
BIRZIKLATU!
HONDAKINAK DENON ARDURA DIRA

Birziklapena azken urteetan asko landu den gaia da. Batetik eta bestetik, gure hondakinak birziklatu 
egin behar ditugula entzuten dugu, eta gehienok ala egiten dugu, baino ez dago ukatzerik oraindik ere 
zalantza pila bat sortzen zaizkigula. 

Kanpainako leloak dioen bezala, hondakinak denon ardura dira eta hori horrela, gure egunerokotasunean 
gai horren inguruan lanean jarraitu behar dugu.

Ikasle askok gai oso ezaguna dela eta dagoeneko birziklatzen badakitela esango dute. Baina hondakinak, 
birziklatzea baino zerbait gehiago da.

Hondakinen gaian 3 gako garrantzitsu daude: MURRIZTU , BERRERABILI  eta BIRZIKLATU 
(gazteleraz  “las 3Rs” bezala ezagutzen dira: Reducir, Reutilizar y Reciclar) baina oraingoan 
birziklapenean oinarrituko gara nagusiki.

Bilboko udalak hondakinei buruzko kontzientziazio-kanpaina ezberdinak bideratu ditu bere hiritarren 
artean eta oraingo honetan, ikastetxeetan gauzatuko da, ikasleok eta guztiok baikara gaur egungo eta 
etorkizuneko etxeetako hondakinen kudeatzaile zuzenak.

IRAKASLEAREN MATERIALA

BILBOKO UDALAK IKASTETXEEI ZUZENDURIKO HIRI-HONDAKINEN 
INGURUKO BIRZIKLAPEN KANPAINA
2019-2020 ikasturtea DBH eta Lanbide HeziketaDBH eta Lanbide Heziketa
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2 OSATU GRAFIKOA
Azken urteetako eboluzioa, hondakinen sorreran, nabarmena izan da. Lortu Bizkaiko Foru 
Aldundiaren web gunean, web.bizkaia.eus/eu (GAIAK  Ingurumena eta lurraldea  
Ingurumena  Hondakinak  Hiri hondakinen behatokia), argitaratuta dauden 2012tik 
aurrerako  Bilboko biztanle/eguneko hondakinen inguruko sorrera datuak eta osatu grafikoa.  
Modu berean, grafiko berdinean, egizu beste lerro bat Bizkaiko datu orokorrekin.

1
Erantzun galderari:

Ba al dakizu  Bilboko biztanle batek zenbat hondakin sortzen duen egunean? 

Sartu www.bilbao.eus webgunean, “Bilbao  Ezagutu Bilbao  Datu erabilgarriak  
Bilboko datuak” atalean eta egizu 2018 urteari dagokion kalkulua. 

Biztanleko hondakin sorrera 2018 
urtean:

g/eguneko/biztanleko990

Kontuz! Taulan ematen 
diren datuak biztanle/urteko 
dira. Urteak 365 egun dituela 
kontutan izanda datu zehatza 
kalkulatu beharko da.

web.bizkaia.eus/eu
www.bilbao.eus
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Nolako datuak islatzen ditu?

Pentsa 2018an 990 gramo sortu bazituen biztanle bakoitzak pertsonako eguneko, eta Bilboko biztanleak 
347.083 baldin baziren urte horretan, guztira zenbat hondakin sortu zen?

kg urtean

Gehiegi!!! hori da hitza, hondakin gehiegi! Zer egin dezakegu guk hondakin kopurua murrizteko? 

OHARRA: grafikoan marra egin ahal izateko, 
Acrobat Reader programan, “Herramientas” 
atalean “Personalizar barra de herramientas” 
eta “Herramienta Línea poligonal” aukeratu.

Kasu honetan ikasleek bi marra marraztu beharko dituzte grafikoan, Bilbori 
dagokiona eta probintziako datuei dagokiona. 

125.418.442

Kasu honetan ikasleek erantzun irekiak emango dituzte, beraien ustez egin zer egin daitekeen 
adieraziko dute.

