masustaren antza handia duena, baina, euskarazko izenak adierazten duen bezala,
heltzean gorria dena.
MASUSTONDOAREN FRUITUA
Masustondo beltzaren fruitua masustondoek edo masusta arbolek ere
ematen dituzte, jateko onak. Zuhaitz
hauek Morus generokoak dira. Ohikoenak masustondo beltza (Morus nigra)
eta masustondo zuria (Morus alba)
dira. Azken horren hostoak, gainera,
zetarrak elikatzeko erabiltzen dira.
Masustondoen masustak aberatsak
dira zuntzez, erriboflabinaz, magnesioz
eta potasioz. Gainera, C bitamina, K bitamina eta burdin iturri dira.
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Kaixo, adiskideok!
unak.
Hemen gara berriro!
dituzuen 7 ezberdintas
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Aurrera!!!
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Borroka ikuskizun izan da gizakia gizaki denetik.
Munduko kultura guztietan aurkituko ditugu horren
adibideak. Erromatarren garaian, esaterako, gladiadoreak
ziren ikuskizun haien protagonista; eta Erromako Koliseoa
testigantza haren lekukoa. Koliseoak 50.000 ikusle jaso
zitzakeen bere harmailetan. Eta 500 urtetan 500.000 mila
pertsona eta milioitik gora animalia hil omen ziren bertan.
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Baina Koliseoan, gladiadoreen arteko
borrokaldiez gain, beste hainbat ikuskizun izaten zen. Artean, antzerki lanak,
apustuak, elefante ehizak, exekuzioak,
kirol frogak… baita itsas borrokak ere,
non urez estaltzen zuten koliseoko
hareatza.
Hala ere mintzo gaitezen borroka
ikuskizunez.
Milaka ikusle biltzen zituen ikuskizunak, gaur egun futbolak batzen dituen
bezalaxe. Eta berdintsuak ziren ikusleen artean sortzen zituzten zaletasuna
eta grina.
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beren borondatez bizibide hori aukeratzen zutenak ere baziren. Autoractiak deitzen zitzaien azken hauei.
Gladiadorerik onenak benetako izarrak
ziren. Urtean bizpahiru aldiz soilik borrokatzen ziren, borroka bakoitzeko dirutzak irabazten zituzten eta ohorez
tratatuak izaten ziren. Gaur egungo kirolari profesionalen antzera, entrenamendu saio gogorrak eta dieta zorrotza izaten zuten.
Asterixek eta Obelixek esango luketen
moduan: erromatar hauek burutik jota
daude!

Nor ziren gladiadoreak? Orokorrean,
esklaboak, gerran egindako presoak
eta hiltzera kondenaturikoak. Baina

19
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HIRU ERREGEEN
MAHAIA
Hego Euskal Herriko tontorra

Txangoa

Denbora: 3 ordu eta erdi
inguruko igoera. 3 orduko
jaitsiera

Euskal Herriko mendi esanguratsuenen
ibilbideekin jarraituz, txikienek ere badakiten tontor ospetsu baten ibilbidearen
datuekin jarraituko dugu oraingoan: Hiru
Erregeen Mahaia.

Distantzia: 21 km inguru

NOLA BERTARATU
Desnibela: 1.124 m
Ura: Linzako aterpetxean,
ibilaldiaren hasieran, eta
Solanako sakonunean.

