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Jateari uzten diogunean,
serotonina maila jaitsi egiten
da. Horregatik haserretzen gara
gose izaten garen bakoitzean.
“Génesis de Alexandría” begi
moreekin jaiotzen direnen
genea da.
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Patata paketeetan dagoen
gehiegizko aire hori nitrogenoa
da. Zein da bere funtzioa?
Garraiatzean patatak ez
apurtzea da helburua.
“Cesar” entsalada Mexikoko
Tijuanan sortu zen. Sortzailea
César Cardini izan zen, eta
horregatik darama haren izena.
Arapaima Amazonas ibaiko
arrainik handiena da.
“Gran Hermano” edo Anaia
Handia, George F. Orwellen
eleberrian oinarriturik dago.
Eleberri horretan, diktadore
batek kameren bidez
kontrolatzen du dena.
1930eko Minnie eta Mickey
Mouse sagutxoei ahotsa jartzen
zieten pertsonak senar-emazteak
ziren beren bizitza errealean.
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ADN gramo batek 600 milioi
CD-ren besteko informazioa
gorde dezake.
Pertsonen % 20ak baino ez ditu
elutxak masailetan.
Gehien maite dugun pertsona
horrekin ohea elkarbanatzeak
arinago lotarazten gaitu.
Nikotina hitza Jean Nicot de
Villamain enbaxadorearen
izenetik dator. 1560. urtean,
Lisboan Frantziako enbaxadore
zela, Catalina de Medicis-i bidali
zizkion hazi batzuk ziren.
Apofis asteroidea Lurretik
igaroko da 2029. urtean.
Telebista ikusten dutenen % 62
aldi berean sare sozialetan
murgilduta daude.

Pertsona batek, eguneko, 70.000
pentsamendu inguru ditu.
Ilargiak bolbora errearen usaina
dauka.
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SARRERA
Errebotea gaur egun jokatzen diren pilota
jokoen artean zaharrenetakoa da. Luzeko
pilota jokoa da, hau da, luzean jokatzen da,
plaza batean bi talde aurrez aurre jarrita
eta pilota alde batetik bestera jaurtiz. Pilota xisteraz jo ohi da, sakea izan ezik (esku
hutsarekin sakatu behar baita). Luzeko pilota jokoetatik gaur egun indar handiena
duena da, segur aski, errebotea.
Pilota joko modu hau oso ikusgarria da eta
zaletasun handia zuen Euskal Herriko leku
askotan. Hori bai, plaza handiak eta luzeak behar ditu jokatzeko, eta horietako
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gutxi geratzen dira, batez ere Hego Euskal
Herrian. Ipar Euskal Herrian, herri askotan
dago zaletasuna eta jolas taldea, baina
Hego Euskal Herrian urte askoan Donostiako Zubietan eta Billabonan soilik izan
dira eta, gerora, Oiartzun gehitu zaie. Plaza
luzeak, aldiz, badira Hegoaldeko beste
zenbait herritan ere, hala nola Andoainen
eta Erronkarin. Azken hori Julian Gaiarrek
bere jaioterriari egindako oparia da.

ARAUAK
Taldeak bost lagunekoak dira gaur egun;
antzina, laukoak izaten ziren. Pilotak alde
batetik bestera botatzeko eskularruak eta
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JATO
Arna

zumitzezko xisterak erabiltzen dira. Saskiarekin ez da atxikirik onartzen; pilota hartu
eta bota praktikoki une berean egin behar
da. Teknika zaila eta ikusgarria da. Eskularrua erabiltzen duten jokalarien lana
gehiago da aurkariaren pilota geratzea,
kantxaren beste aldera jaurtitzea baino.
Pilotak 125-150 gramo artekoak izaten dira.
Luzeko pilota, joko guztietan bezala, kintzeka eta jokoka kontatzen da: 15, 30, 40
eta jokoa. Kontatzeko modua tenisaren
berbera da, baina tenisa sortu baino askoz
lehenago kontatzen zen Euskal Herrian
kintzeka luzeko jokoetan. 13 joko lortzean
irabazten da partida. 40na berdinduz gero,
tenisean bezala jarraian bi aldiz irabazi
behar da jokoa lortzeko.
Jokalekuak 80-100 metro luzekoak eta
16-20 metro zabalekoak dira gehienetan.
Gutxienez pareta nagusi bat izaten dute,
sarritan bi, eta pareta horietan errebote
egin dezake pilotak pilotariak jo baino
lehen: hortik datorkio izena modalitateari.
Botarria errebote pareta nagusitik 32 metrora ipintzen da, bi eremuak zatitzen dituen pasa marran. Eremu bat bestea baino
luzeagoa gertatzen da, beraz.
Sakea eskuz egiten da: pilotari botarrian
botea eraginda, pareta nagusira bidaltzen

da, eta han xisteradunen batek plazaren
beste aldera jotzen du. Kintzea beste taldekoek pilota kanpora botatzean edo bi
bote baino gehiagoren ondoren jotzean
lortzen da. Taldeek joko eremua alda dezakete, arraiaren bidez.

TXAPELKETA
Enrique Abril errebote txapelketa da modalitate honetako txapelketa garrantzitsuena; 1963tik jokatzen da Gipuzkoako
Zubietan, Billabonan eta
Oiartzunen.
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GOMAZK
HEZURRA
Pazientzia apur bat izan beharko
dugu esperimentu honekin.
Baina amaieran ikusiko dugunak
aho zabalik utziko gaitu.
Beharko duzun materiala:
• Oilasko hezur handi bat (oilaskoa jan
ondoren, platerean gelditzen den
horietariko bat)
• Estalkidun poto bat, hezurra sartzeko
tamainakoa
• Ozpina

Lanari ekiteko:
1. Lehendabizi, kendu hezurrari
haragia ondo eta garbitu ondo.
2. Sartu hezurra potoan.
3. Estali hezurra ozpinez.
4. Itxi potearen estalia.
5. Utzi potea alde batera, hiru bat
egunez.
6. Kontu handiz, atera hezurra,
eta garbitu berriro ur
txorrotaren azpian.
7. Begiratu eta aztertu ondo
hezurra. Zelan dago orain?
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ZKO
RRAK
Zer gertatzen da?
Mediku guztien ahotik entzuten
dugu oso ona omen dela esne
asko edatea eta esneki asko jatea,
kaltzioa gure hezurrak gogortzeko
garrantzitsua delako. Egia esan,
kaltzioak hezurrak zurrun
mantentzen ditu. Eta gauza bera
gertatzen da oilasko hezurretan ere.
Ozpina, aldiz, azido ahula da, baina
nahiko sendoa denbora luzaroan
oilasko hezurraren kaltzioa
disolbatzeko. Egun batzuk pasatzen
direnean, ozpinak bere lana egiten
du eta gomazko oilasko hezurra
izango da esku artean duguna.

