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Sarrera 

Hemen aurkezten zaizkizun 30 testu inprimagarri hauetan 1. DBHko Naturaren 

Zientzietan langai diren eduki guztiak daude sartuta, hiru atal hauetan 

banatuta: Unibertsoa, Lurra eta Bizitza.  

Testuon lanketarekin ikasleen ikasteko  nahiz pentsatzeko konpetentzia  jorratu 

nahi da, errutinen eta ariketa jakinen bidez.  

Testuotan, hizkera aldetik, hasiera bateko soiltasunetik nolabaiteko 

konplexutasunerainoko bilakaera bilatu da.  

 

Helburuak eta metodologia 

Material hau testuen irakurketa eraginkorra lantzeko apailatu da. Izan ere, 

kontsideratu da ikasleak oinarrizko ohitura zenbait finkatu gabe iristen direla 

1. DBHra; hain zuzen, testuen irakurketa erginkorrean beharrezko izaten diren 

ohiturak –hala nola azpimarratzea eta ideia nagusien identifikazioa edota 

sintesia–.  

Testuen irakurketa eraginkorrak lotura zuzena du euskaraz komunikatzeko eta 

ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzien garapenarekin, eta, hortaz, zinez 

zeregin kritikoa sustatzeko aukera ematen du, zeinahi arlotako gainerako 

konpetentzien garapenerako. 

Testuon erabilerari dagokionez, testu sortak bi forma har ditzake: inprima 

daitekeena edota ariketa jakinetarako inprimaki digitalak eskaintzen dituena. 

Berez, material osagarri izateko pentsatu da, izan ikasturtean zehar egiteko 

diseinaturiko proiektuena, izan ohiko testu-liburuena.  
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Proposaturiko metodologia erraza da: testua irakurtzean, ikasleari eskatzen 

zaio hitz ezezagunak biribiltzeko, ideia nagusien adierazpidea azpimarra bidez 

sintetizatzeko, testuaren edukien laburpen bat egiteko eta paragrafo 

bakoitzaren giltza zein den identifikatzeko. Horretaz gain, ulermena proban 

jartzea helburu duen ariketa bat eta testuari buruz, hizkuntza ikuspegitik, 

gogoeta egiteko eskatzen duen beste bat ere badira. 

Testu-lanketaren zuzenketa nola egin, irakaslearen esku geratzen da. Nolanahi 

den ere, ikasleek egokiro jarduteko irizpideak barnera ditzaten, arbel digitala 

erabiliz, talde osoari begirako zuzenketa batzuk egitea proposatzen da. 
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UNIBERTSOA  
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1.UNIBERTSOAREN SORRERA 

 

–Zer da unibertsoa?  

–Naturaren zientzien ikuspegitik, behintzat, esan daiteke unibertsoa dagoen 

guztia dela; espazioaren eta denboraren baitan sartzen diren energiaren eta 

osagai guztien multzoa, hain zuzen.   

Jakintza zientifikoak indarra hartu aurretik, Lurra unibertsoaren erdigunean 

zegoelako ustea nahiko zabaldua zen. Uste okerra zen, baina garai bateko 

jendea sinetsita zegoen hala zela. Adibidez, garai bateko euskaldunek, arrats 

partean, Eguzkia sartzera zihoala, zera esaten omen zuten: “Eguzki amandrea 

badoa bere amagana”. Izan ere, haientzako Lurra zen ama eta Eguzkia, berriz, 

harengandik  jaiotako alaba. Egia esan uste okerra zen, baina ez uste txoroa, 

bere logika ere bazuelako.  

Jakintza zientifikoak indarra hartzearekin batera, ikuspegia aldatzen hasi zen. 

Lehenengo, Nikolas Koperniko deituriko zientzialari ospetsu bat ausartu zen 

ordura arteko usteari kontra egiten, alegia, Lurra ez zegoela unibertsoaren 

erdigunean, baizik eta erdigunean Eguzkia zegoela eta Lurra eta gainerako 

planetak haren inguruan biraka zebiltzala. Kopernikori baietz eta ezetz erantzun 

zioten. Hau da, alde batetik, egia dela Lurra (beste planetekin batera) 

Eguzkiaren inguruan dabilela; bestetik, ezetz, Eguzkia ez dagoela Unibertsoaren 

erdigunean, ziur asko unibertsoak ez daukalako erdigunerik.    

Gaur egun, unibertsoaren sorrerari buruz, zientzialariek gustukoen duten teoria 

Big Bang delakoa da. Teoria horrek defendatzen duenez, unibertsoa duela 
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13.000-15.000 milioi urte sortu zen. Garai hartan, guzti-guztia buru-orratz 

baten tamainako puntu batean zegoen konprimaturik. Lehertu zen puntu hori 

eta, zipriztin erraldoi bat bezala, konprimaturiko guztia sakabanatu, eta 

unibertsoko osagaiak (izarrak, planetak eta abar) sortu ziren. Oraindik ere iraun 

egiten du hasierako leherketa horren bultzadak eta, horregatik, unibertsoak 

zabalduz eta zabalduz jarraitzen du. Zabaltzeari uzten dionean, berriz, kontrako 

prozesua hasiko omen da, alegia, uzkurtzen hasiko da. Edo agian ez. Izan ere, 

betiko zabaltzen jarraituko duela dioenik ere bada. 

 

Big Banga duela 17.500 milioi urte jazo zen. 

 

–Eta, orain, azken bitxikeria bat: badakizue zer existitzen zen buru-orratz 

horren aurretik?  

–Bada, ez, ezin jakin. Zientzialariek ez dakite Big Banga gertatu baino 10-43  

segundo lehenago zer gertatu zen! 
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. Adibidez, lehen paragrafoaren kasuan, "Zer da unibertsoa?" 

idatzi beharko zenuke, hori baita paragrafo horretan ematen den azalpena 

edo erantzuna. Bigarren paragrafoan, berriz, "Lurrari buruzko zein uste edo 

pentsaera zen nagusi, jakintza zientifikoak indarra hartu aurretik?". 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Zer da buru-orratz bat? Zer adierazi nahi da testu honetan buru-orratzaren 

irudiarekin? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………….……………………………………. 
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5. Erantzun galdera hauei:  

a) Zure ustez, zergatik izan zezakeen logika Lurra unibertsoaren erdigunean 

zegoela uste izateak? 

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

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

b) Helio hitzak Eguzkia esan nahi du greziar zaharren hizkuntzan; eta geo hitzak, 

berriz, Lurra. Garai bateko jakintsuek unibertsoari buruzko  ikuspegi 

geozentrikoa zeukatela esateak zer esan nahi du, zure ustez? Eta heliozentrikoa 

zeukatela esateak? 

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

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

c) Badakizu nola idatz daitekeen beste modu batera 0,1 segundo? Bada, 

honela: 10ˉ¹ s. Eta, 0,01 segundo? Bada, 10¯² s. Eta badakizu 0,001 segundo 

nola idatz daitekeen? Bada, 10¯³ s. Eta, 0,000001 segundo? Bada, 10 ¯6 s.  

Hori guztia kontuan hartuta, orain idatzi 10¯43 s, baina zero pila bat erabilita: 

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

................................................................................................................................   
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2. UNIBERTSOAREN OSAGAIAK 

 

Unibertsoak oinarri-oinarrizko hiru osagai dauzkala esaten da gaur egun. 

Ugariena Energia iluna delakoa da, eta unibertsoaren % 73 hartzen du. Kopurua 

kontuan hartuta, horren ondoren, Materia iluna izeneko osagaia dago, eta 

unibertsoaren % 23 hartzen omen du. Azkenik, Materia arrunta edo atomoak 

daude, eta unibertsoa osatzeko geratzen den % 4 hartzen du.  

Materia ilunari eta Energia ilunari ez zaie alferrik ilun esaten. Oso misteriotsuak 

dira. Zientzialariek pentsatzen dute hor egon behar dutela, unibertsoa 

okupatuz, baina ez dakite zuzen zer diren, ezin dituzte euren tresnekin 

atzeman. Beraz, unibertsoaren osagaien artean ongi-edo ezagutzen den 

bakarra gainerako % 4 hori da, Materia arrunta edo atomoak, alegia.  

Ikus dezakegun guztia, gu geu barne, atomoz osatuta dago. Atomoak dira, 

nolabait esateko, elementuen zatirik txikienak. Atomo mota bat baino gehiago 

dago. Tamainari dagokionez, atomo mota txikienak hidrogeno-atomoak dira, 

eta horien ondoren, berriz, helio-atomoak ditugu. Eguzkia, adibidez, % 73 

hidrogeno eta % 23 helio da.  

Big Bang leherketa handiaren ondoren hainbat atomo joan ziren sortzen. 

Atomo edo pieza berri horiek guztiek berriro elkartu, antolatu eta izarrak, 

planetak, sateliteak eta bestelako astroak sortu zituzten.  

Astro horien artean distiratsuenak izarrak dira, etenik gabeko sute bat 

bezalakoak direlako, eta, ondorioz, argi eta bero propioa daukatelako. Konta 

ezin ahala izar daude unibertsoan, eta galaxia izeneko multzoetan biltzen dira. 
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Guri argia eta beroa ematen digun Eguzkia bera Esne-bidea izeneko galaxiako 

izar bat gehiago da.  

Planetak eta sateliteak berezko argirik eta berorik gabeko astro biribilak dira. 

Planetak izarren inguruan ibiltzen dira biraka, eta sateliteak, berriz, planeten 

inguruan. Lur planeta, adibidez, Eguzki izarraren inguruan dabil, eta, era 

berean, Ilargi satelitea, Lurraren inguruan. 

Badira astro txikiagoak ere, hala nola asteroideak edota kometak. Asteroideak 

eta kometak planeta txiki modukoak dira, baina ez dira biribilak, forma 

irregularrekoak baizik. Asteroideak planeten inguruan aurki daitezke, 

asteroide-gerriko moduko batzuk eratuz. Kometei, berriz, antzematen zaie, 

Eguzkiaren ondotik igarotzean sortzen zaien halako isats edo buztan distiratsu 

moduko bat izaten dutelako.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak.  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. Adibidez, lehen paragrafoaren kasuan, "Zein dira 

unibertsoaren oinarrizko hiru osagaiak?" idatzi behar zenuke. 
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3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Zein esamolde erabiltzen da testuan unibertsoan dauden izarrak asko 

baino gehiago direla adierazteko? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Erantzun galdera hauei:  

a) Planetek berezko argirik ez badute ere, zergatik gara gu edozer ikusteko gai? 

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

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

b) Zerk betetzen du galaxien arteko tartea? Eta planeten eta sateliteen 

artekoa? 