20

Izabatik: NA-1370 errepidea hartuko dugu Frantzia alderantz. 3 bat kilometro ondoren, eskuinerantz biratuko dugu NA-2000 errepideari
jarraitzeko. Bide hau 11 kilometroan zehar jarraituko dugu, Zurizako kanpinera iritsi arte. Behin
puntu horretan ezkerrera abiatu, eta bideari jarraitzea besterik ez da. Horrela bada Linzako
aterpetxera iritsiko gara, gure abiapuntura.
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IGOERA
Botak jantzi, beharrezkoa prestatu eta
Linzako aterpetxetik abiatuko gara.
Aterpetxea pasa eta berehala zubitxo
bat igaro eta igoerari ekingo diogu,
ez oso gogorra, baina bai konstantea
den malda batean gora. Bideari jarraituz, muino bat inguratuko dugu eskuin
aldetik, bidea zelaitzen den leku batera iritsi arte.
Behin hemen, errekatxo batetik igaro
beharko dugu, bidean aurrera jarraitzeko. Orain hasten da aldapa. Gure
begi bistan inguruko mendiak ditugula,
aldapan gora hasten gara argi markatuta dagoen bide bati jarraituz. Artzain
txabola baten ezkerraldetik doan bidea
hartuko dugu, altuera irabaziz, eta oraintxe aipaturiko eraikuntza gure beheko
aldean eta eskuinaldean utziz. Horrela,
maldatxo batetik gora eginda, Linzako
lepora iristea lortuko dugu (2.077 m).
Igoera hasi dugunetik, ordu bat eta
hogei minutu inguru igaro dira eta gure
aurrean dugu gaurko helburua, Hiru
Erregeen Mahaia. Honez gain inguruko
mendiak ere ikus ditzakegu, Ezkaurre
eta Txamantxoia ipar-mendebaldean
eta Petretxema hego-ekialdean. Hemen
bi bide bereizten dira, eskuinekoa, Petretxemara doana, eta ezkerrekoa, guk
hartu beharrekoa.
Gauzak horrela, ezkerreko bidea hartu
eta pixkanaka jaisten joango gara Solanako sakonunerantz. Hemen beste
artzain txabola bat ikusiko dugu, baina
ez dugu hara zuzenean joan behar,
baizik eta txabolaren ezkerraldetik doan
bideari jarraitu.
Hemen, ordea, ezkerrerantz hartzea
beharrezkoa da. Behin hemendik aurrera bideak harri tartean jarraitzen du
eta, beraz, ez dago bide bat markaturik. Horregatik, oso adi egon behar da
mugarriei erreparatuz. Arrakalaz beteriko paraje horretan zedarriei kasu
eginez, beste aldera pasa eta korridore
batean azalduko gara (ordu 2 eta 20

x

x

minutu). Pixka bat begiratuz gero, ohartuko gara harri artetik atera garen puntuan mugarri handi bat dagoela puntan
makila bat sartuta duena; hau erabilgarri izango zaigu jaitsieran, honi esker
jakingo baitugu noiz sartu harri artera.
Mugarria pasa eta bide markatu batetik eginen dugu aurrera. Bide hau ere
amaitu egingo zaigu aurrerago eta berriro ere harri tartetik joan beharko dugu
tontorrera hurbiltzen. Lehen bezala, adi
ibili beharko dugu mugarriei jarraituz,
bide zehazturik ez baitago. Horrela,
inongo arazorik gabe amaierako piramidearen oinarrira ailegatuko gara.
Puntu horretatik dagoeneko Auñamendi ere ikusiko dugu, bere handitasun
osoan. Hemen bi aukera izango ditugu,
bata bide arruntari jarraitzea, bestea
gandorretik zuzenean igotzea. Azkenik, tontorrera helduko gara (3 ordu eta
erdi).
Goian, metalez eginiko Xabierko gazteluaren miniatura bat dago, baita nafarren patroi den Xabierren eskulturatxo
bat ere. Handik, inguruko mendi guztiak ikus daitezke, hala nola Petretxema,
Ansabereko orratzak, Ezkaurre, Auñamendi, Larrako karsta, Pene Blanque,
Lescun bailara, Lhurs lakua, Midi
d’Ossau eta Pirinioetako beste hainbat eta hainbat mendi.
Beherako bidea gorakoaren berdina
da, bideari erreparatu, baita lehen
esandako mugarriari ere, eta arazorik
gabe iritsiko gara Linzara.
OHARRA: ordu asko behar direnez joanetorria egiteko (7 ordu, gutxi gorabehera),
udan goiz ateratzea merezi du, arratsaldeetan izaten diren trumoiak ez jasateko.
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Bideojokoa ikus-entzunezko aparatu batez jolasten den joko bat da, oro har istorio batean oinarritzen dena, jokoa kontrolatzeko interfaze bat
(botoiak, adibidez) erabiliz. Bideojokoek inguru
birtualak islatzen dituzte, non jokalariak bertako
pertsonaia bat edo inguruko elementu bat kontrolatzen duen, askotan arau zehatz zenbaiten
bidez helburu bat edo gehiago lortzeko.

Hardwareari dagokionean, bideojokoak aparatu
elektronikoetan joka daitezke.
Aldi berean, bideojokoak telefono mugikorretan,
PDAetan eta bideojokoetan jolasteko eginik dauden aparatuetan ere jolas daitezke.
BIDEOJOKOEN GENERO NAGUSIAK
•

Borroka: jokalariak eta ordenagailuak kontrolatutako pertsonaien arteko borroka islatzen du.
• Beat them up: "borroka progresiboko jokoak" borroka jokoen antzekoak dira, baina kasu honetan jokalariak hainbat gizabanakoei aurre egin
behar die jokoaren hainbat mailatan zehar.