Kontuan izan esperimentu
honek ez duela arrisku handirik.
Baina ez isuri lurrera edota altzari
preziatuen gainean ozpinez eta oilasko
hezurrez osatutako nahasketa.
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Frackinga.
Zer da? Zer arazo sor ditzake?
Agian entzungo zenuten fracking-aren inguruan
protestak han-hemenka. Baina zer da eta zein
dira sor ditzakeen arazoak?
Euskal Herrian, Araban zehatzagoa
esateko, lur azpian gas biltegiak daudela jakin genuen orain urte batzuk.
Gas hori ekoizteko aukeratutako sistema da frackinga. Haustura hidraulikoa
ere esaten zaio.
Frackinga ulertzeko, gasa arroketan bi
modutan aurki dezakegula jakin behar
dugu.
Arroken ohiko biltegietan, hidrokarburoak arroken poroetan daude; arroka
porotsuak eta iragazkorrak dira. Hortaz,
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hondartzan zulo bat egiten dugunean
bezala da: zuloa betetzen duen ura
kendu ahala, ura sortzen da zuloan, ura
gordetzen duten poroak elkar lotuta
baitaude.
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Bestalde, arroken ezohiko biltegiak
daude. Kasu honetan, poroak ez daude
elkar lotuta. Horrenbestez, zundaketa
egin den lekuan dagoen hidrokarburoa baino ez da aterako. Hain justu,
horretarako erabiltzen da haustura
hidraulikoa, ura presio handitan sartzen da poroak eta arrakalak elkar
konektatzeko.
Proiektuaren kontra daudenek hondamen ekologikoa aurreikusten dute.
Prozeduraren eraginkortasuna areagotzeko, substantzia kimikoak gehitzen
zaizkio urari eta lurpeko ura kutsatzeko arriskua dago, hau da, akuiferoak.
Egia da gaur egungo teknologiak badituela hori saihesteko neurriak; adibidez, putzuen estaldurak, erabiltzen
diren hodiak... Teknikoki onak dira,
ondo isolatuta daude. Hala ere, arriskua inoiz ez da desagertzen erabat.

10:41
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Akuiferoen kutsatze arriskuaz gain, badira beste arrisku batzuk. Batetik, arrisku sismikoa dago. Bestetik, zundaketa
egiteko plataformek, ehunka izan beharko luketenek, nekazaritzarako aproposak diren lurrak galtzea ekarriko lukete. Eta ibilgailuentzako azpiegiturak
ere egin beharko lirateke. Zundaketa
batek 3.000 kamioi bidaia behar ditu.
Kamioi astunek atmosferaren kutsaduran duten zerikusia kontuan hartu
behar da orduan.
Gaur-gaurkoz, Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitzen dugun energiaren % 42 inguru gasa da, eta dena
kanpotik ekarritakoa da.
Aurkitu den gasa naturaren oparia
izango al da? Edo gizakien
eskuetan oparia leherkari bihurtuko al da?
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ADOLFO CABRALES

“FITO”
“Fitipaldi taldearen buru
eta ahots”
Gure artean dugun talde internazionalenetarikoa, Fito & Fitipaldisek, bere azken lana
argitaratu du urriaren 28an, “Huyendo conmigo de mí”. 5 urteren ostean argitaratu
beharreko estudioko lana zela diote, baina
benetan nor dago talde honen atzean?
Bilboko Zabala auzoan jaiotako gaztea genuen Adolfo Cabrales “Fito”, beste askok bezala, tabernan zerbitzari moduan lan egiten
zuen mutiko normala zen 1989. urtera arte.
Bere auzoko beste 3 gazterekin bildu, eta
“Platero y tú” taldea osatu zuten. Lehen kontzertuetako diruarekin beren lehen diskoa
grabatu zuten 1990. urtean. Disko gutxi batzuk
baino ez ziren saldu.
Taldeak arrakasta handia eduki zuen urte
gutxiren buruan. Bilbo inguruan ezagunak
izatetik Estatu mailan ezagunak izatera pasatu ziren. Beren inflexio puntua 1994. urtean
grabatutako “Hay poco Rock & roll” izan zen,
100.000 kopia saltzera heldu baitziren eta
beren lehen platinozko diskoa lortu zuten.
Ospeak kontzertu bira amaigabeak ekarri zituen, eta horrek disko berriak sortzea. 1997ko
disko berriarekin batera taldeko kideek beste
proiektu paralelo batzuetan sartu ziren eta
Fitok berak ere bere proiektu pertsonala
sortu zuen1998. urtean, “Fito & Fitipaldis”.
Lehen diskoa urte hartan bertan sortu zen
“A puerta cerrada” eta kontzertu bira antzoki txikietan egitea erabaki zuten. Hiru urte
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eman zituen bi taldeetan jotzen 2001.
urtean “Platero y tú” taldea uztea erabaki
zuen arte. Ordutik aurrera, buru belarri sartu
zen bere proiektu berrian eta 2. diskoa grabatu zuen. Ez zen ikusi 2003. urtera arte,
“Lo más lejos a tu lado” diskoa grabatu zen
arte, Fito eta bereak noraino heltzeko ahalmena zuten. Lan horrekin 200.000 disko
saldu zituzten.
2006. urteko diskoak, 300.000 aletik gora
salduta, sari nazionalak ere opatu zizkion taldeari. Ildo beretik Bilbok ere, Fito, “Bilboko
gizon ospetsu” izendatu zuen bere bizitzan
milioi bat diskotik gora saltzeagatik.
2009an, orain arteko azken estudioko diskoak argia ikusi zuen, nola ez, hau ere arrakastaz beterik etorri zen. Urte asko izan dira
herririk herri eta plazaz plaza kontzertuak
jotzen. Horrekin gogaituta, 2012an antzoki
txikietan jotzea erabaki zuten jendearekin
harreman estuagoa eta gertuagokoa izateko eta bitartean azken album honetako
abestiak sortzen ibili dira.
Fito da talde honen buru, talde hau berezi
egiten duena eta, noski, abesti arrakastatsuak sortzen dituena. Espero dugu urte askoan taldeak buruzagia ez aldatzea.
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Nobedadeak
BERRI TXARRAK
“Denbora da poligrafo bakarra”
20 urte pasa dira Lekunberriko taldea jotzen
hasi zenetik eta album berezi hau argitaratzea
pentsatu dute urte guzti horiei omenaldi polit
bat egiteko. 3 CD-z eta LP batez egongo da
osatua eta bertan 20 abesti berri entzuteko
aukera izango dugu. 3 CD horiek zenbait
pertsonak ekoitzi dituzte eta izenburuak ere
zenbait izango dira: Ross Robinsonena
“Sutxakurrak”, Ricky Fallknerrena “Helduleku
guztiak” eta, bukatzeko, Bill Stevensonek eta
Jason Livermorek egina “Xake-mate kultural bat”.