Ikusten denez, 2012ko datua eta 2018ko konparatuz gero, hondakinen sorrera jaitsi egin bada 
urte tarte horretan, azken urte hauetako joera hondakin kopurua berriz ere handitzera izan baita, 
berdindu arte. Kopuru altuegiak sortzen ditugu! 
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3 OSATU ONDORENGO ARIKETA.  Erosketak egitera zoaz eta erosketa egiteaz gain, 
ahalik eta hondakin kopuru gutxiena sortu nahi duzu. Produktu bakoitzean aukera bat baino ge-
hiago duzu. Aukeratu hondakin gutxiena sortzen duen produktua, dagokion laukitxoan klikatuz. 
Ondoren, adierazi hondakin bakoitza zein edukiontzitara botako zenukeen.

750 g

350 g

Kartoizko kaxa

Kafe 
hondarrak

Beirazko ontzia Tapa

Plastikoa

Kapsula 
ontzia

TapaBeirazko 
ontzia
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TapaBeirazko 
ontzia

Beirazko botila*

Papera 
zikina

Plastikozko 
bildukia

* Botila plastikozkoa balitz, edukiontzi horira

Beirazko 
ontzia

Tapa Jogurt 
poteak

Kremaren 
ontzia

Kartoizko 
bildukia

Kartoizko 
kaxa

BILBOGARBI

BILBOGARBI

BILBOGARBI BILBOGARBI
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Hondakin gutxien sortzen duen erosketa mota auzoko denda txikietan edo merkatuetan egiten 
dena da. Produktuak soltean erosi daitezke eta beste onurak ere baditu: bertako ekoizleen 
produktuak ditugu, sasoiko produktuak erosi ditzazkegu, behar dugun kantitatea bakarrik 
aukeratu dezakegu... 

1. Erosketa zerrenda egina eraman.
2. Erosketa txikietarako, aukeratu karro txikia.
3. Hautatu produktu kontzentratuak.
4. Ontzi familiarrak lehenetsi.
5. Soltean erosi.
6. Gehiegizko bilgarriak ekidin.
7. Erabili eta botatzeko produktuen erabilera ekidin.
8. Poltsa berrerabilgarriak edo orga erabili.
9. Bertako produktuei lehentasuna eman (CO2 isurketak murrizten dira).

Murrizketan sinestea garrantzitsua da! Hona froga
Askotan hondakinen murrizketan ezer gutxi egin dezakegula iruditu arren, gure gutxia, herritar kopuruagatik 
biderkatzen badugu, asko bihurtu daiteke. Uribe Kostako Mankomunitatean orain urte batzuk hau 
frogatzeko ”Ekoshopper” kanpaina jarri zen abian. Bertan famili desberdinek parte hartu zuten eta erosketa 
jasangarriago bat nola egin zitekeen erakutsi zitzaien. Ondorioa hau izan zen: erosketa jasangarriago bat 
eginez, gaur egun sortzen ditugun hondakinen 3/4a sortuko genuke.

Beraz, murrizketari, hondakinen gaian egin daitekeen lehenengo lan honi, dagokion garrantzia eman be-
har zaio. Ikasleei herritarrei beraien hondakinak murrizteko aholkuak ematea proposatzen zaie. Orohar, 
murrizketaren aldeko gomendioak ondorengo hauek dira:

Ba al zenekien supermerkatu batera sartzen garenean 
minutuko 300 estimulu baino gehiagori aurre 
egin behar diegula?

Estimulu hauei esker azalera handiak gure 
erosketak %55ean gehitzea lortzen 
dute
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Gure erosketetan, supermerkatuek zeresan handia dute. Produktuak supermerkatuetan jartzen dira salgai, 
baino ez nolanahi. Produktu guzti hauek salmenta teknika batzuk jarraitzen dituzte, “merchandising“  
bezala ezagutuak.  

Zer esanahi du ordea merchandising hitzak?