•

22

Akziozko jokoak lehenengo pertsonan: arma bat
agertzen da lehen planoan pantailan eta jokalariak berarekin jardun dezake.
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• Akzioa hirugarren pertsonan: hirugarren pertsonan jokatzen diren jokoak.
•

Infiltrazioa: joko hauek isiltasunean eta estrategian oinarritzen dira, ez dute etsaiekin
zuzeneko norgehiagoka bilatzen.
•

Plataformak: plataformazko jokoetan jokalariak eszenatokian aurrera egin behar duen pertsonaia bat
kontrolatu behar du, oztopo fisikoak saihesten, salto
egiten, eskalatzen edo makurtzen.

• Arkade: akzio azkarraren sinpletasunagatik bereizten dira. Genero honek 1980ko hamarkadan lortu
zuen ospea.
•

Kirola: errealitateko kirol jokoak simulatzen dituzte:
golfa, tenisa, futbola, hockeya eta abar aurki ditzakegu.
•

Lasterketak: joko hauetan, pertsonaia puntu batetik hasten da eta helburua helmugara lehena iristea da.
•

Bizkortasun mentala: joko hauek pentsatzea eta
bizkortasun mentala areagotzea dute helburu.

•

Hezkuntza: nahiz eta aspalditik haurrentzako baino
ez diren erabili, hezkuntza jokoak dibertsioa ematen
duten bitartean erakutsi egiten dute.
•

Musikalak: musikarekin eta horren adierazpenekin
jolastea da; dantzatzen, musika jotzen, besteak beste.
• Party Games: genero honetan, jokalariak txandaka
tablero birtualetan aurrera egin behar du eta hainbat proba gainditu behar ditu.
•

On-line jokoak: jokalariei gehien gustatzen zaiena
besteekin harremanetan egotea da.

23
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• Gozoki
txikiak

• Zotzak
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• Eskulan honen helburua eraikinak
sortzea izango litzateke, hau da, zotzez
eta gozokiz zerbait eraikitzea.
• Lehendabizi, zotzaren bi aldetan gozoki
bana sartu.

• Adibidez, horrelako hamar bat modulu
egingo ditugu. Horrelako batzuk egin
ondoren, errazagoa egingo zaigu beste
zerbait handiagoa eraikitzea.
• Orain, zotzen laguntzaz beren artean
elkartu. Erabili irudimena eta eraikuntza
sinpletik konplexuenera eraiki.
• Ahalegin zaitezte eraikin altu eta sendo
bat egiten. Estuen eta altuen egiten
duenak bere eraikinerako erabilitako
gozokiak jan ditzake. A zer amaiera
gozoa duen eskulan honek!
• Lagun artean eginez gero, bakoitzak
egindakoa elkar dezakezue eta eraikin
handiago bat sortu.
• Eskulan honek eskaintzen dizkigun
aldaerak amaigabeak dira!

25
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IÑIGO
OLANO

IZENA

Iñigo

ABIZENA

Olano Ibarretxebea

JAIOTERRIA

Amorebieta-Etxano

JAIOTEGUNA

1984-09-15

Gaurko hizlaria bi hitzetan defini badaiteke, “kirolari sakrifikatua”
dela esango genuke. Hain urte gutxitan lortu duena lortzeko,
lanaren poderioz soilik lor daiteke, 3 urte baino ez ditu behar izan
duatloietako afizionatuen mailako mundialera sailkatzeko. Bere
jaioterrian entrenatzen ari dela elkarrizketatzea lortu dugu.
26
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TI-TA
1. Uda ala negua?
Uda.
2. Pelikularik gustukoena?
Braveheart.
3. Zein liburu ari zara irakurtzen?
Normalean ez dut asko irakurtzen, baina
une honetan kirol liburu bat irakurtzen
nabil: “Guía maestra del entrenamiento
del ciclista”.
4. Gustukoen dituzun kirolak?
Praktikatzen duzu baten bat?
Orokorrean, edozein kirol praktikatzea
gustatzen zait, baina batzuk aukeratzekotan txirrindularitza eta batez ere
korrika egitea aukeratuko nituzke.
5. Badaukazu animaliarik etxean?
Bai, txakur bat eta asto pare bat.
6. Zer duzu gustuko, txisteak
kontatzea ala entzutea?
Entzutea, dudarik barik, kontatzen oso
txarra naiz eta.
7. Zein da zure jakirik gogokoena?
Patata tortilla.
8. Birziklatzen al duzu?
Bai.
9. Zein da eguneko unerik gogokoena?
Gauean ohera sartzeko naizenean,
batez ere egun gogor baten ostean.