AINARA LEGARDON
“Every minute”
Bilbotarraren 5. diskoa dugu hau, aurrekoak
bezala, berak sortua, grabatua eta editatua da.
Aurtengoan, bere bizi guztiko bidaietan
jasotakoa islatu nahi izan du CD bakar batean,
baina gutxi batzuk bakarrik izango dute diskoa
edukitzeko aukera. 50 kopia soilik argitaratuko
ditu, denak zenbakituak eta serigrafiatuak.
Nahi baldin baduzue, hobe duzue ahal bezain
pronto erostea.

HESIAN
“Hegalak astinduz”
Azaroaren 28an argitaratu du Sakanako taldeak
bere disko berria. 2006. urtean sortu zen taldeak
14 abestiz osatutako 6. diskoa ekoitzi du
Baga-Biga diskoetxearen eskutik. Beren
ustetan, diskoak aurrera pauso
bat suposatu du beren musika
ibilbidean. Kasu honetan,
abestiak ez dira berehala
katigatzen zaituzten horietakoak
eta behin baino gehiagotan
entzun beharreko disko baten
aurrean gaudela dirudi.
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OLENTZERO
Tradizio historikoan, Olentzero Euskal
Herrian Eguberria eta Jesus Nazaretekoaren jaiotza iragartzen dituen euskal
mitologiaren eta folklorearen pertsonaia
da. Toki batzuetako kondairen arabera,
azken jentila ere bada, Kixmiren edo Jesusen jaiotzaren ondoren beste guztiak
desagertu eta gero. Olentzeroren antzinako jatorria paganoa da, ordea, eta neguko solstizioko ospakizunetako pertsonaia da, non urte zaharraren amaiera eta
urte edo eguzki berriaren etorrera ospatzen diren. Tradiziozko ospakizunean, urte
zaharra irudikatzeko, Olentzero itxurako
panpinak ikazkin zikin, arlote, edale eta
jatuna irudikatzen du eta kalez kale eta
etxez etxe eramaten dute andetan haurrek eta gazteek, eskean eginez. Beste
batzuetan, ordea, Olentzero moduan mozorrotutako gazte bat da lagun taldearekin batera doana, eskean eginez betiere.
Toki batzuetan, kondairetan eta abestietan bakarrik aipaturiko pertsonaia izan da.
Gehienetan Gabon egunean, abenduaren 24an, ospatzen da Olentzero. Gaur
egun, mundu zabaleko Bizarzuriren antzeko ordezko pertsonaia bilakatu eta,
hark bezala, haurren gutunak jasotzen eta
opariak banatzen ditu, askotan pertsonaia
bizi moduan. XX. mendeko bukaeratik,
Mari Domingi pertsonaia femeninoa ere
izan du lagun. Sekularizazioari jarraiki,
kristau izaera ere galdu du; aldi berean,
ordea, Euskal Herriko eguberrietako pertsonaia nagusia izaten jarraitu du euskal
identitatearen ikur garrantzitsu gisa.
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OLENTZEROREN ETXEA
(IZENADUBA BASOA)
Izenaduba Basoan Olentzero eta bere lagun guztiak bizi dira. Han,
haurra izango da protagonista eta mundu magikoa ezagutuko du,
hori guztia joko elkarreragileen eta ikus-entzunezko edukien bitartez.
30-35 laguneko talde bisita gidatuak eta didaktikoak dira. Talde bakoitzeko begirale bat egongo da umeak eta nagusiak Izenaduba Basoan zehar gidatzeko. Bisitak euskaraz nahiz gaztelaniaz egin daitezke. Aldi berean, bi hizkuntzetan egiteko aukera dago audiogiden
bitartez. Bisitak ingelesez edo frantsesez egiteko aukera ere badago.

Olentzeroren lagunak
GALTZAGORRIAK
Tamaina eta kolore guztietakoak ditugu gure basoetan. Galtzagorriak txikitxoak dira, ia-ia ikusezinak. Baina kontuz ibili! Ez dira
geldirik egoten eta, gainera, dena nahasten dute. Baliteke Olentzeroren etxe magikoan galtzagorriren bat harrapatzea!
KUKU eta PINTZOI
Txori guztiak Olentzeroren lagunak dira. Pintzoik eta Kukuk gaur
egungo eta antzinako kantak kantatzera gonbidatzen zaituzte. Adi
kukuen kantuari, zeren urteko lehen kuku hotsa entzutean eskua
poltsiko aldera bota eta dirurik baduzue, akabo diru arazoak urte
horretarako!
MARI DOMINGI
Olentzeroren lagunak, Mari Domingik, Peruren eta Jentilen inguruko istorioa kontatuko dizue. Antzina, Euskal Herrian bizi ziren
oso indartsuak ziren erraldoiak… Peruk txikitatik horrela esaten
zion bere buruari: “Egunen batean Jentilengana joan, eta garia
lapurtuko diet!”
http://www.izenaduba.com
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Saltsan
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TXIRIKORDA
FINLANDIARRA
edo PULLA OGIA
Oraingoan, urrun joan gara. Finlandiatik ekarri dugu
Gabonetarako aproposa den errezeta hau. Egun hauetan oso
ondo sartzen dira aberastutako ore goxoak eta samurrak.
Gainera, adiskideekin egiteko oso errazak dira. Goazen sukaldera!