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

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

c) Zure ustez zer dago gehiago, unibertso osoko izarrak ala Lurreko hondartza 

guztietako hondar-aleak?  
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Orain arteko kalkuluen arabera, Lurreko hondartzetako hondar-aleen kopurua 

4.000.000.000.000.000.000.000 da. Bestalde, izar kopurua kalkulatzeko, datu 

hauek hartu beharko dituzu kontuan: unibertsoko galaxia kopurua (100.000 

milioi) eta galaxia bakoitzak, gutxi gorabehera, daukan izar kopurua (200.000 

milioi). Beraz, zer dago gehiago? Zergatik? 

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

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

................................................................................................................................ 
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3. LURRAREN ARDATZ OKERRA 

 

Lurrak bere ardatzaren inguruan ematen du buelta; era berean, baita 

Eguzkiaren inguruan ere. Bere ardatzaren inguruko buelten ondorioz, eguna eta 

gaua txandakatzen dira. Eguzkiaren inguruko buelten ondorioz, berriz, urte 

beteko denbora-epea pasatzen da. Izan ere, Lurrak 24 ordu behar izaten ditu 

bere ardatzaren inguruan buelta bat emateko, eta 365 egun, berriz, Eguzkiaren 

inguruan bira bat osatzeko.  

 

Lurrak bere ardatzaren inguruan itzuli bat emateko 24 ordu behar ditu. Eguzkiaren inguruan itzuli bat 

osatzeko, 364 egun. 

 

–Baina egun argiaren eta ilunpearen iraupena berbera izaten al da beti? Urtean 

zeharreko sasoiak berberak izaten al dira beti? 

–Ez, gu bizi garen tokian, behintzat, ez, lau urtaro bereizten ditugulako: 

udaberria, udara, udazkena eta negua. Eguraldia aldatu egiten da urtarotik 

urtarora, eta egunen eta gauen luzera ere bai. Adibidez, neguan egunak 
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laburrak eta gauak luzeak izaten dira, eta hotz egin ohi du. Udaran, aldiz, egun 

luzeak, gau laburrak eta tenperatura altuak izaten ditugu.  

Diferentzia horrek Lurraren ardatz imajinarioaren kurbadurarekin dauka 

zerikusia. Imajinarioa esaten zaio, berez, ikusezina delako eta imajinatu egin 

behar delako. Lur biribila goitik behera zeharkatzen duen ziri edo burruntzi 

moduko bat bezala imajinatu behar dugu ardatz hori. Kontua da ardatz 

imajinario hori Eguzkitik Lurrera iristen diren argi-izpiekiko okertuta bezala 

kokatzen dela. Horrela, lurra zeharkatzen duen ardatzaren mutur bat Eguzkitik 

gertuago geratzen da, eta beste muturra, berriz, Eguzkitik urrunago.  

 

 

Lurraren ardatzaren muturra Eguzkitik zenbat eta hurbilago, orduan eta egun luzeagoak eta gau 

laburragoak. 

 

Ondorioak nahiko garbiak dira: Eguzkitik gertuen geratzen den 

ardatz-muturraren aldeko Lur zatian, Eguzkiak indar handiagoz jotzen du, eta, 

ondorioz, bero handiagoa egiten du; eta, alderantziz, Eguzkitik urrunen 
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geratzen den ardatz-muturraren aldeko Lur zatian, Eguzkiaren izpiek indar 

gutxiagorekin jotzen dute, eta, ondorioz, hotz handiagoa egiten du. 

  

 

 

Ipar-hemisferioan uda denean, hego-hemisferioan negua da, eta alderantziz. 

 

 

Ekuatorerako bidea laburragoa da Eguzki-izpientzat poloetarakoa baino. Gainera, bete-betean jotzen dute.  

 

Negua 

Udara 

EGUZKIA 

Negua 

Udara 
 

  

 

ATMOSFERA 

Ekuatorea 
Ekuatorea 

LURRA 

Ekuatorea 

A
za

le
ra

 

tx
ik

ia
 

Eguzki-izpiak 

Eguzki-izpiak Distantzia luzea 

Distantzia 

laburra 
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Bestalde, Eguzkitik gertuen dagoen ardatzaren aldean, Lurrak denbora gehiago 

igarotzen du izpiei begira ardatzaren beste aldean baino. Hortaz, Eguzkia 

ardatzetik zenbat eta gertuago, orduan eta argi-ordu gehiago izango ditugu, eta 

alderantziz. 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

……………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………..…………………………………………………………………………………….……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Zeri egiten diote erreferentzia ziri eta burruntzi hitzek? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Erantzun galdera hauei: 

a) Euskal Herrian, udan gaudenean, zergatik daude Argentinan neguan? 

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

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

b) Hego-poloan, udaran, egunak gauak baino luzeagoak ala laburragoak izaten 

dira? 

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

c) Zergatik da gaua Australiako toki batzuetan, Euskal Herrian oraindik eguna 

den bitartean? 

............................................................................................................................... 
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4. ILARGIALDIAK ETA ITSASALDIAK  

 

Jakina denez, Ilargia Lurraren inguruan dabilen satelite bat da, eta ez du 

berezko argirik, futbolean jolasteko baloi batek ere, adibidez, berezko argirik ez 

daukan bezala. Gela ilun batean futbol-baloia ikusiko dugu, linterna batekin edo 

bestelako argiren batekin apuntatzen baldin badugu. Bada, Ilargiarekin ere 

berdin gertatzen da; ikusgai bihurtzen zaigu, Eguzkiaren argiak ematen dion 

heinean. 

Ilargiaren kokapenaren arabera, halaxe ikusiko dugu Lurretik. Irudian kokapenaren arabera har 

ditzakeen itxuretako bederatzi. 

Ilargia lau era nagusitan ikus dezakegu: ilbete, ilbehera, ilberri eta ilgora. Ilbete 

da, bete-beteta ikusten dugunean, alegia, argitsu eta biribil ikusten dugunean. 

Ilbehera, berriz, argitasun aldetik beherantz doanean eta “C” hizkiaren itxura 

hartzen hasten denean. Ilberri egoten da, hil berri den momentuan, alegia, 

Ilbehera 
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gure bistatik desagertu berri denean. Eta, azkenik, Ilgora izaten da argi aldetik 

gorantz datorrenean eta “D” hizkiaren itxura hartzen hasten denean.  

Lau fase horietatik igarotzeko, 28 egun inguru behar izaten ditu Ilargiak. Izan 

ere, 28 egunekoa da Ilargiak Lurraren inguruan itzuli bat osatzeko behar duen 

denbora. Gauza bitxi bat gertatzen da gainera, hain zuzen, Ilargiak bere 

ardatzaren inguruan itzuli bat emateko ere 28 egun behar ditu. Kointzidentzia 

edo bateratasun hau dela eta, Lurretik Ilargiaren alderdi bera ikusten da beti 

eta, era berean, Ilargiaren beste aurpegia beti ilunpetan geratzen da!  

Itsasaldiak itsasoaren gorabeherak dira, mareak, alegia, eta Ilargiaren 

mugimenduarekin eta Eguzkiarekiko posizioarekin loturik daude. Kontua da 

Ilargiak eta Eguzkiak grabitate indarraren ondorioz itsasoetako urak eurengana 

erakartzen dituztela.  

 

Lurreko itsasoek Ilargiaren alderantz nahiz  kontrakorantz egiten du gora. 

Antipodetakoa 
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Nahiz eta Ilargia Eguzkia baino askoz txikiagoa izan, Ilargiak Eguzkiak baino 

gehiago erakartzen ditu itsasoetako urak, Eguzkia Lurretik askoz ere urrunago 

dagoelako. Horrela, Ilargiaren eta Eguzkiaren kokapena zein den, itsas mailak 

gorago edo beherago egingo du munduko toki ezberdinetan. Gutxi gorabehera 

hiru kokapen nagusi bereiz daitezke: a) Eguzkia, Ilargia eta Lurra lerroan; b) 

Eguzkia, Lurra eta Ilargia “L” letraren forma duen moduko bat osatuz; eta c) 

Eguzkia, Lurra eta Ilargia lerroan.  

 

Eguzkiaren, Lurraren eta Ilargiaren artean lerro zuzena marraz daitekeenean, marea biziak izaten 

ditugu. Ordea, Eguzkiaren, Lurraren eta Ilargiaren artean L bat marraz dezakegunean, marea hilak. 

 

Itsasgorak Ilargiaren lerroan dagoen Lurreko parteetan gertatzen dira, bai 

Ilargitik hurbilen dagoen lerroaren aldean, bai, indar gutxiagoz izan arren, 

lerroaren kontrako muturrean. Itsasbeherak, berriz, itsasgora ez dagoen 

gainerako bazterretan izaten dira. 
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–Baina ez da hori guztia. Badago gehiago.  

Itsasoaren gorabehera (itsasaldi, marea) guztiak ez dira berdinak: badira, alde 

batetik, itsasaldiak eta, bestetik, superitsasaldiak deituak, alegia, itsasaldi 

biziak. Azken horiek Ilargia eta Eguzkia lerro berean kokatu, eta elkarrekin urari 

tiraka hastean gertatzen dira. Halakoetan, inoiz baino gehiago igotzen eta 

jaisten dira mareak. 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

……………………………………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..
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……………………..…………………………………………………………………………………….……………..

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Zeri egiten dio erreferentzia bitxi hitzak? 

…………………………………………………………………………………….……………………………………. 

 

5. Begira bi grafiko hauei eta erantzun galderei. Kontuan hartu batean 

denbora ordutan emana datorrela eta, bestean, egunetan.  

a) Zenbat aldiz eta zenbat metro igotzen eta jaisten da marea egunero?  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Zenbat denbora behar du itsasoak igotzeko? Zenbat aldiz igotzen da egun 

baten buruan? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Zein egunetan izan dira marea biziak? Eta zeinetan hilak? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1.-Grafikoa: Itsasoak egunean zehar zer-nolako altuera izan duen. 

 

 

 

2.-Grafikoa: Itsas maila maximo eta minimoa hilabetean zehar. 
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5. EKLIPSEAK 

 

–Posible al da gauza txikiago batekin handiago bat estaltzea?  

–Bai, posible da. Hara, egin esperimentu hau oraintxe bertan: luzatu besoa eta 

jarri eskua stop keinua egiten ariko bazina bezala, zabalduta. Orain, 

zabaldutako eskuarekin, estali zure bistarentzat eskua baino handiagoa den 

zerbait, ez dakit, bada, gelako atea, irakaslearen burua, nahi duzuna... 