Euskaltermen begiratu dezakezue edota Interneten begiratuz gero, definizio asko topatzen dira, eta 
guztiek ondorengo ideiak barneratzen dituzte:

• Salmenta puntua dute aztergai teknika hauek.
• Bere aplikazioa produktuen aurkezpenean, aukeran, kokapenean, zirkulazioan... datza, azken 

helburua, produktuen rotazioa da, modu honetan salmenten gorakada ziurtatzen delarik. 
•  ”Merchandising”-a hobeto saltzea da, gehiago salduz, etekin ekonomiko gehiago lortuz.
• Saltokian ahalik eta produktu gehien saltzeko erabiltzen den teknika-multzoa. Horretarako, 

produktu-aukera aurkezpena eskaintzak, saltokiko komunikazio ekintzak eta abar aztertzen dira. 
Hornitzaileen eta dendarien elkarlana eskatzen du gehienetan.

4
Egunero Bilboko biztanle batek 990 g (2018. urteko datua) hondakin sortzen dituela esan 
dugu lehen, baino egia da, gure etxeetan ez dela dena poltsa bakarrera botatzen, hondakinak 
sailkatzeko joera daukagu, behintzat, hori da espero duguna.

Ezagutzen al dituzu Bilboko kaleetan aurkitu ditzakegun edukiontzi mota guztiak? 

EDUKIONTZIA HONDAKINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

URDINA

MARROIA

BERDE TXIKIA*

HORIA

LARANJA

BERDE-GRISA

BERDEA

TXURIA

Papera eta kartoizko ontziak

Jatorri begetaleko hondakinak, kozinatuak eta kozinatu gabeak.

Pilak

Plastikozko ontziak, metalezko ontziak eta brik motako ontziak.

Etxeetako olio zikina.

Gainontzeko hondakinak (errefusa).

Beirazko botilak, beirazko tarroak eta beirazko flaskoak.

Arropa, osagarriak, oinetakoak  (jostailuak, liburuak, etxetresna elektriko 
txikiak, gailu elektronikoak eta etxeetako artikulu desberdinak... 

* Pilak uzteko edukiontzi berde txikiak eraikinen barruetan (supermerkatuak, denda espezializatuak, 
argazkigintza, jostailuak, etxetresna elektrikoak -, ikastetxeak, instalazio publikoak...) topa ditzazkegu.

Sartu berriro web.bizkaia.eus/eu gunean eta aztertu 2018ko urtean dagokion dokumentua, ondoren 
erantzun galderei:

1. Egun Bilbon dauden bilketa sistema guztiak agertzen al dira? 

2. Zein agertzen dira?

3. 2018. urtean sortutako hondakin guztiak (154.537,31 tona), zenbat jaso da sailkatuta betez-
beste Bilboko hirian?

4. Eta % zenbat bildu da errefusa bezala? %

%

Ez

71,44

28,56

Urdina, horia, berdea, txuria (berrerabilpena) eta marroia (bio-hondakinak)

web.bizkaia.eus/eu
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Orain, goazen probintziako datuei begiratzera. 
Oharra: ariketa guztia etxeko hondakinak aintzat hartuta.

Bizkaian zenbat jaso da gaika 2018an? %

Azken bi galdera hauek erantzuteko eta datuak ahalik eta errealenak izateko, Bilboko udalak pasatako 
datu batzuk luzatzen dira. Bizkaiko Foru Aldundiko datu basean falta diren gaikako bilketenak hain zuzen 
ere: Bilbogarbi, berde txikia eta laranja.

Datu hauek gehituta (Foru Aldundikoak eta Udalarenak), 2018an gaika sailkatutako hondakinen %-a 
atera daiteke.

Pilak 15,21 t
Olioa 139 t
Bilbogarbiak (errefusa) 13.498,12 t
Besteak (merkataritza...) 1.623,08 t

Egia da gaikako bilketa %-ak herriz herri edota hirian ezberdinak direla. Konparatu ikasleen artean herri 
desberdinetako datuak (2 herri ezberdin hartu, Alonsotegi eta Bakio adibidez) eta eztabaidatu horren 
inguruan. Ezberdintasunak badago beraien artean? Herriaren tamainak edo biztanle kopuruak eraginik al 
du? Ohitura kontua izango al da birziklatzearena? 

45,49

Datu hau aurreko datuak lortzeko koltsutatu dituen PDF dokumentuan dago (Hondakinen datua, 2018 
urtea, 3. orrialdean).

Gehiago egin daitekeela uste al 
duzu? Ba al dago zerbait gure 
eskuetan hori hobetzeko?