Osagaiak:
*
*
*
*
*
*
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125 ml esne epel
15 g legamia fresko
350 g indar irin
50 g azukre
50 g gurin giroko tenperaturan
Arrautza bat

* Koilaratxo 1/4 gatz
* Birrindutako kardamomo
koilaratxo bat
* 50 g mahaspasa
* Margotzeko arrautza bat
* Eskukada bat almendra ijetzita
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A
Nola egin?

1

• Lehendabizi, esne epelean legami freskoa papurtuko dugu.

• Ondoren, azukre pixka bat eta
koilaratxo bat irin gehituko diogu, eta ondo nahastu.

• Hau pauso garrantzitsua da.
Egin dugun nahasketa zapi batekin estali, eta 30 minutuz legamiatzen utzi behar da.

• Gero, beste ontzi handiago batean, indar irina sobratutako azukrearekin, kardamomoarekin eta gatz pixka batekin ondo nahastuko dugu.

• Nahasketaren erdian zulotxo bat egin, eta gurina, arrautza eta
aurretik legamiatutako nahasketa gehituko ditugu.

• Dena nahastu eta hori egin ondoren, mahaspasak gehituko dizkiogu, eta oratu egingo dugu, ore homogeneoa lortu arte, leuna
eta elastikoa.

• Ondoren, bola bat egin, ontzi batean sartu, eta bere tamaina
bikoiztu arte estaliko dugu.

• Jarraian, apur bat oratu, estali eta beste ordu erdiz pausatzen
utzi behar da.

• Labea 190 ºC-ra aurre berotuko dugu.

• Orea prest dugunean, hiru biribilki egin, eta euren artean txirikordatu eta labeko erretiluan
jarriko ditugu.

• Irabiatutako arrautzarekin gainetik margotu, eta ijetzitako almendrekin apainduko ditugu.

• Labean 25-30 minutuz izango
ditugu, ondo gorritu arte eta,
gero, hozten utzi.
Finlandiar txirikorda hau Gabonetako errezeta bikaina da, gosari
edo askari mundialak prestatzeko. Gainera, oso gozo dago bakarrik jateko edota txokolate kremarekin eta marmeladekin.
Egin berri gozoagoa dago, baina ondo irauten ditu pare bat egun.
Eta sobratzen bada, tostada zoragarriak egiteko oso aproposa da.

15
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Gorostia zuhaixka edo zuhaitz txikia
da (ale batzuk arrak eta beste batzuk
emeak dira), 10 m-rainokoa. Gorostia
Europako hegoaldean eta ekialdean,
Afrikako iparraldean eta Asiako hegomendebaldean zabaltzen da. Iberiar
penintsulan ugaria da ipar-erdian eta
eskasa hegoaldean.
Zuhaitz hau dioikoa da, hau da, ale
emeak eta arrak daude eta soilik emeek dituzte fruitu gorriak. Emeen gehiegizko ustiatzearen ondorioz, hala ere,
gaur egun gorostia babesturiko zuhaitza da. Euskal Herriko toponimian eragin handia izan du (Gorostitza, Gorostiaga…).

FENOLOGIA
Apiriletik ekainera bitartean loratzen
da eta fruituak udazkenean heltzen
dira, eta askotan hurrengo udaberrira
arte zuhaitzean geratzen dira.
ERABILERA

BANAKETA
Banaketari dagokionez, ia Europa osoan zehar dago, Asiako alde gehienetan eta Afrikako Iparraldean ere bai.
Euskal Herrian, hegoaldean eta Pirinioetako mendi gailurretan izan ezik,
gainerakoan bananduta dago.

Bere zura oso gogorra eta astuna izaten da, tornularitzan eta zurgintzan
estimatua eta erabilia, nahiz eta lantzea
zaila izan. Sendabelartzat ere erabili
ohi da gorostia; toniko, izerdiarazle
eta sukarraren kontrako modura.

EKOLOGIA

GOROSTIAREN INGURUKO
OHITURAK

Ia baso mota guztietan aurki daiteke,
lur sakonetan eta freskoetan. Itzala
behar du eta tenperatura epelak. Ez
da hazten asko ongarritutako lurretan.

Gorostiaren adarrak, fruitu gorriekin
batera, Eguberrietako apaingarri moduan erabiltzen dira Europako hainbat herrialdetan.

16
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Taj Mahal
BETIEREKO MAITASUNAREN JAUREGIA

era
sei
esk
em
hal
tza

En
zen
Egun eguzkitsua zen. Merkatua borborrean, jendez gainezka zegoen. Koloreek eta espezia usainek betetzen
zuten giroa. Enperadoreak, gurdi gainean dotore jantzita, interes berezirik
gabe begiratzen zien herritarrei egunerokoetan murgilduta.
Bitxiak saltzen zituen artisauaren postutik igarotzean, neska bat, zegokion
moduan, enperadorearen aurrean makurtu zen. Une batez begiradak gurutzatu ziren. Betirako gurutzatu ere.
Neskatila hura jauregiko perla bihurtu
zen. Enperadorearen emazteen artean
aukeratua. 14 seme-alaba izan zituzten.
Eta hamalaugarrena erditzean hil zen
dama.

18

Enperadorea lur jota geratu zen. Eta
betiereko maitasunaren adierazgarri
Taj Mahal jauregia eraikitzeko agindua
eman zuen. 20.000 bat langile eta
hogei bat urte behar izan ziren jauregia

Eta
arri
dua
eta
gia
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eraikitzeko eta, kondairak dioenez, diseinuan parte hartu zuten arkitektoei
eskuak mozteko eta itsutzeko agindua
eman zuen enperadoreak. Inoiz Taj Mahala beste ederra izango zen eraikuntzarik diseina ez zezaten.
Enperadorearen zoritxarra, ordea, ez
zen emaztearen heriotzarekin amaitu.
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Enperadoretza eskuordetzeko garaia
iritsi zitzaiola erabaki zuen. Semeen
artean oinordekoa aukeratu zuen orduan. Beste seme batek, ordea, ez
zuen aitaren erabakia ontzat hartu.
Anaia hiltzea agindu zuen eta enperadorea giltzaperatzea. Eta, noski, bere
burua enperadore izendatu zuen.
Enperadore zaharra hil zorian zela, ispilu bat eskatu zuen. Gatibu zegoen dorretik Taj Mahal jauregia ikusteko. Azken
arnasa eman zuen bere emaztea ehortzirik zegoen jauregiari begira. Betiereko maitasunaren jauregiari begira.