10. Nolakoa da zure egun perfektua?
Nire bikotekidearekin edozein lekutan
galtzearekin konformatzen naiz.
11. Ohea egiten duzu?
Noizean behin, kar, kar.
12. Definitu munduaren egoera hitz
batean:
Kaotikoa.
13. Zerbait soberan al dago munduan?
Zoritxarrez, zerbait baino gehiago;
adibidez, lapurrak, politiko asko,
inbidia, eta abar.
14. Eta zer falta da?
Zintzotasun eta elkartasun gehiago.
15. Asteko zein egun duzu gogokoen?
Larunbata.
16. Zerbaitek izutzen zaitu?
Une honetan, ez zait ezer burura
etortzen.
17. Zerk lasaitzen zaitu?
Itsasoko urak haitzetan jotzen duenean.
18. Zer ikusten duzu telebistan?
Azken urteotan ez dut telebista saio
askorik ikusten, ordenagailuan telesailak ikustera zaletu bainaiz.
19. Bidaiatzea gustatzen zaizu?
Bai, gero eta gehiago, kar, kar.
20. Hegazkina, itsasontzia ala autoa?
Distantziaren arabera, bata edo bestea
aukeratuko nituzke.

IÑIGO
OLANO
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Kirol asko praktikatu dituzu bizi guztian zehar eta
horien artean oso ezberdinak, zein izan dira eta zergatik aldaketa horiek?
Gaztetako etapak izan dira. Txikitatik futbolean aritu izan
naiz, denok txikitan eta “zoritxarrez” egiten dugun kirola
izan delako, baina urte askoren ondoren eta erabaki
batzuen ondorioz futbola uztea erabaki nuen eta eskalatzen hasi nintzen. Urte batzuk pasatuta, sorbaldako
lesio bat medio, triatloietan eta duatloietan probatzea
erabaki nuen. Mementoz, eta urte batzuetarako, kirol
honetan jarraitzea espero dut.
Nola lortzen da hain urte gutxitan orain zauden mailara heltzea? Azaldu aste normal bateko entrenamendua.
Nire kasuan behintzat lanaren ondorioa izan da. Zortzi
orduko lana, bikotekidea, familia, lagunak, etab. luze bat
edukita, entrenatzeko denbora ateratzea ez da batere
erraza, baina argi dago beharrezko lana dela eta hori
egin gabe ez dagoela zer eginik, sakrifizio handiko
kirola dela uste dut.
Denboraldiko unearen arabera, entrenamendu karga
desberdina da, baina gutxi gorabehera astero 8-10 ordu
sartzen ditut entrenatzen. Normalean, ostiralak ez ezik,
jai egun bezala hartzen baitut ostirala, beste egun guztietan entrenatzen dut, lanetik irten eta jarraian bizikleta zein korrika saioak egiten ditut. Aste buruetan, aldiz,
bizikletarekin saio luzeagoak egiten saiatzen naiz.
Zure aurtengo garaipenik handiena Pontevedran jokatu den mundialetan sartzea izan da, baina zein
helburu dituzu 2015. urtera begira?
Esan bezala aurtengo helburu nagusia Pontevedran ospatutako mundiala izan da eta pozik egoteko emaitza
lortu nuen, nire kategorian munduko 7.a izatea, hain
zuzen ere, kar, kar.
Datorren urtera begira, goiz da oraindik helburuak finkatzeko egutegia zehazteke dagoelako, baina helburuetako bat Espainiako elite txapelketan emaitza ona
lortzea izango da, nahiz eta kategoria horretan maila
oso altua egon. Egutegia zehazten doan heinean, beste
helburu nagusiren bat ere finkatuko dut.
Duatloiaz aparte, distantzia erdiko triatloiren bat egitea
ere gustatuko litzaidake, baina horretarako igerian ordu
asko eman beharko ditut, modalitate horretan nire burua
oso ondo ikusten ez baitut.
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TORRENTE 5,
OPERACIÓN EUROVEGAS
Torrente filmen bosgarren atala dugu honako hau. Kartzelatik
irten eta mundu guztia aztoratuta dabilela ikusi du Torrentek.
Bere barneko senari jarraituz, buru barruan dituen hainbat galderen
erantzunak aurkitu beharrean dago. Jende xelebrez inguraturik, egoera
aldrebesenak sortuko ditu; kasino handi batean lapurtzea, esaterako.
Lortuko ote du oraingo honetan ere bere helburua?