Idatzi zuen proposamenak:
Kasu honetan ikasleek 
erantzun irekiak emango 
dituzte, beraien ustez 
egin zer egin daitekeen 
adieraziko dute.
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5 SAILKAPENA
Ea zer moduz sailkatzen duzuen zuek. Jakingo al zenuke esaten hondakin mota bakoitza zein 
bilketa lerrotan utzi behar den? Jarri hondakin bakoitzari dagokion bilketa lerroko zenbakia.

Beirazko 
ontziak

Olioa BerrerabiliPilakOntzi 
arinak

Papera
Kartoia

Organikoa Gainontzeko 
hondakinak
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BILBOGARBI
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ETA GERO ZER?
Bilketa lerro ezberdinetan jasotzen diren hondakinak Bilboko udalak jasotzen ditu (beirazko 
ontziak izan ezik, Ecovidriok jasotzen dituela zuzenean) eta bakoitza dagokion sailkatze 
plantara doa, bilketa lerroan jaso diren hondakinak sailkatu eta material berdineko fardoak 
egiteko. 

Bilketa lerro horian eta urdinean jasotzen diren hondakinen ardura Ecoembes elkartearena da. Bilketa 
lerro berdean jasotzen diren beirazko ontziez aldiz, Ecovidrio arduratzen da. Hondakin hauek erabiliz 
produktu berriak edota beirazko ontzi berriak egiten dira birziklatze planta desberdinetan. 

Hondakinek jarraitzen duten bidea hobeto ulertzeko, sartu kanpainaren webgunean: https://
bilbaobirziklapena.com/ (bideoak atalean) edo sakatu ondorengo link-a. Edukiontzi bakoitzean utzitako 
hondakinekin zer egiten den ikusi ahal izango da.  Ikasle guztiek bideo guztiak ikusi beharrean, 
ikastaldea talde txikiagotan banatu eta azpitalde bakoitzak bideo bat ikusi dezake eta bertako prozesua 
beste ikasleei konta diezaiekete.

Sailkatze plantetatik ateratzen diren hondakin sailkatuak, beraz, birziklatze plantetara bideratzen dira, 
bertan suntsitu eta produktu berriak egiteko. Jakingo al zenuke esaten zer egiten den hondakin mota 
bakoitzarekin?

Ikusi dugunez, Bilboko udala arduratzen da hirian sortzen diren hondakinak biltzeaz. Errefusaren kasuan 
hondakinak euren balorizazio energetikora (errauskailura) edo zabortegira bideratzen dira. Aldiz, gaika 
jasotzen direnak sailkatze planta desberdinetara bideratzen dira ikusi dugun moduan. Bertatik material 
berdinarekin egindako fardoak enpresa birziklatzaileetara bidaltzen dira bertan gure hondakinak lehengai 
gisa erabiliz, produktu berriak sortzeko.

HONDAKINA PRODUKTU BERRIA
8 kontserba lata Kazuela bat
80 freskagarri lata Bizikleta hagun bat
22 plastikozko botila Kamiseta bat
40 plastikozko (PET) botila Forro polar bat
550 aluminiozko lata Aulki bat
8 zereal kaxa Liburu bat
Papera eta kartoia orohar Kartoizko kaxak
Papera eta kartoia orohar Komuneko papera
Papera eta kartoia orohar Egunkari eta aldizkariak
Papera eta kartoia orohar Zorion txartelak
Papera eta kartoia orohar Kartoizko arrautzontziak
Papera eta kartoia orohar Folioak
Papera eta kartoia orohar Paperezko mukizapiak

Ikus ondorengo infografia eta bete ondorengo taula: 
www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-funciona-el-proceso-de-reciclaje

https://bilbaobirziklapena.com/mikroespazioak-microespacios/

6

https://bilbaobirziklapena.com/
https://bilbaobirziklapena.com/
www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-funciona-el-proceso-de-reciclaje
www.ecoembes.com/es/ciudadanos/envases-y-proceso-reciclaje/como-funciona-el-proceso-de-reciclaje
https://bilbaobirziklapena.com/mikroespazioak-microespacios/
https://bilbaobirziklapena.com/mikroespazioak-microespacios/
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Zeintzuk dira zure ustez birziklapenaren onurak? 