19
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ORHI:
2.000 metrotik gora

Txangoa

Distantzia: 4,5 km
Desnibela: 450 m

20

Pirinioak mendebaldetik ikusita, Orhi (2.019
m) mendia da 2.000 metroak igarotzen dituen lehenengo mendia. Orhi edo Ori, bakardadean zutitzen den mendia da. Ikusgarria da, hurbilean berehalako mendirik ez
daukalako eta Nafarroako eta Aragoiko Pirinioetako mendi tontor garaienak nahiko
urrun ikusten direlako. Iratiko oihanaren
erregea dela esan genezake. Erregea, Europako pagadi-izeidi handiena eta bere txoko
gehienak ikusteko aukera ezin hobeak ematen dituelako.
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Ikuspegi pribilegiatu hauetaz gozatzeko, mendi tontorrera igo beharra dago.
Mendi garaietatik aldenduta egoteak,
leku haizetsua dela esaten digu. Haizeaz gain, ekaitzarekin ere kontu handia izan beharra dago, gogor jotzen
baitu. Leku bakartia denez, inon gordetzeko aukerarik ez dago. Horregatik,
igotzeko eguna ondo pentsatu beharra dago, igoera lasaia izan dadin.
Bere oinarrira hurbiltzeko, Frantziarantz doan Larrauko portua lagungarria izango zaigu. Abodiko eski estaziotik gora doan bideak, tunela igarota,
eskuinean dagoen aparkalekutik ibiltzen hasteko beta ematen digu. Goiz
bat eta ordu pare bat, nahikoa dira bertara igotzeko eta jaisteko.
Beraz, Nafarroako eta Frantziako mugan dagoen aparkalekutik gora joko
dugu. Ez dago galtzeko arriskurik,
nahiz eta hasiera batean hainbat bide
hasten diren goraka tunelaren ingurutik, aurrerago jota, bide bakar batzuek
baino ez dute gora egiten. Gorantz
ekinez, Orhi Txipia uzten dugu eskuinaldean. Beheranzkoan, bideak gehiago hurbiltzeko parada emango digu.
Kilometro eta erdi egin ondoren, piramide itxurako tontorraren oinarrian
izango gara.

x

x

Honaino egindako bidea nahiko aldapatsua eta lautada txikirik gabekoa
da. Hemendik eta tontorrerainokoak
ere ez dira nolanahikoak, aldapak gogorragoak baitira. Kilometro bi eta 60
metro inguru igo eta gero, Orhi mendiko postontzia aurkituko dugu. Hala
ere, bertatik 130 metrora dago tontorra. Egun eguzkitsua eta zeru urdina
izatekotan, iparralderantz, Frantziako
lautadak ikus daitezke; ekialderantz,
berriz, Pirinioetako gailurrak, Hiru Erregeen Mahaia eta Auñamendi aurrez
aurre daude. Hegoaldean, Ezkaurre
eta zorte apur batekin Moncayoko
mendizerrak ikus ditzakegu. Azkenik,
mendebaldetik, Sakanako Beriain eta
Gipuzkoako Aizkorri ikusten dira.
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???????????????

ARBEL DIGITALA
Definizioa

Arbel digital elkarreragilea hainbat dimentsiotako
pantaila sentikor bat da, behin ordenagailu eta
proiektore batera konektatuta, irakaskuntzan tresna
bikaina bihurtzen dena. Arbel arruntaren erabilpena
sistema multimedia berriekin konbinatzen da eta,
horrekin batera, IKTaren erabilpenak.
Pantaila elementu oso gogorra da eta ikasgelan integratzeko aproposa. Proiektatzen den edozein baliabide digital kontrolatzea, sortzea eta aldaraztea
ahalbidetzen du, erakuslea edo hatza erabiliz. Halaber, edozein ohar edo aldaketa gorde daiteke eta
gero inprimatu eta zabaldu.
ELEMENTUAK
Arbel digital elkarreragile baten instalazioak honako elementu hauek izan behar ditu:
•
•

Proiektorea, ordenagailuko informazioa arbelean erreproduzitzeko.
•
•

22

Ordenagailu multimedia bat, bere disko gogorrean duen
informazio guztia erreproduzitzeko gai dena.

Arbel Digital Elkarreragile bat, non ordenagailuaren irudia proiektatzen den eta erakusle edo hatz batez kontrola daitekeen.
Ordenagailuaren eta Arbel Digital Elkarreragilearen komunikazioa kudeatuko duen softwarea.
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FUNTZIONAMENDUA
Arbel Digital Elkarreragilearen funtzionamendua honako
irudi honetan islatzen da:
1. Arbel Digital Elkarreragilea kable edo haririk gabeko sistema baten bidez dago konektatua ordenagailura. Arbeletik ordenagailuaren funtzio guztiak kontrola ditzakegu:
programak eta aplikazioak zabaldu, audioa eta bideoa
erreproduzitu…
2. Ordenagailuak proiektoreari bidaltzen dio informazioa.
3. Proiektoreak arbelean erreproduzitzen ditu irudiak; horrela, ekipoa kontrolatzen duen pertsonak denbora errealean ikus dezake nola interpretatzen dituen ordenagailuak bere mugimenduak.
MOTAK
Arbelak, teknologia motaren arabera, hiru motatan sailkatzen dira:
•

Ukimen arbelak. Arbel mota hauek ukipenari sentikorrak
diren geruza bat dute. Gainazal hauek edozein objekturekin eginiko presioa atzematen dute, errotulagailu batetik hasi eta hatz bateraino.
•

•

Arbel elektromagnetikoak. Arbel hauek erresoluzio altua
eta informazio abiadura handia bermatzen duten digitalizazio elektromagnetikoko teknologia erabiltzen dute.
Infragorri/ultrasoinu arbelak. Arbel hauek infragorriak
eta ultrasoinuak erabiltzen dituzte idazkiak eta oharrak
jasotzeko. Merkeagoak dira, baina hauskorrak eta aukera gutxiagorekin.

ONURAK
Arbel elkarreragileen erabilpenak onura ugari ekar diezazkieke irakasleei zein ikasleei. Aukera anitz dituen teknologia
bat da, ezagupen handiak eskatzen ez dituena eta hezkuntza maila guztietan aplika dezakeguna. Informatikan oinarrizko ezagutzak dituen edozein irakaslek erabil dezake
arbel digital elkarreragilea bere lanean.
Beste aukeren artean, Arbel Digital Elkarreragileak zera
ahalbidetzen du:
•

Berrikuntza progresiboa irakaskuntzako praktikan.
•

Ikasleen arreta eta motibazio hobea.
•

Aniztasunaren tratamendu eraginkorragoa, bereziki ezintasunak edota ikasteko zailtasunak dituzten ikasleekin.