Esperimentu horrek nola funtzionatzen duen ulertu baduzu, eklipseen nondik 

norakoak ere ulertu dituzu.  

Eklipseetan, gauza txikiago batek gauza handiago baten argia estaltzen du. 

Adibidez, Eguzki-eklipseetan, Ilargiak Eguzkitik datorkigun argia estaltzen digu, 

eta, ondorioz, une batetik bestera, zeruan argi eta garbi ikusten genuen Eguzkia 

desagertu egiten da; hau da, estalita geratzen denez, desagertua izan balitz 

bezala agertzen zaigu.  

Ilargi-eklipseetan, Lur txikiak estaltzen du Eguzki handia. 
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Eguzki-eklipseetan Lurreko toki batzuetatik Ilargi txikiak  Eguzki handia estaltzen duela ikusten da. 

 

Ilargi-eklipseetan, berriz, Lurra bera da Eguzkitik Ilargira iristen den argiaren 

bidean jarri, eta Ilargia itzalpean uzten duena: Ilargi beteko gaua da, Ilargia 

normaltasun osoz ikusten dugu, baina Lurrak bere orbitako posizioa aldatu 

duelako, Eguzkitik Ilargira doan argiaren bidean jarri, eta Ilargia ilunpetan 

geratzen da.  

–Baina gau guztirako ilunpean?  

–Ez, Lurra Eguzkitik Ilargira doazen izpien paretik kendutakoan, Ilargia berriro 

ere ikusgai geratuko delako.    

 

Ilargiaren orbita 

Lurraren orbita 

Itzala 

Ilunantza 

Eguzkia 
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna.  

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Zeri egiten dio erreferentzia testuan aipatzen den “gauza handiak”? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Eklipseak ez dira batere maiz gertatzen. Eklipseak arraroak dira  

Eguzkiaren, Ilargiaren nahiz Lurraren arteko lerrokatzeak oso berezia izan 

behar duelako. Eklipse bat gertatzean, gainera, itzalaldia ez da Lurreko toki 

guztietatik ikusten, toki eta une jakin batzuetatik baizik.  2019ko uztailaren 

2an eguzki-eklipse osoa ikusi ahal izan zuten Txile eta Argentinako toki 

batzuetatik. Azpiko irudian, eklipse osoaren ibilbidea ez ezik,  eklipsea 
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partzialki nondik ikusi ahal izan den ere ageri da. Taulan, berriz, Txileko hiri 

batzuetatik eguzki-eklipsea noiz eta nola ikusi den ageri da. Erantzun galdera 

hauei:  

a) Zein ordu bitartean ikusi ahal izan da, gutxi gorabehera, Eguzki-eklipsea 

Txilen? Txileko lurralde osoan ikusi ahal izan da? 

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

b) Taulan ageri diren zein hiritatik ikusi ahal izan da Eguzki-eklipse osoa? Eta 

taulako zein hiritatik ikusi ahal izan da Eguzkiaren ia erdia estalia? 

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

c) Hara hor taula bat eklipsearen inguruko informazioarekin. Taula aztertu 

ondoren, erantzun galdea honi: Adierazitako sei hirietako zeinetatik ikusi da 

eklipsearen itzala lehenengo?  

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

HIRIA HASIERA GAINA  AMAIERA % 

Arica 15:33 16:45 17:50 % 80 

Antofagasta 15:28 16:44 17:50 % 83 

La Serena 15:23 16:40 17:46 % 100 

Santiago 15:22 16:37 17:44 % 92 

Temuco 15:16 16:20 17:36 % 75 

Punta Arenas 15:10 16:14 17:13 % 46 
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Itzal-zerrendak eklipsea bete-betean zein eskualdetatik ikusi ahal izan den adierazten du. 

EGUZKI-EKLIPSE OSOA 2019/07/2 
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6.-ASTEROIDE ETA METEORITOAK 

 

Zenbait egunkarik 2019. urtean plazaratu zuten astronomoek “2007 FT3” 

izendaturiko asteroide erraldoi batek urte hartako urrian gure Lur planeta 

bete-betean jo eta ikaragarrizko triskantza eragingo zuela; egun batetik bestera 

gizateriarenak egingo zuela zioten.  

Albiste beldurgarri horren aurrean, ordea, berehala erantzun zuen Estatu 

Batuetako NASA agentziak (National Aeronautics and Space Administration) 

esanez ezetz, ez zela horrelakorik gertatuko, egia zela “2007 FT3” asteroidea 

hor inguruan zebilela, baina hark Lurra jotzeko probabilitatea oso (oso-oso-oso) 

zela txikia, zehazki,  % 0,0000092koa edo, beste era batean esanda, aukera 

bakarra hamaika milioiren artean. Beraz, probabilitate hori ia-ia hutsaren 

hurrengoa zen.  

Halere, kezka puntu bat piztu izana ez da erabat harritzekoa. Izan ere, guztiok 

dakigun bezala, lehenago ere jo izan du Lurra zerutik eroritako harriren batek. 

Lurbira osoko lur, zeru, itsaso eta ibaietan bizi ziren dinosauroak, adibidez, 

meteorito handi baten erruz desagertu zirelakoan daude zientzialari asko. 

Kolpearen ondorioz sortutako suteak zirela eta, halako errauts geruza bat 

harrotu eta zabaldu zela pentsatzen dute zientzialariek, atmosfera osoa estali 

eta Lurra ilunpetan utzi zuena.  
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Bi urte iraun zuen iluntasun horrek. Argiaren falta handia zegoenez, bi urte 

horietan zehar fotosintesia ezinezko bihurtu zen. Fotosintesiari esker bizi diren 

lurreko landareak eta itsasoko fitoplaktonak hiltzen hasi ziren, eta, era berean, 

baita landareez elikatzen ziren dinosauro belarjaleak ere. Gainera, kateari 

jarraituz, dinosauro belarjaleez elikatzen ziren dinosauro haragijaleak ere 

desagertzen hasi ziren.  

Dinosauroen desagerpena meteorito baten erruz gertatu zela frogatzeko, 

iridioa izeneko elementua aipatzen dute zientzialariek, besteak beste. Iridioa 

Lurrean oso gutxi, baina meteoritoetan ugari ageri den elementua da. Bada, 

denboran aurrera egin ahala, Lurrean, bata bestearen gainean pilatuz joan 

diren geruzetan, badago geruza bat beste guztiek baino askoz ere iridio gehiago 

daukana. Zientzialariek kalkulatu zuten iridio asko daukan Lurreko geruza 

berezi hori, hain zuzen ere, dinosauroak desagertu ziren garaian sortu zela, eta 

zera galdetu zioten euren buruari: “nondik etorri ote da iridio hau guzti hau?”  
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Iridio-zerrenda mehe bat ageri da duela 150 milioi urteko lur geruzetan 

 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………………………………………………….
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.………….……………………………………………………………………………………..……………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Zer esan nahi du “hutsaren hurrengoa” esapideak? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Erantzun galdera honi:  

a) Nondik uste da iritsi dela dinosauroak desagertu ziren garaian eraturiko 

Lurreko geruzako iridioa? 

…………………………....................................................................................................

................................................................................................................................ 
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7. NAZIOARTEKO ESPAZIO-ESTAZIOA 

Ingelesez, International Space Station (ISS, akronimoa) deitzen zaio. Lurretik 

360 kilometrora, eta, haren inguruan orbitan, satelite bat balitz bezala, 

bueltaka dabilen geltoki edo estazio edo, nahiago bada, bizitoki bat da. 

Nazioartekoa da estazioa, hainbat herrialderen artean eraikia izan delako eta, 

era berean, hainbat herrialdek erabiltzen dutelako.  

Estazio edo bizitoki hau 110 m inguru da luze eta 90 m inguru zabal. Ia 

1000 m3-ko (metro kubo) bolumena du, eta sei astronautak bizimodua egiteko 

moduko tokia. Bost logelako etxe baten modukoa da, eta bi bainugela eta 

gimnasio txiki bat ere baditu. Martxan irauteko beharrezko energia eguzki-

panel erraldoien bidez eskuratzen du.  

 

 

1998tik dago martxan. Estatubatuarrek, errusiarrek, japoniarrek, europarrek, brasildarrek eta 

kanadarrek hartzen dute parte. 
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NASAk egiteko hauetarako nahi du estazioa:  

1.- Espazioko laborategi gisa 

2.- Lurra eta espazioa behatzeko. 

3.- Espazioko bidaietan edota lanetan espazio-ontziei eta bestelakoei 

laguntzeko.  

4.- Tailer gisa, tamaina handiko egiturak muntatzeko.  

5.- Lantegi gisa, espazioaren erabilera komertziala garatzeko. 

6.- Biltegi gisa, hainbat material gordetzeko.  

7.- Base gisa, urruneko misioetara irteteko.  

Tripulazioa osatzen dute koordinatzaile lana egiten duen komandante batek eta 

ingeniariek. Astronautak txandakatu egiten dira; bakoitzak 6 hilabete ematen 

ditu espazioan. 

Estazioko eguneroko lanaldia goizeko 06:00etan hasten da. Lehenik eta behin, 

estazioari begiratu bat ematen diote, ea guztia behar bezala dagoen 

ziurtatzeko, eta, gero, gosaltzera joaten da tripulazioa. Gosaldu ondoren, 

Lurreko kontrol gunearekin harremanetan jarri, eta batzarra egiten dute, 

egunean zehar zer egin jakiteko. Goizeko 08:10ean ekiten diote adostutako 

lanari, eta goizeko saioak 13:05 arte irauten du. Bazkaltzeko, ordu beteko 

tartea izaten dute, eta, jarraian, berriro ere lanera, 19:30 arte. Afaldu eta 

segidan, tripulazioaren bilera izaten dute, eta 21:30etik aurrera denbora librea 

izaten dute, atseden hartzeko. Oro har, 10 orduko lanegunak izaten dituzte 

aste barruan zehar, eta, larunbatetan, berriz, 5 ordukoak. Dena den, kontuan 

hartu behar da lan-denbora horren zati bat ariketa fisikoa egiteko erabiltzen 
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dutela. Izan ere, espazioan grabitaterik ez dagoenez, gorputzeko hezurrek eta 

giharrek ahultzera egiten dute, eta, hori gerta ez dadin, ezinbestekoa izaten da 

gorputza behartzeko ariketak egitea.  