BESTE HONDAKINAK
Egia da, gure hondakinen sorrera ez dela bilketa lerro horian, berdean, urdinean, marroian, berde 
txikian, txurian, laranjan eta edukiontzi grisean botatzen ditugun hondakinetara murrizten.  Gure 
egunerokotasunean, beste hondakin mota batzuk ere sortzen ditugu eta hauen kudeaketa egokia 
egiteko, garbiguneak (Bilbogarbi) sortu dira.

Sartu Google-en “Bilbogarbis” hitza eta lehenengo loturak informazio orri batetara eramango zaitu. 
Bertan, Bilbon dauden 4 garbiguneak agertzen dira: Artxanda, Elorrieta, Larraskitu eta Zorrozan. Bertako 
ordutegia eta utzi daitezkeen hondakin motei buruzko informazioa agertzen da.

Birziklapenaren onurak asko izan arren, 3 taldetan banatzen dira:

1. Onura ekologikoak (zabortegain bukatzen duen hondakin kopurua murrizten da, hauek, 
produktu berriak egiteko lehengai bihurtzen direlarik) 

2. Onura ekonomikoak (lehengaiak ez dira naturatik lortu behar, honek suposatzen duen gastu 
murrizketarekin) 

3. Onura sozialak.

Beste hainbat onura ere baditugu: energia murrizketa, baliabide berriztagarri zein berrizta ezinak 
babesten dira, produktu berrien sorreran lehengaiak aurrezten dira…

Hainbat adibide praktiko: aluminio birziklatua erabiltzeak naturatik eratorritakoaren energiaren %5a 
soilik erabiltzen du, paperaren kasuan %45 ekonomizatzen da eta beiraren kasuan %25.

7
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Bilboko hirian zenbat garbigune edo Bilbogarbi daude?

Non daude kokatuak? 

Zein hondakin mota utzi daiteke bertan?

4

Elorrieta, Artxanda, Zorrotza eta Larraskitun

• Lerro zuriko produktuak (etxetresna elektrikoak): hozkailuak, garbigailuak...
• Lerro marroiko produktuak (etxetresna elektrikoak): ordenagailuak, TB, bideoak...
• Obretako/konponketetako hondakinak (1 m3 arte)
• Besteak: Bolumen handiko gauzak, botikak, ehunak, beira, pilak eta bateriak, papera-kartoia, 

ontziak...

Ezagutzen al duzu beste zerbitzurik etxeko hondakin arriskutsuak eta ehun-hondakinak biltzeko?

Barruti desberdinetatik pasatzen lgunduriko Bilbogarbi mugikorra eta langilerik gabeko Bilbogarbi 
mugikorra

Informazio gehiago nahi izanez gero, web orri honetan barruti ezberdinetatik pasatzen den furgonetaren 
ordutegia dago: http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272998225426&language=eu&pageid=
1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinalSrvLimpieza

Zer egiten da bertan jasotzen diren hondakin guzti hauekin? Bisitatu ondorengo webguneak! Ea sortzen 
diren produktu berrien zerrendak harritzen zaituen!! Idatzi  bizpahiru adibide.
Lan hau ere astuna ez gertatzeko, ikasle taldea talde txikiagotan banatu daiteke, 2-4 taldetan eta talde 
bakoitzari webgune bat bisitatzeko esan.

- http://www.signus.es (“Inicio” atalean, “Tablón de anuncios” atalaren azpian, “SIGNUS en 2 minutos” 
edo bestela sartu https://www.youtube.com/watch?v=Cnq-6A7XwDs)

- www.rafrinor.com  Olioarekin zer egiten den ikusiko da. Zertan bihurtzen da etxean guk kroketak frejitzeko 
erabili dugun olioa?

Etxeetako olio erabilia biodiesel izeneko erregai motan bihurtzen dela adierazten da. Gasolina mota 
hau diesel motorrak erabili dezakete soilik. Galdetu ikaslei ea inoiz ikusi al duten beraiek joaten diren 
gasolindegitan biodiesel izena. 