23
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Plastikozko botila
Ura
Koloratzaile urdina
Ekilore olioa
Harritxoak, maskorrak
edota itsasoarekin
zerikusia duen edozein
elementu txiki.
• Purpurina (aukeran)
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• Lehendabizi, botila erdia baino gehiago
urez beteko dugu.
• Ondoren, urari kolore urdina emateko
koloratzailea gehituko diogu.
• Gero, ia olio botila bete botako diogu.
Ikusiko duzue zer-nolako efektuak
agertuko diren, olatuak dirudite!
• Jarraian, gure itsasoa sortzen hasiko
gara. Harritxo zuriak itsasoaren hondoa
simulatzeko balioko du. Botilaren ahotik
sartzen diren harritxoak, maskorrak,
plastikozko animalia txikiren bat…
aurkitzen duguna.
• Efektu gehiago eman nahi badiogu,
purpurina gehituta eta botila mugitzean,
erreflexu zoragarriak sortuko dira.
Kontuz! Adi ibili eta botilaren tapoia ondo
itxi, bestela larregi mugituz gero, sekulakoa
sor dezakegu.
Ikusgarria, ezta?
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IÑAKI
ETXEZARRAGA

“ETXE”

IZENA

Iñaki

ABIZENAK

Etxezarraga Maiztegi

JAIOTERRIA

Berriz

JAIOTEGUNA

1984-05-24

Abeslari legez ezagutu genuen gaurko berriztarra, batez ere irratian
behin eta berriz entzuten genituen “Zenbat bide” eta “Hori da dena”
abestiei esker. Musikagintzaz gain, telebistak ere ezagutzera eman
du “El Conquistador del fin del Mundo” reality-an parte hartu
baitzuen, lesionatu egin zen arren, Patagonian luzaro ikusteko
aukera izan genuen. Gaurkoan, Euskalteleko abestiaren sortzailea
dugu gure artean, Iñaki Etxezarraga “Etxe”.
26
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TI-TA
1. Uda ala negua?
Uda.

11. Ohea egiten duzu?
Batzuetan.

2. Pelikularik gustukoena?
Braveheart.

12. Definitu munduaren egoera hitz
batean:
Kaotikoa.

3. Zein liburu ari zara irakurtzen?
Ez dut gogoratzen bukatu nuen
azkena…

13. Zerbait soberan al dago munduan?
Norbait esango nuke…

4. Gustukoen dituzun kirolak?
Praktikatzen duzu baten bat?
Txirrindularitza eta futbola. Bizikletan
ibiltzen naiz.

14. Eta zer falta da?
Soberan daudenak desagerrarazteko
zulo erraldoi bat.

5. Badaukazu animaliarik etxean?
Nahikoa naiz ni!

15. Asteko zein egun duzu gogokoen?
Ostirala.

6. Zer duzu gustuko, txisteak
kontatzea ala entzutea?
Entzutea.

16. Zerbaitek izutzen zaitu?
Bakardadeak.

7. Zein da zure jakirik gogokoena?
Pasta.
8. Birziklatzen al duzu?
Gehiago egin beharko nuke.

17. Zerk lasaitzen zaitu?
Besarkada batek.
18. Zer ikusten duzu telebistan?
Gauza larregi.

9. Zein da eguneko unerik gogokoena?
Ohera sartzen naizenean.

19. Bidaiatzea gustatzen zaizu?
Asko.

10. Nolakoa da zure egun perfektua?
Maite ditudanekin pasatzen dudan
egun bakoitza.

20. Hegazkina, itsasontzia ala autoa?
Oporretarako hobe hegazkina, bestela
autoa. Itsasontzia ez dut probatu.

IÑAKI
ETXEZARRAGA

“ETXE”
27
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Noiz eta nola hasi zinen musika munduan?
Txikitatik eduki dut zaletasuna. Umea nintzela hasi nintzen rock talde ugari entzuten, anai-arreba nagusien eraginez. Hamabi urterekin ikastolako eskolaz kanpoko ekintzetan hasi nintzen gitarra praktikatzen. Urte batzuk geroago koadrilako bi lagunekin elkartu nintzen Nabari
rock taldea sortzeko. Elkarrekin bost urte ari ondoren,
bakarlari bezala hasi nintzen. Eta azken urteetan Mafia,
Trikizio eta Boston Jai taldeetan aritu naiz.
Talde askotatik pasatu zara Boston Jai taldera heldu
baino lehen, zein izan da musikalki eduki duzun unerik gozoena? Eta sortu duzun abestirik kutunena?
Une bakoitzak bere xarma izan du. Nabari taldean gaztetxoak ginen. 15 urterekin hasi ginen eta gaztetako ilusioak bultzatzen gintuen. Bakarlari bezala aritzean,
proiektu serioago bat sortu nuen. Lan egiteko era desberdin bat bilatu nahi izan nuen. Eta Trikizio eta Boston
Jai taldeekin esperientzia bat bilatu nahi izan nuen,
plazarik plaza beste talde batzuen kantak abestuz.
Nire kantei dagokienez, zaila da kantu kuttun bat aukeratzea. Kantu bat baino, Haize berri bat diskoa aukeratuko
nuke zenbait garaitako kantak daudelako disko horretan.