Paretari loturiko lo-zakuetan egiten dute lo (berez, airean flotatuz egin daiteke 

lo, baina astronautek nahiago izaten dute lotuta egon, lotan direla, konturatu 

gabe, zerbait jo eta hausteko arriskua izaten da-eta). Egun batek irauten duen 

24 orduetan, 16 aldiz argitzen eta iluntzen du, eta, hortaz, lotara erretiratzen 

direnean, astronautek leihoetako gortinak jaitsita egiten dute lo.  

Dutxarik ez dago Nazioarteko Espazio-Estazioan. Hortzetarako pasta, hortzak  

garbitu ondoren irentsi daitekeena izaten da.  Gorputza garbitzeko, berriz, 

belaki edo esponjak berezi batzuk erabiltzen dira, xaboi propioa dutenak. 

Bestalde, esan bezala, bi bainugela daude estazioan; izan ere, bi sistema 

ezberdin erabiltzen dira kakagura izan ala txizagura izan. Kaka egiteko, komun 

estu bat erabiltzen dute, hain zuzen, ipurdia eta komunaren artean zirrikiturik 

utzi gabe, alegia, ipurdia osorik hartzen duen komuna eta xurgagailuz 

funtzionatzen duena. Txiza egiteko, berriz, norberak bere anatomiaren arabera 

egokitzen duen hodi edo tutu bat erabiltzen dute astronautek.  

Elikagaien horniketa hilabetean behin edo bi hilabetean behin egiten da, eta ez 

dago janariak gordetzeko hozkailurik. Beraz, elikagaiak kontserbak eta janari 

eta edari liofilizatuak (hauts gisa gordetzen direnak, zopa-hautsa edota Cola 

Caoa bezalakoak) izaten dira. Aipatutako kontserbak fruitu eta lekaleekin 

(babarrun, dilista, garbantzu) osatutako boteak izaten dira.  Elikatzerako 

orduan, elikagai likidoak (edariak) lastotxo (pajita) batekin xurgatuta hartzen 

dira, eta elikagai solidoak, berriz, Lurrean bezala, sardexkaz eta labanaz. 
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

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

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Irakurri lau baieztapen hauek eta esan zein den zuzena (z) eta zein okerra 

(o):  

a) Astean zehar 55 ordu ematen dituzte astronautek lanean, ariketa 

fisikoetarako eta otorduetarako denbora barne hartuta. (_) 
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b) Espazio-Estazioaren helburuetako bat Lurra jo dezaketen meteorito eta 

asteroideen aurkako misilak prest edukitzea da. (_) 

c) Estazioa satelite bat da, eta, satelite bat denez, Lurrari itzulika ari da. Egun 

oso batean 16 itzuli ematen dizkio Lurrari eta, horrela, egun oso batean zehar 

16 aldiz argitzen eta iluntzen du Estazioan. Lotarako gortinak jaistea hobe. (_) 

 

d) Estazioan ez dago janariak gordetzeko hozkailu beharrik, grabitateari esker 

janariak hondatu eta galaraziko dituen mikroorganismorik ere ez dagoelako. (_)  
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8. SATELITE ARTIFIZIALAK: LURREKO GATAZKEN ISPILU 

2005/02/01 Agirre Ruiz de Arkaute, Aitziber - Elhuyar Zientzia 

 

Ia 50 urte pasatu dira lehenengo satelite artifiziala espaziora jaurti zutenetik. 

Sputnik 1 zuen izena, eta jabea, garai bateko Sobietar Batasuna. Orduz geroztik, 

herrialde asko ari dira euren sateliteak jaurtitzen, eta dagoeneko 9.000 satelite 

inguru ditugu gure planetaren inguruan jiraka. Gehiegi, askoren iritziz. Izan ere, 

arazoak ematen hasiak dira. 

 

 

Lurbira zikinkeriaz inguratua dago 

 

LEO Lurraren orbitarik gertukoena da. Gugandik 250 eta 1.500 km-rako tartean 

dago, eta hara jaurtitzen dira lurrazala aztertzeko erabiltzen diren satelite 

gehienak. Haiei esker Lurraren orografia zehaztasun handiz ezagutzea lortu 

dugu, txokorik ezkutuenek ere ezin baitiete ihesik egin, ezta ozeano azpikoek 

ere. Baina erabilgarritasun horrek berak eragin du LEO orbitan ehunka satelite 

pilatzea.  
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Gauza bera gertatzen da orbita geoegonkorrarekin. Lurrazaletik askoz ere 

urrutiago dago, 36.000 km-ra, ekuatorearen gainean, eta altuera horrek aukera 

ematen du hiru satelite soilekin Lur osoa kontrolpean izateko. Komunikazio-

sateliteetarako oso aproposa da, beraz.  

Erabilerak oso azkar ari dira ugaritzen: teledetekzioa, telefono mugikorren 

satelite bidezko komunikazioa, teleposizionamendua eta ibilbideen eta flotaren 

kontrola, besteak beste. Gainera, sateliteen teknologia merkatzen hasia denez, 

gero eta gehiago dira beren sateliteak jaurtitzeko baliabideak dituzten 

enpresak eta herrialdeak. 

 

Nork jasoko ditu espaziora botatako zakarrak? 

 

Sateliteak neurri gabe jaurtitzeak arazo larriak sortzen ditu, ordea; horietako 

bat, zaborra. Lurraren inguruan jiraka ari diren objektuetatik % 6 baino ez dira 

erabilgarriak, gainerakoak hondakinak dira: bertan behera geratu diren satelite 

zaharrak, sateliteak orbitan jartzean espazio-ontzietatik askatutako pusketak, 

eztanda egindako aparatuak edota hondakin horiek guztiek elkarrekin talka 

egitean sortutako hondakin txikiagoak... Gure zerua, beraz, azkoinez, torlojuz, 
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margo-arrastoz, erremintaz, kohete-pusketaz eta espazio-ontzi zaharrez beteta 

dago. Milaka tona metal Lurraren inguruan dantzan, inolako zereginik gabe, 

ehunka edo milaka urtez orbitan.  

Hondakin horiek traba egiten diete askotan jaurtitzen diren ontzi berriei, 

horrelako batekin talka egiteko arriskua gero eta handiagoa baita. Arazorik 

handiena hondakinek daramaten abiadura itzela da. LEO orbitako hondakinek 

10 km/s-ko abiadura dute batez beste, eta, kontuan hartuta fusil batetik 

ateratzen den balak 0,8 km/s-ko abiadura hartzen duela, ulertuko dugu 

hondakin puska txiki batek egundoko kaltea egin dezakeela. Alegia, hondakin 

edo puska txiki bat 500 k-ko satelite bat birrintzeko modukoa da. Gertatu izan 

dira horrelako hondamendiak, eta kalte ekonomiko izugarriak eragin dituzte. Ez 

hori bakarrik, astronauten bizia ere arriskuan dago, 1 mm-ko hondakin 

ñimiñoak haien jantzia zula baitezake.  

 

 

Berriketa gutxi orbitan dabiltzan puskekin! 

 

Jaurtitzen den satelite kopuruak gora egiten jarraituz gero, arazo larria 

bihurtuko da zaborra. Gero eta zailagoa da kohetea jaurti, eta espazioko 

hondakinek ez hondatzea; beraz, gerta liteke espazioa ezagutzeko eta 
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konkistatzeko gogoak berak mugatzea etorkizunean Lurretik ezer jaurtitzeko 

aukera.  

Arazo horren aurrean, oraindik ere konponbide bila dabiltza. Teresa proiektu 

alemaniarrak, adibidez, helburu handizalea du: espazioko zaborra biltzea 

proposatu du, nolabaiteko espazioko zaborraren kamioia sortzea. Ontzi horrek 

hondakinak jaso eta beheko orbitara bideratuko lituzke, atmosferarako bidea 

hartu eta gero desintegratzeko. NASAk, ordea, Lurretik konpondu nahi du 

arazoa: Lurrean intentsitate handiko laserrak jarri eta hondakinak jotzea du 

helburu, haien abiadura aldatu eta orbitatik kanporatzeko.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

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

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

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 
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…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Esan datozen baieztapenen arteko zein den zuzena (z) eta zein okerra (o): 

a) Badira, dagoeneko, 50 urte Lurra orbitatzen 9.000 satelite dabiltzala. (_)  

 

b) LEO orbita baten izena da. Oso orbita ona da Lurreko mendi, haran eta, are, 

itsas azpien berri izateko eta, horregatik, bidali nahi du mundu guztiak hara 

bere satelitetxoa. (_)  

 

c) Orbita geoegonkorra deritzona Lurretik oso urrun dago. Eta horri esker, 

bertako sateliteek ikuspegi edo perspektiba handiagoa dutela esan liteke. (_)  

 

d) Sateliteak eraikitzea gero eta merkeagoa denez, erabilera gehiago ari zaizkie 

aurkitzen. (_)  

 

e) Lurraren orbitan jiraka eta biraka dabilen ehun objektutatik 94 zabortzat jo 

daitezke. (_)  
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f) LEO orbitako azkoin batek espaziora irten den astronauta bat buruan joko 

balu, ziur asko, zorabiatuta utziko luke. (_)  

 

g) Sateliteak jaurtitzeak ezin izango du luzaroan horrela jarraitu. (_) 

 

h) Teresa astronauta alemaniar bat da, zaborrez betetako kamioi bat gidatzen 

duena espazioan barrena. (_) 

 

i)NASAren asmoa laser-izpien bidez espazioko hondakin denak tiroka 

desintegraraztea da. (_) 

 

j) Irakurri berri dituzun baieztapen guztiak, hau barne, okerrak dira. (_) 
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LURRA  
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9. LURRAREN ERDIGUNERAKO BIDAIA (1) 

 

Gure Lurra, nondik begiratzen den, laranja bat bezalakoa da. Alde batetik, 

laranjaren azala daukagu; bestetik, laranjaren mamia. Laranjaren azala, 

lurrazala genuke, Lurraren azala, alegia. Eta mamia, berriz, beste guztia izango 

litzateke.  

 

 

Lurrazalari begiratzean, baso, larre, haran, ibar, labar, itsas-azal, hondartzak… ikusiko ditugu. 

Lurrazalean daude mendi, mendi-lerro, sumendi, ordoki, haran, baso, zelai, 

amildegi, ibai, itsaslabar, itsasoak. Lurrazalak itsaso azpietan, 7 km inguruko 

lodiera izaten du; itsasoz kanpoko aldean, aldiz, 70 km-ra ere iritsi daiteke; izan 
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ere, kontuan hartu Himalaiako mendiek 8000 m inguru dituztela eta lurrazal 

gisa hartzen dela mendi tontorren gain-gaineko guztia. 

