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Euria egin ezean!
Ureko
hondakinak

Begira, botatzeko zenbait 
zaharkin gehiago… Arraioa! 

Euria hasi da!

Baina… Baina…
Zer da hau…?

Seguru
nengoen!

AAAH! AMA NATURAREN 
MENDEKUA DA!

Irakaspen ona
pottokitu diogu,
Pottoki Aita!

ERRUKI, AMA LUR! EZ 
DUT GEHIAGO EGINGO! 
BARKATU! BARKATUUU!

Bai,
uste dut 
ulertu 
duela!

Nire hondakinek ibaia jarraitu beharko lukete itsasoraino, 
baina zein mirarigatik amaitu dute lainoetan?!

Zer da deabrukeria hau?! 
Zerutik jausten diren objektu 

guztiak, atzo nik errekara 
bota nituenak dira!

AAAH! ITXARON 
NAZAZU
AZRAEL!

MIAUUUU!

Uraren zikloaMendia

Erreka

Ibaia

Euria

Itsasoa

Lurrunketa

Lainoak
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Baina nola?!
Nola amaitu dezake ingurunean 

pottokitzen dugun elementu
batek itsasoan?

Betaurrekodun Pottoki,
irudia begira ezazu, hondakinak 

ozeanora nola iristen
diren ulertzeko.

Uretan utzitako hondakin bat, zikina da, kutsatu egi-
ten du eta arriskutsua da animalientzako! Janaria dela 
pentsa dezakete. Hori saihesteko, parte har ezazu nirekin 
Surfriderreko Itsas Ekimenetan, eman izena berehala
www.itsasekimenak.org web orrian.

Zaindu zure itsasoa!
Naturan ahaztuta uzten diren eta uretan amaitzen duten
objektu guztiak ureko hondakinak direla esaten da!

Erreketara eta ibaietara haizearen eraginez garraiatuak izan eta gero, 
hondakinek Ozeanoan amaitzen dute. Irudian ikus daitekeen bezala, 
itsasoan amaitzen duten 10 hondakinetatik:

barneko lur eremuetatik datoz

Ez da zerutik
pottokitzen
Gargamele-ri
sinestarazi

diogun bezala!
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1

erreka

ibaia
hondartza

ozeanoa

fabrika

nekazaritza

hiria

herria

hondartzan utzitakoa da

itsasora jaurti da zuzenean1

9

8-11_dechets.indd   9 20/09/11   13:40



10

    Ureko landareak eta animaliak 
babesteko, aurkitu eta borobildu 
Ozeanoa kutsatzen duten
8 hondakin!

2

5

3
4

1

a

b
d e

f

Adi! Birziklatu!Prest?
Pottokitu ezazu erabilitako produktu bakoitza (1etik 5era) birziklatu daiteken 

objektuarekin (A-tik E-ra)!         1= . . .     2= . . .     3= . . .     4= . . .     5= . . .  

    Ureko landareak eta animaliak 
babesteko, 
1.

Hondakinen
arrantza!arrantza!arrantza!

3 joko 1ean

jokoak
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eko-Pottoki

Galdeketa ONA AL ZARA?
Borobildu erantzun zuzena:
1. Nola amaitzen du hondakin batek Ozeanoan?
a) Magia bidez
b) Uraren ibilbidea jarraitzen du edo haizeak garraiatzen du
d) Patinetez jaisten da menditik

2. Zer da ureko hondakin bat?
a) Zakar-ontzira botatzen duzun bilgarri bat
b) Igeri egiten duen arrain bat
d) Naturan ahaztuta utzitako objektu bat eta uretan aurkitzen duguna

3. Zenbateko biziraupena du naturan utzitako plastikozko poltsa batek?
a) 450 urte inguru
b) 10 segundo baino gutxiago
d) 52 egun, 5 ordu eta 18 minutu

    4. Gure zakar-ontzian 10 hondakinetatik, zenbat dira birziklagarriak?
    a) 42  b) 8  d) 1 baino gutxiago

Lotu 1-22 puntuak A-H letrekin 
itsas hondoan gordeta dagoena 

aurkitzeko! Zer aurkitu duzu?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Kolorezta 
ezazu marinela 
eta bere etxea!

    Kolorezta 
ezazu marinela 
2. Lotu 1-22 puntuak A-H letrekin 

itsas hondoan gordeta dagoena 
3.

d) 52 egun, 5 ordu eta 18 minutu

    4. Gure zakar-ontzian 10 hondakinetatik, zenbat dira birziklagarriak?
    a) 42  b) 8  d) 1 baino gutxiago    a) 42  b) 8  d) 1 baino gutxiago
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