Informazio gehiago:  
- www.youtube.com/watch?v=LjNjOsnb99k

1. Belar artifizialaren betetze material gisa
2. Haurren parkeetako babes-zoruak
3. Kirol-pistak egiteko.

8
ONURAK
Ikusi dugun moduan, birziklapenak ingurumen onura asko dakartza lehengaien, energiaren 
eta uraren aurrezteari dagokionean, hala nola, berotegi efektuko gasen isurketaren mu-
rrizketan (puntu garrantzitsua, arnasten dugun airean zuzeneko eragina duela kontsideratzen 
baldin badugu).

Hau lantzeko garaian, produktuekin zerikusi duten beste hainbat kontzeptu ere landu daitezke: 
ekodiseinua, puntu berdea zer den, estatu mailako gaikako bilketako datu orokorrak, birziklapenak 
sortzen dituen ingurumen onurak... Informazio gehiago:
www.ecoembes.com         www.ecovidrio.es

Idatzi bizpahiru adibide: 

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272998225426&language=eu&pageid=1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinalSrvLimpieza
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1272998225426&language=eu&pageid=1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinalSrvLimpieza
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Generico_FA&cid=3003646718&language=eu&pageid=3000065006&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Generico_FA%2FBIO_Generico
http://www.signus.es
https://www.youtube.com/watch?v=Cnq-6A7XwDs
www.rafrinor.com
www.youtube.com/watch?v=LjNjOsnb99k
www.ecoembes.com
www.ecovidrio.es
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Ecoembes erakundearen kasuan, 1998an beraien jarduera abian jarri zenetik, guztira 16,6 milioi 
tona ontzi birziklatzea lortu da eta beraien webgunetik ateratako irudi honi erreparatzen baldin badiogu 
gaur egunera arte lortu dena ikus daiteke argi eta garbi. 

4 beira botila 
birziklatuz, hozkailu 
batek egun osoz 
piztua egoteko 
behar duen energia 
kopurua aurrezten 
da. 

Paper tona bat 
birziklatuz, 50.000 
litro ur aurrezten 
dira.

Bi tona plastiko 
birziklatuz, petrolio 
tona bat aurrezten 
da.

Beste askoren artean, aurkitu ditzakegun adibideetariko batzuk ondorengoak dira:

Fuente: www.ecoembes.com/es/ciudadanos/ecoembes-y-el-medio-ambiente/beneficios-reciclaje
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Gu gara kontsumitzaile, gu hondakinen sortzaile. 

HONDAKINAK DENON ARDURA DIRA! 
AHALEGINAK MEREZI DU!! 

Eta kasuren batean kantitate handietan hitz egitea zailagoa suertatzen baldin bada, zenbaki txikitan, 6 
lata edo plastikozko 6 botila birziklatuz adibidez, ibilgailu baten ihes-hoditik 10 minututan isuritako 
CO2 kantitatea murriztea lortuko genuke.

Beirazko ontzien kasuan, beirazko hiru botila birziklatuz gero Smartphone bat urte oso batean zehar 
kargatzeko beharrezkoa den energia aurreztea lortuko litzateke eta, era berean, lehengaien ustiatzea 
ekiditen da eta CO2 isurketak murriztu:

• 1 kg lehengai aurreztuko lirateke.

• Zabortegira joango litzatekeen 1 kg hondakin murriztuko litzateke.

• 1 kg CO2 atmosferara isurtzea sahiestuko litzateke.

• Kontsumo bajuko bonbila bat 9 egunez piztuta egoteko beharrezkoa den energia aurreztuko 
litzateke.

Iturria: www.ecovidrio.es/reciclado/preservar-el-medio-ambiente

Ikusten duzuenez, guztiok sortzen ditugu  hondakinak. Gure hondakinak gaika sailkatuz gero, bidaia luze 
baten ondorioz, produktu berri bilakatzen dira ikuspegi ekologiko, ekonomiko eta sozial batetik aukera 
positibo bat izanik. Sailkatzen ez ditugunak aldiz zabortegi edo errauskailu batean bukatzen dute beraien 
bidea.

http://www.ecovidrio.es/reciclado/preservar-el-medio-ambiente