Lurrazalean gehien-gehien ageri diren atomoak silizioa (Si) eta oxigenoa (O) 

dira. Atomo horiek beste atomo batzuekin elkartu, konbinatu eta hainbat 

motatako mineralak sortzen dituzte, batez ere kuartzoak, mikak eta 

feldespatoak. Gero, mineral horiek elkartu, eta, era batean ala bestean 

konbinatzen direnean, hainbat arroka mota sortzen dira.  

 

Hiru mineral ezberdin: mika, feldespatoa eta kuartzoa, hurrenez hurren 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

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

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

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 
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3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Zer adierazten dute Si eta O ikurrek? Zer dira? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Hainbat atomo elkartzean, batzuetan, kristal itxurako molekula inorganiko 

batzuk sortzen dira: mineralak. Mota ezberdinetako mineralak elkartzean, 

berriz, hainbat harri edo arroka mota sortzen dira.  

Atomo motak  

           Mineral motak 

 

                    Arroka motak 

 

Hainbat arroka mota dago, baina guztiak hiru talde handitan sailka daitezke. 

Hain zuzen, honako hauek dira arroka motak: Arroka sedimentarioak, Arroka 

igneoak eta Arroka metamorfikoak. Orain, esan berri duguna kontuan 
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hartuta, irakurri esaldi hauek eta bete taula zure ustez bete behar litzatekeen 

bezala.  

 

a) Kareharria harri sedimentario mota bat da. Kareharriak daukan mineral 

garrantzitsuena kaltzita da,  karbonoz, oxigenoz eta kaltzioz osaturikoa. 

 

b) Serita, moskobita, klorita eta kuartzoa dira arbela deritzon arroka 

metamorfikoaren osagaiak. Lau mineral horien osagai nagusia silizioa da.  

 

c) Halita sodioz eta kloroz osaturik dago. Ebaporita mota bat dira; hau da, 

arroka sedimentario mota bat. 

 

d) Granitoaren osagai nagusiak kuartzoa eta feldespatoa izeneko mineralak 

dira. Silizio askodun mineralak, biak ere. Granitoak arroka igneoak dira. 

 

ATOMOAK  MINERALAK ARROKA MOTA ARROKA TALDEA 

 Kaltzita  Sedimentarioa 

Silizioa Serita, Moskobita, 

Klorita, Kuartzoa 

  

    

  Granitoa Igneoa 
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10. LURRAREN ERDIGUNERANTZ (2) 

 

Esan izan dugu Lurra laranja bat bezalakoa dela. Alde horretatik, esan liteke 

laranjaren azala eta gainerakoa banatzen edo eteten duen muga imajinarioari 

Mohorovic-en Etenunea deitzen zaiola eta Lurrazalaren azpian dagoenari, 

berriz, nolabait esateko, Lurraren barne-egitura.  

Barrualdetik, Lurra hainbat zatitan bana daiteke. Baina, egia esan, Lurraren 

barne-egitura zatitzeko era bat baino dago, zeri erreparatzen diogun edo zer 

hartzen dugun kontuan. Horrela, konposizio kimikoa hartzen badugu kontuan, 

hau da, Lurraren barrualdeak, han edo hemen, zein motatako atomoak 

dauzkan kontuan hartuta, zatiketa mota bat egingo dugu. Aldiz, barrualdea, 

han edo hemen, gogorragoa edo bigunagoa den erreparatuz gero, beste 

zatiketa mota bat egingo dugu.  
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Konposizio kimikoaren arabera egiten den zatiketak hiru geruza bereizten ditu: 

lehenengoa, noski, lurrazala; bigarrena, mantua; eta hirugarrena, nukleoa. 

Lurrazaletik mantuaren hasieraraino 7 km-tik 70 km-rako tartea egon liteke;  

Lurrazaletik mantua eta nukleoa bereizten diren mugaraino ia 3000 km eta 

lurrazaletik nukleoaren erdi-erdiraino, berriz, ia 6400 km (Himalaia mendia 800 

bider bata bestearen gainean jarriko bagenu bezalako distantzia).  

Barrualdearen gogortasun edo biguntasunaren arabera egiten den zatiketak, 

berriz, lau geruza bereizten ditu: litosfera, astenosfera, mesosfera eta 

endosfera. Guretzat interesgarriena litosfera da, hura nolakoa den jakitea 

ezinbestekoa delako, kontinenteak eta ozeanoak, sumendiak, mendiak eta 

lurrikarak nola sortzen diren ulertzeko. Litosfera, berez, lurrazalak oso osorik, 

eta mantuaren goiko zati batek osatzen du; 100 km-ko sakonera izatera 

ailegatu daiteke. 
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Litosfera izeneko geruzak Lurrazal osoa eta Mantuaren zati bat hartzen ditu. 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

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

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………….………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Osatu taula (eta tranpa txiki bat baldin badago, zuzendu tranpa).  
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GEOSFERA BI EREDU 

Gogortasunaren arabera Konposizio kimikoaren arabera 

  

 

Mantua  

 

 Endosfera 
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11. URAREN, HAIZEAREN ETA BIZIDUNEN INDARRA 

 

–Urak, haizeak, bizidunek lurrazalari forma ematen diote, modelatu egiten 

dute.  

–Nola?  

–Bada, hasteko, lurrazala osatzen duten arrokak kolpatuz, apurtuz eta puska 

txikitan higatuz. Ez, ala? Ez al da egia urak, itsasoko olatu forma hartuta, 

arrokak kolpatu eta pixkanaka-pixkanaka apurtu eta birrintzen dituenik?  

 

 

 

–Bai, hala dirudi.  

–Eta ez al da egia urak, mendi tontorretatik beherantz datorrela, lehenengo 

errekasto eta gero ibai bihurtuta, arrokak ebakitzen, urratzen, limatzen eta 

mehetzen dituenik? Eta, haizea? Zer diozu haizeaz? Haizeak olatuak sortzen 

laguntzen du. Bestalde, imajina ezazu hondartzan zaudela eta haize bolada bat 
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datorrela. Zer gertatuko da zure begietan? Bada, haizeak hondar aleak altxa eta 

begietara bota dizkizula. Min  ere egin dezake. Hondar aleak altxa eta bota, 

altxa eta bota, azkenean, haizea arrokak pixkanaka-pixkanaka apurtzeko gai ere 

bada. 

–Hala izango da, bai. 

 

 

 

–Eta, bizidunak diogunean, zertaz ari gara? Bada, pertsonez, animaliez eta 

landareez ari gara. Horiek ere ematen diote forma lurrazalari, errepideak 

eraikiz, gordelekuak zulatuz, sustraiekin lurra zartatuz.  
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Urak, haizeak eta bizidunek egiten duten birrintze eta higidura lan hori 

garrantzitsua da, sedimentario esaten zaien arroka motak sortzeko lehen 

urratsa direlako. Hurrengo bi pausoak garraioa eta sedimentazioa izaten dira.  

Lehenengo, urak, haizeak eta bizidunek Lurrazalaren apurketa- edo higadura-

lana egiten dute. Gero, higaduraren ondorioz sortutako puska eta partikula txiki 

horiek, urarekin edo haizearekin nahastuta edo grabitatearen ondorioz, toki 

batetik beste batera garraiatzen dira. Azkenik, gehiago garraiatu ezin direnean, 

puska eta partikula txiki horiek bata bestearen gainean pilatuz eta trinkotuz 

joaten dira. Sedimentazio-Prozesu deritzo materialak pilatzeari eta trinkotze 

honi. Pilatzen doan materialak, azkenerako, pisu handia hartzen du eta 

zanpatuta, konprimituta, trinkotuta bezala geratzen da arroka forma hartuz. 

Hain zuzen ere, arroka mota horiei arroka sedimentario esaten zaie, 

sedimentazio-prozesuaren bidez sortuak direlako.  

 

Beste nonbait higaturiko materialak haizearen, uraren, grabitatearen bidez garraiatuak dira. 
Pausatutakoan, geruzak sortzen dira. Geruzak trinkotzean, arroka mota bat sortzen da: arroka 
sedimentarioak. 

 

Lurra 
Itsasoa 

Denborarekin sedimentuak harri 

bihurtzen dira 

Animalia eta 
landare hilak 

Sedimentu geruzak 

Garraiaturiko materiala 
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Zer adierazi nahi da testuan “hala izango da, bai”  baieztapenarekin? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Nilo ibaia Afrika, Viktoria eta Tana aintziretan sortzen da, eta Egipton 

itsasoratu. Beheko irudietako batean, Niloko Delta ikus dezakezu. Lehenengo 

eta behin, biribildu mapan Viktoria eta Tana aintzirak. Ondoren, esan honako 

esaldi hauetan adierazitakoak zuzenak (z) ala okerrak (o) diren: 
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a) Viktoria eta Tana Aintzirak Egiptoko kostaldea baino altuago daude, ibaiak 

goitik behera doazelako beti. (_)  

b) Ibaiak eta errekak batzuetan goraka doaz, bestetan, beheraka, baina Viktoria 

eta Tana aintzirak Egiptoko kostaldea baino altuago daude. (_) 

c) Deltak ibai baten ahoan sortzen dira. Ibaiaren isuriak indarra galdu ahala 

metatzen diren sedimentuek sortzen duten lur puskak dira. (_) 

d) Deltetan ibaiek garraiaturiko sedimentuak metatzen direla esatea ez da 

zuzena. (_) 

f) Egiptoko kostaldera Nilo ibaiak bere ibilbidean zehar higatu dituen materialak 

(harri kozkorrak, hondarrak, buztinak) iristen dira. (_) 

e) Niloko deltan ez da arroka sedimentariorik sortzen. (_) 
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12. ATMOSFERA 

Atmosfera lurrazala biltzen duen geruza bat da, oso lodia, 500 km 

ingururainokoa. Baina ez da geruza solidoa, ezta likidoa ere, gasezkoa baizik. 

Beraz, ezin da eskuz ukitu; bai, ordea, arnastu.  

Gu, gizakiok, lurrazalaren gainean bizi gara eta atmosfera gure gainean dago. 

Hain lodia izanik, atmosfera solidoa edo likidoa balitz, izango lukeen pisu 

erraldoiarekin zanpa-zanpa eginda utziko gintuzke, liburu baten orriak baino 

zapalago. Baina gasezkoa denez, hemen jarraitzen dugu, gure pertsona 

formarekin, gure bizitza interesgarria biziz: aise eusten diogu, erraz 

aguantatzen dugu 500 km lodi den atmosferaren pisua. Hala ere, –argi!–. 

Atmosferaren pisuaz konturatu gabe bizitzeak ez du esan nahi atmosferak 

pisurik ez duenik. Badu, izan, Presio atmosferikoa deitzen zaio. Presio 

atmosferikoa, alde batetik, altueraren, garaieraren arabera eta, bestetik, 

tenperaturaren arabera aldatzen da.  