NINJA TURTLES
Hiriak heroien beharra du. New York hiria
iluntasunaren mende dago, Shredder bihozgabea bere jabe egin zenetik. Polizia
eta politikoak ere bere esku daude.
Etorkizuna beltz dago. Baina lau
anaia estoldetatik irtengo dira
eta Ninja dortokak bihurtzea
da beraien patua. April O’Neil
(Megan Fox) kazetari ausartaren laguntza izango dute
Shredderren maltzurkeria
guztiak oztopatzeko.

tea
rdu
rua
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XBOX 360
03

02

Wii
01

01

Dragon Quest VIII

FIFA 15

Plants and Zombies

Hyrule Warriors

02

GTA: San Andreas

Silent Hills

Quantum Break

The Legend
of Zelda

03

Dragon Ball:
Tape Battle

Destiny

FIFA 15

Mario Kart 8

04

Angry Birds Go!

NBA 2K15

Minecraft

Super
Smash Bros

05

Limbo

Dragon Ball:
Xenoverse

Destiny

Sonic Boom

01

ak...

k
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Aupa, KARRAMARROZALEOK! Badakit irakurtzen sendo
gozatzen duzuela, baita nik ere. Jarraitu, bada, horrela!
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Orain dela milaka urte Indiako hegoaldean,
Karnataka estatuan bereziki, Okali deituriko erritu
bitxia ospatzen dute. Eta zer da erritu hori?
Haurrak, 3 hilabete eta 2 urte bitartekoak,
15 metroko altuera duen tenplu bateko
teilatutik jaurtitzen dituzte. Goialdean, tenpluko apaiza eta jarraitzaileak daude; eta
behealdean, umearen zain, guraso eta
senideak, oihal bat edo manta bat zabalik dutela.

tasuna eta zortea izango dute etorkizunean. Horregatik erabat garrantzitsua da
hori egitea.

Zein da erritu horren helburua?

Gaur egun, estatuko agintariak kezkaturik agertu dira ohitura hori arriskutsua iruditzen zaielako eta umeak inolako babesik gabe jaurtitzen direlako. Erritua modu
hain bortitzean ez ospatzea eskatzen
dute eta umeentzako modu lasaiago bat
bilatzen saiatu dira, baina errituak duen
ospeak eta onarpenak indar handia du.
Horrez gain, ekintza legez kontrakoa ez
denez, ezin dute debekatu eta aldatzea
ere zaila da, beraz…

Haien ustez, istripurik ez badago, umeak
gogortu egiten dira eta osasuna, oparo-

A zer-nolako zirrara ume horiek nabaritu behar dutena, ezta?

Urtero, meza moduko bat ospatu ondoren, apaizak umeak eskuetatik eta hanketatik hartzen ditu, errezo batzuk esan,
eta jaurti egiten ditu; erritu bakoitzean,
hainbat ume eta bata bestearen atzetik.
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Lurretik
JOLAS MOTA: abilezia eta zuhurtasun jolasa.
ADINA: 8 urtetik aurrera.
KOPURUA: 4 jokalari edo gehiago.
MATERIALA: pilota txiki bat.
NOLA JOLASTUKO GARA:
1. Jokalari guztiak biribilean jarriko dira.
2. Pilota txikia eskuekin harrapatuz, elkarri pasatuko diote.
3. Jokalari bati pilota lurrera erortzen bazaio, “belauna lurrera”
esan, eta horrela kokatu beharko da jolasten jarraitzeko.

4. Bigarrenez erori ezkero, “bi belaunak lurrera”; hirugarrenean,
“bi belaunak eta ukondo bat lurrera”; laugarrenean, “bi belaunak eta bi ukondoak”. Bost akats egiten baditu, “bi belaunak,
bi ukondo eta kokotsa lurrera” esan, eta azken aukera izango
du akatsa egiteko.

5. Kokotsa lurrean izanda, pilota poliki bota beharko zaio, seigarren akats bat egiten badu, jolasa bukatu egingo baita.
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Tunnel race
JOLAS MOTA: koordinazioa eta arintasun jolasa.
ADINA: 6 urtetik aurrera.
KOPURUA: gutxienez, bost lagun.
MATERIALA: ez da materialik behar.