“Abentura grinak, eraman gintuen lurralde hartara...”
zelakoa izan zen Patagoniako abentura? Esaten
duten bezain gogorra da?
Nahi baino laburragoa izan zen. Bi aste eman nituen
lehiaketan eta lesio baten ondorioz kanporatua izateak
amorru handia eman zidan. Gosearen beldur joan nintzen, baina hasierako egunetan jan gabe egon ondoren
sardina lata batekin nahiko izaten genuen asetzeko.
Telebistan ez dena ondo ikusten da han pasatu genuen hotza. -10 ºCra pasatu genuen gaua. Ez dut sekula
ahaztuko.
Telebistako show-a ala zuzeneko kontzertuak, zer
nahiago du Etxek?
Zuzeneko kontzertuak, dudarik gabe. Jendearen aurrean eszenatoki batean aritzea ezin da azaldu. Hori bizi
egin behar da, eta azkenaldian Boston Jai taldearekin
sekula bizi gabe nituen uneak bizi izan ditut. Telebistako show batean aritzea ez dago gaizki, baina zuzeneko musika bezalakorik ez dago.
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EL HOBBIT:
LA BATALLA DE LOS
CINCO EJÉRCITOS 3D
Film hau, Frodo Bolsonen, Thorinen eta Ipotxen
Konpainiaren abenturen amaiera epikotzat jo
genezake. Smaug herensugeari aberria erreklamatzean,
Konpainiak nahi gabe indar maltzur bat sortu zuen munduan
zehar. Smaug-ek, haserre biziz, su emango dio Lakuko hiriari.
Thorin, berriz, itsututa dabil bere altxorraren bila. Horretarako,
adiskidetasuna eta konfiantza alde batera utziko ditu. Bilbok eta Hobbitek
beren esku dagoen guztia egingo dute. Sauron, dagoen eta etsairik
izugarrienak, isilpean, orkoen legioak bidaliko ditu Mendi Bakartia
suntsitzeko. Baina Gandalf-ek ikusi egingo du.
Hortik aurrerakoak, guda ikusgarriak, Bilboren
biziraupen ahaleginak eta bost
armaden batailak izango dira.

STAND BY ME
DORAEMON 3D
Nobita Nobi ume nahiko baldarra da eta sarritan
gauzak gaizki irteten zaizkio. Egun baten,
ustez bere XXII. mendekoa den hereniloba azaltzen da bere etxean. Arrazoia? Nobitaren etorkizuna desastre
hutsa delako eta Nobitak berak,
bere familiaren etorkizuna arriskuan jar dezakeelako. Sewashik
zerbait egiteko garaiz daudela
uste du. Horregatik bere robota
den Doraemon utziko dio Nobitari. Hasieran, katu kosmikoak ez
du batere argi ikusiko soluzioa
zein den. Baina azkenean,
erantzuna zein den aurkituko
du: maitasuna.
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Aupa, KARRAMARROZALEOK! Badakit irakurtzen sendo
gozatzen duzuela, baita nik ere. Jarraitu, bada, horrela!
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Maoriak Zeelanda Berrian bizi
dira, munduaren beste aldean.
Iparraldeko irlan bizi dira batez
ere, eta lurralde hor, sumendiz
eta lakuz inguraturik dago.
Kondairak dioenez, 800 eta
1.300 urte bitarteetan, Hawaiki
izeneko lurralde mitiko batetik,
7 kanoa handitan itsasoa
zeharkatuz, Zeelanda Berrira
heldu ziren eta 7 tribu sortu
zituzten.
Maoriak ehunka urtetan
isolaturik bizi izan dira eta,
ondorioz, ohitura oso bitxiak
dituzte.

10:48
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Agurtzeko modua berezia da: bekokia eta
sudurrak elkartu eta birritan igurtzi. Honi
“Hongi” deitzen diote.
Beste ohitura bitxia, zein taldetakoak diren
adierazteko, marrazki geometrikoak tatuatzen dituzte aurpegian eta gorputzean.
Honi “Moko” deitzen diote.
Gizonezkoak aurpegia, besoak eta ipurmasailak marrazten dituzte; eta emakumeak, ostera, kokotsa, ezpainak eta sudur
zuloak.
Haien hizkuntza ere oso berezia da. Munduko toponimorik edo izenik luzeenetariko bat Maoriek mendi bati jarri ziotena da:
Taumatawhakatangihangakoauauota
mateaturipukakapikimaungahoronuk
upokaiwhenuakitanatahu.
85 hizki eta hitz bakarra!!! Harrigarria,
ezta?
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Maorien dantza tipikoa “kapa haka” deitzen da. Aspaldi, gerlarien dantza zen eta
haien herrira atzerritar bat heltzen zenean egiten zuten. Hankak lurrean gogor
kolpatuz, lantza bat jaurtikitzeko itsura
jarriz, eskuekin gorputza kolpatuz, hitzak
zarata eginez esan, beldur aurpegia jarriz
eta mingaina atereaz dantzatzen dute.
Batzuen ustez etsaia uxatzeko edo haien
beldur ez zirela adierazteko egiten zuten.
Beste batzuen ustez, afaltzeko gonbidapena zen eta afaria atzerritar bera izango
zen.
Kolonizatzaileak Zeelanda Berrira heldu
nahian ibili zirenean, maoriek ederki babesten zuten haien irla eta haien kontra
gogor borrokatzen zuten. Irabaztean, batzuetan, haien etsaiak jaten zituzten.
Gaur egun dantza hau ezaguna egin da
Zeelanda Berriko rugby taldeak dantzatzen duelako partidua jokatu aurretik.
Maoriak “marae” izeneko tenpluetan batzen dira. Maorientzat toki hauek sakratuak dira, batzarlekua da, eta jaiak, ezkontzak, hiletak… ospatzeko tokia. Horra
sartzeko, baimena behar da eta oinutsik
sartu behar da.

ingeles batzuk ere irlan finkatu ziren. Garai
horretan ere, maoriek mosketeak lortu
zituzten eta tribuen arteko guduetan hilketa ugari egon ziren, tribu batzuk desagertuz eta maorien kopurua nabarmenki gutxituz.

1800. urte inguruan, maoriek marinelekin eta Australiara bidean itsasontzietan
zihoazen eta ihes egiten zuten presoekin
harremana izaten hasi ziren eta haien artean bizitzen gelditu ziren. Kolonizatzaile

Zeelanda Berria ingeles kolonia bilakatu
zen eta maorien kulturak nabaritu zuen.
Hala ere, giza talde hau mantendu egin
da eta, gaur egun, indartzen doa Zeelanda Berriko ezaugarri gisa.
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Oso ondo
JOLAS MOTA: animazio jolasa.
ADINA: 4 urtetik aurrera.
KOPURUA: 2 jokalari edo gehiago.
MATERIALA: ezer ez.

NOLA JOLASTUKO GARA:
1. Jokalari guztiak biribilean jarriko dira.
2. Taldekide guztiek abestia abestuko dute.
3. Bitartean, lagun bat erdira aterako da eta nahi dituen mugimenduak egingo ditu, abestiaren erritmoari jarraituz.
4. Biribilean dauden gainontzeko taldekideek erdikoak egiten
duen dantza imitatu behar dute.
5. Abestiaren azkeneko esaldia esaterakoan, “jei… hasi dantzatzen”, erdiko lagunak biribileko norbaiten izena esan beharko
du; hori erdira pasatuko da eta berriro hasiko da abestia.