Atmosferako gasak ez dira beti berberak izan, Lurraren historian zehar aldatzen 

joan izan dira. Baina, esan daiteke Lurraren azken 2.500 milioi urteetan 

atmosfera osatzen duten gasen konposizioak aldatu gabe iraun duela. Nagusiki 

hiru atomo edo elementu motak osatzen dute atmosfera: nitrogenoak, % 78ko 

kopuruan; oxigenoak, % 21eko kopuruan; eta CO2ak, % 0,04ko kopuruan.  
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Atmosfera edo eguratsaren konposizioan nitrogenoa da nagusi. Ondoren, oxigenoa. 

Atmosfera altuera edo garaieraren araberako zonaldeetan banatzen da. 

Lehenengo, troposfera izenekoa daukagu. Bertan dago atmosfera osoko 

nitrogeno, oxigeno eta karbono dioxido ia dena (% 90). Gero, estratosfera 

izenekoa dago. Estratosfera Lurraren eguzkitako krema bezalakoa da: oso 

garrantzitsua, bertan dagoelako Eguzkiaren izpi gogor eta kaltegarrienak 

gelditzen dituen ozono izeneko geruza. Estratosferan ibiltzen dira hegazkinak. 

Jarraian, mesofera dago. Eta, azkenik, ionosfera. 

  

Atmosferaren lau geruzak.  Estratosferako ozono geruzak Eguzki-izpi ultramoreetatik babesten gaitu. 

 

 

 

Termosfera 

Mesosfera 

Estratosfera 

Troposfera 

Mesopausa 

Estratopausa 

Tropopausa 

Ozono geruza 

Izpi ultramoreak 

Laranjaz: Nitrogenoa 

Morez: Oxigenoa 

Gainerakoak karbono 

dioxidoa eta beste gas 

batzuk 
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Bigarren paragrafoan “alde batetik … eta, bestetik” esamoldea ageri da. Zer 

adierazteko erabiltzen da testuan? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Begira iezaiozu 2003ko abuztuko mapa honi. Eguzki-izpiek eragindako 

erredurek, denborarekin,  larruazaleko minbizia eragin dezaketela kontuan 
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hartuta, zein herrialdetako biztanleak uste duzu izan direla uda horretan 

arriskurik larrienean? Eta arriskurik txikienean? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  

Ozono 

gehiago 

2003ko abuztua 

Ozono 

gutxiago 
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13. PLAKA LITOSFERIKOAK, LURRIKARAK, SUMENDIAK ETA BIZKARREZURRAK 

 

Plaka litosferikoekin zer gertatzen den ulertzea garrantzitsua da, mendiak,  

lurrikarak eta sumendi batzuk nola sortzen diren jakiteko.  

Jakina denez, litosfera Lurraren azala eta pixka bat beheragoko zatia hartzen 

duen geruza bat da. Bada, geruza horrek bi ezaugarri inportante ditu. Batetik, 

geruza osoa puzzle bat balitz bezala dago zatitua. Zati horietako bakoitzari 

“plaka” deitzen zaionez, litosfera “plaka litosferikoz” osatua dagoela esaten da. 

Bestetik, geruza hori nolabaiteko gurpil likido imajinario batzuen gainean dago, 

skate-an aritzeko patineteen oholaren azpian gurpilak egoten diren bezala.  

Litosfera plakatan zatitua dago, puzzle bat balitz bezala. 

Eurasiakoa 
Iparramerikakoa 

Eurasiakoa 

Karibekoa 

Juan de 

Fuca 

Filipinetakoa 

Koko 

Australiakoaa 
Pazifikokoa 

Antartikokoa 

Nazka 
Hego 

Amerikakoa 

Eskoziakoa 

Arabiakoa 

Afrikakoa 

Australiakoa 

Indiakoa 

Ekuatorea 
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Bigarren ezaugarri hori ulertzen zailagoa denez, beste modu batera azalduko 

dut: 

 – Gurpil likido imajinarioak? Zer demonio da hori?  

– Hara, gauzak errazteko, lehenengo eta behin, pentsatu behar duzue plaka 

litosferiko horiek likido batzuen gainean etzanda bezala daudela. Kontua da 

likidoak berotzen direnean, behetik gorako eta goitik beherako mugimendu 

zirkularrak hasten direla egiten, gurpil batenak bezalakoak, eta mugimendu 

horiekin likidoaren azalean dauden materialak mugitzen dituztela. 

Esperimentua eginez gero, berehala ikusiko duzu: jarri urez betetako kazola 

batean ura eta gainean kartoi edo kortxo puska batzuk. Gero, piztu sua eta 

berotu ura, eta ikusiko duzu nola mugituko diren kartoi edo kortxo puskak. 

Hori, beroagatik, uretan, gurpil imajinarioak sortu direlako izango da. 

 

 

Lurraren erdigunetik datorren beroak gurpil itxurako korronte konbektiboak sortzen ditu eta plaka 

litosferikoak mugiarazi. 

 

Bizkarrezur 
Litosfera 

Lubakia Lubakia 

Barne-

nukleoa 

Kanpo-nukleoa 

Mantua 
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Eta orain, beste  galdera bat:  

– Zer gertatzen da plaka litosferikoak mugitzean?  

– Bada,  mugimenduaren ondorioz, Lurrazalaren alderdi batzuetan, plaka 

batzuk beste batzuengana gerturatzen direla, elkarren aurka jo arte eta, beste 

alderdi batzuetan, berriz, plaka batzuk beste batzuengandik urrundu egiten 

direla, plaken artean nolabaiteko “hutsuneak” edo “etenak” utziz.  

Beraz, alde batetik, plaka litosferikoen arteko talkak, txokeak, kolpeak; eta, 

bestetik, plaka litosferikoen arteko “hutsuneak” sortzen dira. Argi dago, beraz, 

sumendiak, mendilerroak eta lurrikarak, plaken arteko txokeen ondorioz 

sortzen direla. Plaken arteko “hutsuneak”, berriz, lurpetik datorren magmaz 

estaltzen dira, eta bizkarrezur baten edo orbain oso luze baten itxura hartzen 

dute lurrazalean. Dortsal deitzen zaie lurrazaleko orbain oso luze horiei.  

 

 

Muga tektonikoa 

Rift harana 

Sumendia 

Plaka 

afrikarra 

Plaka eurasiarra 

Plaka arabiarra 

Plaka 

indiarra 

Plaka somaliarra 

(sortzear) 

Ozeano indiarra 
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Afrikako ekialdean plaka erdibitzen  ari da. Beraz, uneren batean, Afrika zatitu 

egingo da. Bi plaka elkarrengandik urruntzen ari diren mugak bizkarrezurra 

dirudi. 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Begiratu honako irudi honi eta, sena erabiliz, lotu zenbakiak izenekin:  

 

Litosfera              Ozeano-fosa      Uharte-arkua     Lurrazal kontinentala      Gune beroa         

Dortsal kontinentala       Dortsal ozeanikoa     Lurrazal ozeanikoa           Astenosfera         

Azpiratzen den plaka        Plaken urruntze muga           Plaken talka-muga       Litosfera    

Astenosfera            

1-................; 2-....................; 3-.................; 4-.................; 5-......................; 6-

...................; 7-....................; 8-.......................; 9-.....................; 10-Faila; 11-

Sumendia; 12-...................; 13-.................; 14-Sumendia ; 15-.................;      16-

................; 17-..................; 18-Fosa. 

5. Testuan esperimentu bat proposatzen da. Esperimentua azaltzen den 

paragrafoan “ikusiko duzu” esaten da. Zer adierazi nahi da testuan “ikusiko 

duzu” horrekin? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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14. HARRI MOTAK  

 

Harri sedimentarioak, higatutako materialak garraiatu eta pilatu eta gero, 

zanpaketa eta trinkotzearen ondorioz sortzen diren harri motak dira. Baina 

badira beste bi harri mota gehiago ere: hain zuzen ere, harri metamorfikoak eta 

harri magmatikoak.  

Harri sedimentarioek, harri metamorfikoek eta harri magmatikoek oso 

harreman estua dute elkarrekin. Izan ere, denborarekin, harri sedimentarioak 

harri metamorfiko bihurtzen baitira, eta metamorfikoak, berriz, harri 

magmatiko eta, -–hara!–, harri magmatikoak harri sedimentario eta, gero, harri 

sedimentarioak metamorfiko eta... horrela etengabe, ziklo bat delako.  

 

Harri magmatikoak Harri metamorfikoak 

Harri sedimentarioak 

Magma 
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Zikloa horrela deskriba liteke: sedimentazio bidez sortzen diren harriak plaka 

litosferikoen parte dira, noski. Plaka litosferiko horiek, mugimenduaren 

ondorioz, batzuetan, lurpean sartzen dira eta ondoratzen hasten dira, gero eta 

beherago. Zenbat eta lurpean beherago ondoratu, orduan eta bero eta presio 

handiagoa dagoenez, plaka litosferikoetako harri sedimentarioak eraldatzen, 

transformatzen, metamorfizatzen hasten dira. Hitz bitan esateko, beste harri 

mota bat bihurtzen dira: harri metamorfikoak.  

– Baina hori ez da dena! 

Harri metamorfiko horiek oraindik gehiago ondoratu daitezke lurpean, 

hainbeste ondoratu ere, non azkenean urtu egiten baitira.  

– Eta zer da, harri urtua?  

– Bada, magma. Hara, bada, harri magmatikoen abiapuntua. Magma, noizbait, 

sumendietatik lurrazalera aterako da eta, han, haizeak, urak, bizidunek higatu 

egingo dute. Eta higadura eta garraioa eta pilatzearen ondorioz... 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 
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3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Aztertu irudia eta erabaki esaldi hauetan adierazitakoa zuzena ala okerra 

den:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meteorizazioa eta higadura 

Garraioa 

eta 

materialen 

uztea  

Azalerako 

igoera astitsua 

Sedimentazioa 

Harri 

magmatikoa 

Trinkotzea eta zementazioa 
Magmaren 

kristalizazioa 

Magma 
Harri sedimentarioa 

Harri 

metamorfikoak 

Urtzea 

Lurrazal eta mantu urtutik 

datorren magma 
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a) Magma, azken batean, mantuan eta lurrazalean urtutako arroka 

metamorfikoetatik dator. (_)  

 

b) Arroka sedimentarioak trinkotzen eta zementatzen direnean, arroka 

metamorfikoak sortzen dira. (_)  

 

c) Arroka sedimentarioak arroka igneoen higadura, garraio eta deposizioaren 

ondoren sortzen dira, baina ez arroka metamorfikoen higadura, garraio eta 

deposizioaren ondoren. (_)  

 

d) Harri urtua harri solidoa baino arinagoa denez, magmak gorantz egiten du.   

