
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 ditugula. 

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

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.

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 2020 urteari dagokion kalkulua.

Biztanleko hondakin sorrera 
2020an:

g/eguneko/biztanleko

BILBOKO UDALAK IKASTETXEEI ZUZENDURIKO HIRI-HONDAKINEN 
INGURUKO BIRZIKLAPEN KANPAINA
2021-2022 ikasturtea

BIRZIKLATU!
HONDAKINAK DENON ARDURA DIRA

DBH eta Lanbide Heziketa

www.bilbao.eus
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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.
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Nolako datuak islatzen ditu? 

Pentsa 2020an 920 gramo sortu bazituen biztanle bakoitzak pertsonako eguneko, eta Bilboko biztanleak 
350.184 baldin baziren urte horretan, guztira zenbat hondakin sortu zen?

Tona urtean

Gehiegi!!! hori da hitza, hondakin gehiegi! 

Zer egin dezakegu guk hondakin kopurua murrizteko? 

web.bizkaia.eus/eu
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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 gehiago duzu. Aukeratu hondakin gutxiena 
sortzen duen produktua, dagokion laukitxoan klikatuz. Ondoren, adierazi hondakin bakoitza zein 
edukiontzitara botako zenukeen.

750 g

350 g
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Zergatik aukera hori?

Aurreko ariketa egin ondoren saiatu herritarrei beraien hondakinak murrizteko aholkuak ematen.

Murrizketaren aldeko gomendioak:

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

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?
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4 Egunero Bilboko biztanle batek 920 g 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 ditzazkegun edukiontzi mota guztiak?

EDUKIONTZIA HONDAKINA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sartu berriro web.bizkaia.eus/eu gunean eta aztertu 2020ko urteari dagokion dokumentua, ondoren 
erantzun galderei:

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

   

2. Zein agertzen dira?

3. Taulan adierazitako datuen arabera, Bilboko hirian sortutako hondakin guztitik, zein % jaso da 
gaikako bilketa bidez sailkatuta?  

  %

4. Eta % zenbat bildu da errefusa bezala?      %

Gaikako bilketa %-ak herriz herri edota hirian ezberdinak izaten dira. Froga ezazu hori taula guztitik 2 
herrien ereduak adibidetzat hartuz. Konparatu ikasleen artean herri desberdinetako datuak eta eztabaidatu 
horren inguruan.

web.bizkaia.eus/eu
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ORAIN, GOAZEN BIZKAIKO DATUEI BEGIRATZERA. 

Bizkaian zenbat jaso da gaika 2020an?      %
 
Bilboko datua Bizkaiko bataz-bestekoaren gainetik edo azpitik dago?   Gainetik     Azpitik

Portzentaje altua ala baxua da?   Altua     Baxua

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

Idatzi zuen proposamenak:
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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.

1 2 3 4 5 6

BILBOGARBI

87 9
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6 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 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. 

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

Sailkatze plantetatik ateratzen diren hondakin sailkatuak, beraz, birziklatze plantetara bideratzen dira, 
bertan puskatu, txikitu eta lehengai gisa erabiliz, produktu berriak egiteko, zikloa itxiz.

Ontziak diseinatu, fabrikatu eta banatzen dituzten 
enpresek,hondakin bihurtu ondoren udalen gaikako 

bilketa finantzatzeko legezko erantzukizuna dute.

Produktua kontsumitu 
ondoren, hondakin bihurtuta, 

edukiontzi hori eta urdinetan 
banatzen da, ondoren gaika 

biltzeko eta birziklatzeko.

Ontzia tokiko erakundeek biltzen dute, 
eta hautaketa-instalazioetara (sailkatze-

plantetara) eramaten da.

Sailkatze plantetan ontzia  sailkatzen da 
eta birziklatzaile homologatuetara eramaten 

da, behar bezala birzikla dadin. 

Ontzia birziklatu eta 
lehengai bihurtzen da 

berriro, horrela ontziaren 
bizi-zirkulua ixteko.

https://bilbaobirziklapena.com/mikroespazioak-microespacios/
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Laburbilduz, 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, bertatik material berdinarekin egindako 
fardoak enpresa birziklatzaileetara bidaltzen dira bertan gure hondakinak lehengai gisa erabiliz, produktu 
berriak sortzeko.

Zeintzuk dira zure ustez birziklapenaren onurak? Aipa itzazu hiru.

7 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 sortu dira.

Sartu sarean eta erantzun ondorengo galderei:

Bilboko hirian zenbat garbigune edo Bilbogarbi daude?  

Non daude kokatuak?  

Zein hondakin mota utzi daiteke bertan?

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

Bilatu hondakin hauen bilketa barrutika nola egiten den 
zehazten duen dokumentua: http://www.bilbao.eus/cs/Sa
tellite?c=Page&cid=1272998225426&language=eu&pag
eid=1272998225426&pagename=Bilbaonet%2FPage%2
FBIO_contenidoFinalSrvLimpieza

Zer egiten da bertan jasotzen diren hondakin guzti 
hauekin? Bisitatu ondorengo webguneak! Ea sortzen 
diren produktu berrien zerrendak harritzen zaituen!! Idatzi  bizpahiru adibide: 

- http://www.signus.es (“SIGNUS en 2 minutos” atalean, informazio guztia topa daiteke)
- www.rafrinor.com eta www.youtube.com/watch?v=LjNjOsnb99k Olioarekin zer egiten den ikusiko da. 

Zertan bihurtzen da etxean guk kroketak frejitzeko erabili dugun olioa?

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=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.signus.es
www.rafrinor.com
www.youtube.com/watch?v=LjNjOsnb99k
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- 
Zein produktu berri sortzen dira gure hondakinetatik? 

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

Ikusi ondorengo bideoa: Beneficios de reciclar | Ecoembes  
eta aipa itzazu, zeintzuk diren bideoan agertzen diren  
birziklapen onura ezberdinak:

BIRZIKLAPEN ONURAK:
 - 2020an 1,67 miloi tona CO2ren  isurketa ekidin zen.
 - 2020an 20,09 m3 ur aurreztu ziren.
 - 2020an 6,37 MWh energía aurreztu zen.
 - Azken bi urteetan, 9380 ekodiseinu neurri berri ezarri dira (esaterako,plastiko kopuruaren 

murrizketa eta materia birziklatuaren erabilera bultzatuz).

Ecovidriok ere. Beirazko ontzien birziklapenaren onurak ere  bere webgunean ditu erakusgai. Ikusi 
ondorengo webgunea La importancia del reciclaje del vidrio para el medio ambiente (ecovidrio.es) eta 
osatu hutsuneak!

 - Beirazko ontziak egiteko lehengai gisa kaltzina erabiltzeak, CO2 isurketak............. murrizten ditu.

 - Iazko beirazko ontzien birizklapenari esker, 525.943 miloi tona CO2ren isurketa ekidin genuen. 
Honek zenbat mundo bira suposatzen ditu hegazkinez? .............

 - Iazko energia aurrezpenak (647.636 MWh) zer suposatzen du?

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

 - 10 botila birziklatzeak suposatzen duen energía aurrezpenak, sakeleko telefono baten ............. egunetako karga suposatzen du. 

https://www.ecoembes.com/es/reduce-reutiliza-y-recicla/beneficios-de-reciclar
https://www.ecovidrio.es/reciclaje/medioambiente
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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

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.

Gu gara kontsumitzaile, gu hondakinen sortzaile. 

HONDAKINAK DENON ARDURA DIRA! 
AHALEGINAK MEREZI DU!! 

www.ecoembes.com
www.ecovidrio.es
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