OSO ONDO
EGITEN DUZULAKO
MUGITU BESOAK
OLATUAK BEZALA
XUABE, XUABE
XU-XU-XUABE
JEI, (izena), HASI DANTZATZEN.
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Harri kozkor batekin
JOLAS MOTA: animazio jolasa.
ADINA: 6 urtetik aurrera.
KOPURUA: gutxienez, bi lagun.
MATERIALA: bi harri kozkor pertsona bakoitzak.

NOLA JOLASTUKO GARA:
1. Lagun bakoitzak esku banatan harri kozkor bat hartuta eta
abestiaren erritmoari jarraituz, bi harriak elkar jo behar ditu.
Modu honetan, adibidez: aurrean, hanka baten azpian, bestearen azpian, atzean eta berriro aurrean.
2. Kanta abesten duten bitartean:

HARRI KOZKOR BATEKIN
HOR DABIL MARTIN, TIN, TIN.
JOTZEN DITU KAX, KAX, KAX!
BATA BESTEAREKIN.
BATA BESTEAREKIN,
JOTZEN DITU KAX, KAX, KAX!
HARRI KOZKOR BATEKIN
HOR DABIL MARTIN, TIN, TIN.
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TXEPETXA

ak
gun
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a

IZEN ZIENTIFIKOA:
TROGLODYTES TROGLODYTES
GAZTELANIAZ: CHOCHIN
EUSKARAZ:

TXEPETXA

KATALANEZ:

CARGOLET

GALEGOZ:

CARRIZA COMÚN

INGELESEZ:

WREN

Txepetxa Euskal Herrian dagoen hegaztirik txikiena da eta bere generoan Europan bizi
den bakarra, besteak Amerikan bizi baitira.
Hala ere, Asian eta Ipar Amerikan ere aurki
daiteke. Iparraldean bizi direnek migrazioak
egiten dituzte.

odonX

Izen zientifikoa grezieratik datorkio, trogle,
zulo eta dyein zulatu. Artropodoak ehizatzeko erabiltzen duten teknika zuhaitzetan
zuloak egitea da.

ELIKADURA
Zizareak, larba txikiak, armiarmak, haziak
eta intsektuak jaten ditu normalean.
Intsektu txikien larbak jaten ditu batez ere.
Bere kumetxoei jaten emateko, beldarrak
eskaintzen dizkie, poz-pozik jan ditzaten.
Batzuetan, uretako intsektuen beldarrak
jan ohi ditu. Putzuetan eta urmaeletan
bilatzen ditu aipatutako beldarrak.
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Amuarrain txikiak eta zapaburuak ere jaten
ditu. Batzuetan, koloretako arrain txikiak ere
jaten ditu. Dena den, arrainak gutxitan jaten
ditu.

TXEPETXA

ITXURA
Arre koloreko lumaje ederra du eta hori
gutxi balitz begi dotore arreak ditu. Buztan
txikia eta tente-tentea. Lerro beltzak ditu
bere hegoetan, buztanean eta saihetsetan.
Kantu zaratatsua eta ozena du; alarma hotsa
ozena eta kirrinkaria. Arraren eta emearen
artean, ez dago desberdintasunik. Kolore
bera daukate.

HABITATA
Europako txoririk txikienetarikoa da
eta zarata handia egiten du. Zenbait
habitatetan bizi da eta mendi garaietan aurki daiteke. Ia edozein lekutan
bizi da, leku zabaletan, harrietan, leku
hezeetan eta basoetako txilardietan,
parkeetan, lorategietan eta hesietan.

MIGRAZIOA
Europa guztian egiten ditu habiak, iparraldean zein ekialdean, udan. Britainia Handiko
txepetx batzuk Mantxako kanala zeharkatzen dute eta Frantziaraino eta Belgikaraino
iristen dira. Suediatik ere heltzen dira Frantziaraino.

HABIAGINTZA
Zuhaitz zaharren zuloetan, etxeetan eta sasietan egiten ditu habiak. Habia bola txikia da, biguna, hostoz
eta belarrez egina. Arrak neguaren amaieran habia
bat egiten du, goroldioarekin, belar lehorrarekin eta
hostoekin. Habia asko egiten ditu, baina gehienak ez
ditu bukatzen. Emeak bat aukeratzen du, ondo arakatu ondoren. Gero, lumekin eta paper zati txikiekin
hobetzen du habia.
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I LETE
r (Gipuzkoa)

HELBIDEA: Eiba

ASTORKIA
(Bizkaia)

IZENA: JOKIN
o
HELBIDEA: Uga

IZENA: NEREA

TELLETXEA
HELBIDEA: Mungia (Bizkaia)
IZENA: AXLOR ETXEBARRIA
HELBIDEA: Durango (Bizkaia)

RTA DIEZ
(Bizkaia)

IZENA: MA
Bilbao
HELBIDEA:

SARIAK:
Ibaizabal argitaletxeak
eta Orue eskolak
eman zituzten.
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1 Gabonetako otarrea

3

Zer dago sobera oparitu digute
n otarre eder honetan?

EMAITZA:
marrubiak sobera daude.

4

2 Gabon kanta
Lagundu Karramarrori gabon kan
ta ospetsu hau osatzen:

46

EMAITZA:
Olentzero buru handia
entendimentuz jantzia
bart arratsean
edan omen du
bost arroako zahagia.

Hoi urde ...................................... han
dia
tragatu baitu
tragatu baitu
Hoi urde ...................................... han
dia
tragatu baitu ....................................
..

Hoi urde tripa handia
tragatu baitu
tragatu baitu
Hoi urde tripa handia
tragatu baitu zahagia.

...................................... buru handia
entendimentuz ....................................
..
bart ......................................
...................................... omen du
bost ...................................... zahagi
a.

KARRAMARRO 45 (40-48).qxd:Maquetación 1

15/12/14

11:03

Página 47

3 Triangelu magikoa
okion zenbakia, hiruren artean
Kokatu zirkulu bakoitzean dag
barrukoa batu dezaten.

EMAITZA:

4 Olentzeroren basoa
Koloreztatu marrazkia eta
Olentzero basoan ezkutatu da.
ea topatzen duzun.

EMAITZA:
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