Magma hoztean, berriz, arroka igneoak sortzen dira. (_)  

 

e)  Arroka sedimentarioen sorrera kanpo eragile geologikoekin loturik dago 

(euria, haizea, izotza eta abar); arroka metamorfiko eta igneoen sorrera, plaken 

tektonikarekin. (_)  
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15. BARDEAK: BASAMORTUA BAINO GEHIAGO 

 

1992/12/01 Larrañaga, Jon. Iturria: Elhuyar aldizkaria  (Moldatua).  

 

Azken urteotan asko hitz egin da eskualde honi buruz, baina, gehienetan, bere 

paisaia bitxia edo aisialdia igarotzeko dituen aukerak aipatzeko besterik ez da 

izan. Hori dela eta, nahikoa inguru ezezaguna da, eta badago oraindik ere 

basamortua baino ez dela uste duenik. Errealitatea, ordea, oso bestelakoa da, 

eta higadura handia jasaten duen eta landare-estaldura baxua duen leku ugari 

dagoela egia bada ere, oro har, natur-aberastasun handiko tokia da. 

Bardeak Nafarroako hego-ekialdean kokatuta dauden forma irregularreko 

eremu zabala dira. Ez dute gune populaturik beren baitan eta ez daude inolako 

udalerrira adskribatuta, historian zehar lortutako eskubideak direla eta, 

ustiaketa Bardeetako Elkartea osatzen duten herri eta udalerrien esku dago. 

Elkarte hori, Bardeen inguruan dauden Alesbesek, Argetasek, Azkoienek, 

Balterrak, Buñuelek, Kapanagak, Kadereitak, Kaparrosok, Zarrakazteluk, 

Korellak, Kortesek, Faltzesek, Funesek, Fustiñanak, Martzillak, Melidak, 

Milagrok, Santakarak eta Tuterak, Olibako Monastegiak, eta Erronkariko eta 

Zaraitzuko ibarrek osatzen dute, eta Bardeen jabe da 1980. urteaz geroztik.  

Bardeetako ustiaketa mota nagusia abeltzaintza eta bereziki artzaintza izan dira 

mende askotan, baina udazkena eta negua bertan igarotzen duten ardien 

kopuruak beherantz egin du urteak igaro ahala, batez ere XX. mendean zehar. 

Aipagarria da, esate baterako, 1600. urtean 300.000 ardi baino gehiago zeudela 

http://aldizkaria.elhuyar.eus/
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edo 1854. urtean 163.400 buru zenbatu ziren bitartean, 1983. urtean 78.000 

buru inguru baino ez zeudela; azken urteotan buru kopurua antzekoa izan da.  

Nekazaritzak, aldiz, gora egin du XIX. mendeaz geroztik, eta gaur egun ia 

Bardeen azaleraren erdia (21.000 ha gutxi gorabehera) ustiatzen da. Horietan 

gehienak, 20.000 ha hain zuzen, garia eta garagarra ustiatzeko erabiltzen diren 

sekain-lurrak dira, eta, abeltzaintza dela medio, ustiaketa-erregimen berezia 

dute; urte batean landu diren lursailak hurrengo urtean landu gabe utzi behar 

dira.  
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Ustiaketaz hitz egitean, ezin dezakegu ahaztu Defentsa Ministerioak 1951. 

urteaz geroztik alokatuta duen 2.000 ha-ko tiraketa-eremua. Eremu hori 

Espainiako eta AEBko hegazkinek erabiltzen dute eta gaur egun kuartel bat ere 

badu bere baitan.  

Klimari dagokionez, Bardeetako klima mediterranear kontinentala dela esan 

dezakegu. Plubiositatea eskasa izaten da (bataz beste 400-450 mm ur biltzen 

dira urtean) eta oso aldakortasun handia dago urte batetik bestera. Gainera, 

oso egun gutxitan egiten du euria (urteko batezbestekoa 60 egunekoa da) eta, 

egiten duenean, euri-jasa bortitzak bota ohi ditu. Haizeak, batez ere ziertzoak 

(ipar-ekialdeko haizeak), oso maiz jotzen du; horren eta udako tenperatura 

altuen ondorioz, ebapotranspirazioa oso handia izaten da. Hori dela eta, uda 

beroa ez ezik, lehorra ere izaten da, eta ur-defizit nabaria egoten da. Negua, 

aldiz, lehorra eta nahiko hotza izaten da, gainera, aski arruntak dira izozteak.  
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Bardeak, plaka litosferikoen talkaren ondorioz sortu dira; hots, Pirinioek eta 

Iberiar Mendikateak gora egin eta mendikate hauen oinalde zabala sortu zen. 

Bardeak,  mendikate horietatik higatu eta bertara garraiatu ziren materialez 

(buztinaz, igeltsuz, harearriz, kareharriz eta konglomeratuz) osatuta daude.  

Bardeez hitz egitean, ezinbestekoa da prezipitazio-erregimenak izan duen 

garrantzia aipatzea; eurien intentsitate handiak sekulako garrantzia izan baitu 

bertako ezaugarri diren karkaben, trokarteen, sorgin-tximinien eta muinoen 

eraketan. Lehenengoak, euri-jasen ondorioz eroritako urek material bigunak 

(limoak eta buztinak) higatzean sortutako sakan estuak dira. Ertz malkartsuak 

izaten dituzte, eta etengabe aldatzen eta hazten ari dira. Sorgin-tximiniak eta 

muinoak, berriz, gogortasun handiko materialez (hareharri edo kareharriz) 

osatutako geruzen babesa dela eta, higatu gabe gelditu diren buztinezko 

mendixkak dira. Horiek normalean taula-forma dute eta sarritan oso 

malkartsuak dira.  
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Bertako heterogenotasuna kontuan hartuz, hiru unitate paisajistiko argi 

bereizten dira Bardeetan. Iparraldekoa, El Plano izenekoa, Aragoa ibaiaren ibai-

terraza eskegi edo glazisa da; gaur egun ibaia bera baino 130 m gorago dago. 

Meseta horizontalaren forma dauka eta ez du higadura nabaririk jasan. Horren 

hegoaldean eta hainbat ezponda eta labarrez bereizita, Bardea Zuria dago. 

Bigarren unitate paisajistiko hau karkaba, trokarte, sorgin-tximinia eta muino 

ugariz jositako higadura-depresio handia da, eta, bere erliebe eta egitura 

bitxiak direla eta, Bardeetako lekurik ezagunena da seguraski; izena udako 

ebaporazioaren ondorioz azaleratzen den gatzaren koloretik datorkio. Azkenik, 

Bardea Zuriaren hegoaldean kokaturik, egitura-plataforma eta muinoz osatuta 

dagoen Bardea Beltza dago.  

 

 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 
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3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Zein ezberdintasun dago, zure ustez, kareharri eta hareharri izeneko 

harrien artean? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Esan esaldietan adierazitakoa zuzena (z) ala okerra (o) den.  

a) Bardeak ez dira udalerri jakin batenak, udalerri jakin batzuek erabil ditzakete, 

ordea. (_)  

 

b) Bardeak erabil ditzaketen udalerri guztiak Bardeen eremuarekiko 

mugakideak dira. (_)  

 

c) Bardeetan klima lehorrak badu loturarik ziertzoa izeneko haize motarekin. 

(_)  
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d) Garai batean artzaintzarako erabiltzen ziren nagusiki Bardeak, baina gaur 

egun nekazaritzarako eta hegazkinen tiro-praktiketarako erabiltzen dira. (_)  

 

e) Bardeak sedimentuak metatzen diren eremua da. (_)  

 

f) Karkabak euriak gogor jotzean sortzen diren sakan estuak dira; sorgin-

tximiniak, aldiz, kareharria nahasturik daukaten buztinazko mendixkak dira. (_)  

 

g) Bardeak hiru eremutan banatzen dira, iparraldetik hegoaldera: El Plano, 

higadura gutxikoa; Bardea Zuria, higadura handikoa;  eta Bardea Beltza, hiru 

eremuen artean ezagunena. (_)  
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16. ITSAS HONDOA: UNIBERTSO GORIA 

2007/11/01 Galarraga Aiestaran, Ana Iturria: Elhuyar aldizkaria (Moldatua). 

1960ko hamarkadan, espazioaren konkista puri-purian zegoen. Estatubatuarrek 

eta errusiarrek lasterketa zientifiko eta teknologiko bat jokatzen zuten, nor 

iritsiko urrutiago, nork aurkituko mundu harrigarri gehiago espazio zabalean. 

Baina, garai berean, artean esploratu gabeko beste unibertso bat ikertzen hasi 

ziren zientzialari batzuk, eta oinekin zapaltzen dugun mundua ulertzeko gako 

batzuk itsas sakonean zeudela ikusi zuten. 

Mendetan zehar, geografoek, geologoek eta ozeanografoek uste izan zuten 

itsas hondoa eremu mortua zela, jarduerarik eta bizirik gabekoa. Besterik gabe, 

kontinenteen higaduraren produktuak eta azalean bizi diren animalien 

eskeletoak metatzen diren lekutzat hartzen zuten itsas hondoa.  

Ikuspegi hori ez zen aldatu 1960ko hamarkada arte. Hain zuzen, garai hartan 

hasi ziren ozeanoen hondoa esploratzen. Ordura arte, teknologia ez zegoen 

itsas hondoraino jaisteko bezain aurreratuta, baina, 1964an, estatubatuarrek 

Alvin itsasoratu zuten. Ilargira joateko Apollo diseinatu zuten bezala, itsas 

hondora heltzeko barruan hiru pertsona har zitzakeen itsaspeko bat egin zuten, 

eta, gaur egun, itsaso sakonera pertsonak eramaten jarraitzen du oraindik 

Alvinek. Hein handi batean, hari eta antzeko itsaspekoei zor diete zientzialariek 

itsas hondoaz dakitena.  

Plaka tektonikaren aztarnak  

Besteak beste, plaka-tektonikaren teoria osatzen lagundu dute itsaspeko 

tripulatuetan egindako espedizioek. Hain zuzen ere, munduko dortsal 

http://aldizkaria.elhuyar.eus/
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ozeanikoen urperaldi ugari egin dituzte zientzialariek, eta lurrazal berria han 

sortzen delako frogak behatu dituzte, bertatik bertara.  