NOLA JOLASTUKO GARA:
1. Hasteko, kopuru bakoitiko lagun taldean egiteko jolasa da.
2. Jokalariek binaka jarri beharko dira, elkarri eskuetatik helduta, eta guztien artean biribila osatuko dute.
3. Bikoterik gabe dagoena birak ematen hasiko da eta bikote bateko kide bati gerritik helduko dio.
4. Hori egiten duenean, gerritik heldu duen laguna eskuinerantz irtengo da lasterka; haren bikotekidea, berriz,
ezkerrerantz.
5. Biek biribilari bira eman, eta zeuden tokira itzuli beharko
dute.
6. Azken iristen dena izango da galtzailea.
7. Eta prozedura bera nahi beste aldiz errepika daiteke.

39

KARRAMARRO 44 (40-48).qxd:Maquetación 1

20/10/14

20:47

Página 40

MARMOTA

ak
gun

a OTA
M
Anim
A
M R

a

EU

Leh
nio
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pur
aur

ERREINUA:

Animalia

FILUMA:

Chordata

KLASEA:

Mammalia

ORDENA:

Rodentia

FAMILIA:

Sciuridae

LEINUA:

Marmotini

GENEROA:

Marmota

MA

Blumenbach, 1779

Ho
nag
•

Ma
ez
bel
gik

Marmota (Marmota generoa) karraskari handia
da. Sciuridae familian sailkaturik dago katagorriekin batera, baina bai itxura eta baita portaera aldetik ere, ez dute animalia hauekiko antz
handirik. 8 kilo inguru pisatzen dute, 55 cm
luze izaten dira, eta 18 cm garai. Eguneko
ugaztuna da, eta belarjalea. Marmotaren ernaldia 5 hilabetekoa da.

odonX
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M A R M O TA

Lehenengo marmotak 1948an sartu ziren Pirinioetan, Alpetatik ekarritako aleez kolonia bat
antolatu zenean. Orduz gero, marmoten kopurua handitzen ari da, eta kolonia berriak
aurkitzen dituzte etengabe.
Marmotek Pirinioetan harrapari espezifikorik
ez dutenez eta oso moldagarriak direnez,
beldurgarri heda daitezke eta arazo ekologiko larriak sor ditzakete.

MARMOTAREN HARRAPARIAK

•

•

•

Honako hauek dira marmotaren harrapari
nagusiak:
Hontza.
Erroia.
Arrano beltza.
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ZHILYK
tsubisky (Ukrania

HELBIDEA: Kon

)

SAN PEDRO
(Bizkaia)

IZENA: AMAIA
orriaga
HELBIDEA: Arrig

IZENA: ALVARO

MARTINEZ
HELBIDEA: Getxo (Bizkaia)
IZENA: BINGEN GORTAZAR
HELBIDEA: Sopela (Bizkaia)

IA PAJARES
(Bizkaia)

R
IZENA: MA
Barakaldo
HELBIDEA:

SARIAK:
Ibaizabal argitaletxeak
eta Orue eskolak
eman zituzten.
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1 Irteeraren bila

3

Galdu gara ikastola berriko kor
Lagunduko diguzu irteera aurkitridoreetatik.
zen?

EMAITZA:

2 Zenbakiak idazten
Lagundu Karramarrori zenbaki
hauek zifraz idazten:
•
•
•
•
•

Zortziehun mila eta hemeretzi
Berrogeita hamabi milioi ehun
eta hamabi
Ehun eta bi milioi bi mila eta bi
Zazpi milioi hamabi mila hirureh
un
eta berrogeita bederatzi
Bost milioi seiehun eta bedera
tzi mila
ehun eta hogeita zortzi

EMAITZA: 800.019 / 52.000.112 /
102.002.002 / 7.012.349 / 5.609.128
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3 Hitzak asmatzen
n hitzak asmatzen aritu gara.
Oparitu dizkiguten hizki haueki
duzun! Ez da derrigorrezkoa
Ea zenbat hitz osatzea lortzen
hizki guztiak erabiltzea.

zaialriakd
............................................................
............................................................
............................................................

............................................................
............................................................
............................................................

4 Lan egiteko egurra
en 8 zuhaitz mota bilatu
Lan egiteko egur ona ematen dut
da honetan:
beharko ditugu honako hizki sal
GAZTAINONDOA
SAGARRONDOA
INTXAURRONDOA
HARITZA
LIZARRA
ARTEA
URKIA
EZKIA

EMAITZA:
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