 

    

Alvin urpekuntzia itsas hondoa ikertzeko propio dago diseinatua.  

Plaka-tektonikaren teoriaren arabera, hedapen ozeanikoak mugiarazten ditu 

plaka kontinentalak; izan ere, dortsalean sortzen da mugimendu hori. 

Dortsalaren ardatzean, erupzio bolkanikoak gertatzen dira. Laba sortzen da, 

beraz, eta sortzen den laba horrek plakei bultza egiten die alboetara. 

Gizakiaren denbora-eskalan, mugimendua ez da nabarmentzen, baina, 

geologian, milioi urtekotan neurtzen da denbora, eta, milioi bat urteko tartean, 

hamarka kilometro aldentzen da hondoa.  

Dortsal ozeaniko hau, alegia, bi plaka tektoniko banatu eta magma isurtzen 

duen etena 60.000 km luze da, eta munduko ozeano guztiak zeharkatzen ditu. 

Islandian eta beste lekuren batean izan ezik, ur azpian dago, eta gandorra, gutxi 

gorabehera, 2.500 m-ko sakoneran dago. Dortsala bera 2.000-3.000 m 

altxatzen da kontinenteetatik bereizten duten haran abisalen gainean.  
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Ur azpiko sumendiak  

Oraindik galdera asko daude erantzuteko itsas hondoko jarduera bolkanikoaren 

gainean. Adibidez, orain arte inork ez du aurrez aurre ikusi erupzio bat 

gertatzen ari den unean; halere, badira urte batzuk hedapen ozeanikoaren 

arrasto garbiak deskubritu zituztela.  Famous (French American Mid Ocean 

Undersea Survey) operazioan izan zen, 1973-74an. Xavier Le Pichon geologoak 

zuzendu zuen, eta Atlantiko erdiko dortsalaren gandorra erdibitzen duen haran 

sakona esploratu zuten. Izan ere, hedapen ozeanikoaren aztarnak ikustea zuten 

helburu.  

Operazio hartan, Alvinez gain, Archimede batiskafoa eta itsaspeko tripulatu 

frantziar bat erabili zituzten, Cyana. Operazio benetan emankorra izan zen, 

itsaspekoek aukera eman baitzieten ozeano-hondoaren gainean ibiltzeko eta 

beren begiz ikusteko lurrazal sortu berria.  

Tximinia hidrotermalak  

Famousen hurrengo esplorazio ezaguna Cyamex izan zen, 1978an. Ordurako, 

geologoak liluratuta zeuden dortsalean gertatzen diren erupzioek sortzen 

dituzten egiturekin. Magma basaltikoa 1.200 ºC-an ateratzen da, eta itsas ura, 

berriz, 2 ºC-an dago. Hortaz, berehala solidotzen da, eta, isuritako 

bolumenaren arabera, itxura desberdina hartzen du.   
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Tximinia hidrotermalak, itsas hondoan egindako aurkikuntza harrigarria. 

Cyamex operazio franko-mexikarrean, Kaliforniako golkoaren sarreran, 

Mexikoko uretan, ordura arte ezagutzen ez ziren beste egitura batzuk 

deskubritu zituzten: tximinia hidrotermalak. Egun batean, zientzialari mexikar 

bat jaitsi zen Cyanaren barruan, eta kolore biziko egitura berezi bat ikusi zuen. 

Gainean, hildako animalien aztarnak zituen, besteak beste, desegiten hasitako 

oskolak. Jarraian, beste urperaldi batzuk egin zituzten han inguruan, eta ur-

laster beroen arrastoak, zizare-fosilak, hildako txirlak eta tximinia gehiago 

aurkitu zituzten. Baina denak hilda zeuden.  

Bat-batean... oasia  

Hurrengo urtean, 1979an, tximinia hidrotermal aktiboak topatzeko asmoz, 

zientzialari frantziarrak eta estatubatuarrak leku berera itzuli ziren, Rise 

operazioan. Angus ontzia eraman zuten, hondoaren argazkiak ateratzeko, eta 

haietan biziaren arrastorik ba ote zegoen begiratzen zuten. Horren arabera 

aukeratu zuten non urperatu, Alvinen barruan sartuta.  

Horrela, azkenik, deskubritu zituzten lehen tximinia aktiboak. Hain juxtu, 

Thierry Juteau geologoak ikusi zituen lehen aldiz, eta txundituta geratu zen 

haien inguruko ekosistemarekin. Iluntasun betean, ozeanoak mortua dirudien 
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sakoneran, milaka animalia biltzen ziren ur beltza isurtzen zuten fumarola 

ikusgarrien inguruan: karramarroak, olagarroak, arrainak, zizareak, muskulu 

erraldoiak...  

Itsas hondoaren esplorazioa ez da amaitu, baina garbi dago, aurrerapen 

teknikoak ahalbidetu ahala, gero eta hobeto ezagutuko dugula urpeko 

unibertsoa. Gainera, interes ekonomikoak ere ari dira bultzatzen ozeano-

hondoaren esplorazioa: lur gaineko meategiak agortzen ari direnez, iturri 

berrien bila hasi dira, eta dortsal ozeanikoa metal-biltegi oparoa da.  

Esploratzaile txikiak  

1960ko hamarkada arte, batiskafoak erabiltzen ziren itsas hondora jaisteko. 

Haiekin, errekor ikusgarriak egin zituzten. Adibidez, 1960ko hamarkada hartan, 

Archimede batiskafo frantziarrak 10.800 metroko sakonerara iristea lortu zuen 

Marianetako fosan. Urperatze haiek, ordea, ez zuten helburu zientifiko 

handirik. Izan ere, batiskafoak ez ziren batere egokiak hondoa esploratzeko; 

oso astunak ziren (200 t), eta ez ziren hondoan mugitzeko gai.  

1964an, baina, itsas hondoa ikertzeko bereziki diseinatutako lehen itsaspeko 

tripulatua egin zuten: Alvin. Hark eta haren ondoren egin ziren antzekoek 

iraultza ekarri zuten itsas hondoaren esploraziora. Itsaspeko gogorrak dira, 

sakonera handietan dagoen presioa jasateko, eta, aldi berean, arinak dira. 

Alvinek, esaterako, 17 t besterik ez ditu, baina haren titanio eta burdinazko 

esferak ondo jasaten du 4.500 m-ko sakoneran dagoen presioa (hori da Alvinek 

har dezakeen sakonera maximoa).  
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Trieste batiskafoa. 11.000 m-ko sakonerara iritsi zen, August Piccard asmatzailearekin. 

 

Sakonera horretara heltzeko, gutxi gorabehera bi ordu behar ditu Alvinek, eta 

beste hainbeste igotzeko. Urperaldi bakoitzean, gehienez, hamar ordu ematen 

ditu ur azpian, barruan pilotu bat eta bi zientzialari daramatzala.  

Guztira, 4.200 urperatze baino gehiago egin ditu Alvinek, eta 12.000 

zientzialari, ingeniari eta behatzaile eraman ditu ozeano sakonera. Sortu 

zutenetik asko berritu dute; adibidez, 2006an beste beso robotiko bat jarri 

zioten, baina oinarrizko hainbat gauza ezin dituzte aldatu, beraz, haren 

ordezkoa egiten ari dira. Hala ere, lehen esploratzaile txikiek lan paregabea 

egin dute ozeano-hondoaren esplorazioan.  
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Seigarren paragrafoan “esan nahi baita” adierazpidea ageri da. Eman 

adierazpide horren baliokide izan daitekeen beste adierazpide bat. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



86 
 

5. Esan esaldietan adierazitakoa zuzena (z) ala okerra (o) den.  

a) XX. mendearen bigarren erdialdean Apollo espaziorako espazio-ontzia erabili 

zen bezala, garai berean,  Alvin urpekuntzia erabili zen itsas hondorako. (_) 

 

b) Itsas hondora egindako espedizioei esker, litosfera plakatan banatuta 

zegoela proposatzen zuen ideia baieztatu ahal izan zuten. (_) 

 

c) Litosfera plakatan banatuta zegoelako ideia dortsal ozeanikoen aurkikuntzak 

baieztatu zuen. Dortsal hauetatik labak irten eta lurrazal berria sortzen da. (_) 

 

d) Alvin, Cyana eta Archimederi esker, dortsaletatik labak nola irteten duen 

ikusi ahal izan zuten. (_)  

 

e) Itsas hondoetako ura oso hotz dagoenez, lurretik irteten den laba berehala 

solidotzen da, forma harrigarriak hartuz. (_)  

 

f) Tximinia hidrotermalen inguruan ez dago bizirik. (_)  

 

g) Ozeano-hondoaren esplorazioaren atzean, arrazoi zientifikoak aurkitzen dira, 

jakin-min hutsa, alegia. (_)  
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h) Alvin urpekontzi bikaina da, besteak beste, txikia delako eta tripulatu 

daitekeelako. Baina Marianetako fosaren zoruraino iristeko batiskafo bat behar 

da. (_) 

 

i) Alvinek uraren presioari eutsi dio, bere egiturari eta titanioari esker. Baina, 

baldintza gogorrak jasaten dituenez, ez da komeni harekin urperatze kopuru 

handiegia  egiterik. (_)  
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17. UR MOTAK 

2004/06/01 Lorenzo, Arantza/Uranga, Ane Miren Iturria: Elhuyar aldizkaria   (Moldatua). 

Ura funtsezko osagaia da izaki bizidunentzat. Gure gorputzaren funtzio 

anitzetan parte hartzen du. Zelularen pisuaren % 80 ura da. Barneratzen eta 

kanporatzen dugun uraren artean oreka mantentzea oso garrantzitsua da, 

gorputzeko prozesu guztiak modu egokian egin daitezen. Arnasketaren, 

izerdiaren, gernuaren eta gorotzaren bidez kanporatzen dugu, besteak beste 

ura; eta, galera horiek berreskuratzeko, gutxi gorabehera egunean bi litro ur 

hartzea gomendatzen da. Ur hori edarien bitartez (ura, zukuak, infusioak...) eta 

zenbait janariren bitartez lor daiteke, batez ere fruta eta barazkien bidez.  

 

Uraren osaera lurraren ezaugarri geologikoekin erlazionatzen da, eta, bereziki, 

iturburuan topatzen dituen harkaitzen mineralekin. Oro har, uretan topatzen 

ditugun mineralen atomoak (gatz mineral deitzen zaie) hauek dira: kaltzioa, 

magnesioa, sodioa, kloroa eta fluorra. Gatz mineral horietaz gainera, ur batzuek 

gasa izan dezakete. Hori guztia kontuan hartuz, propietate anitz dituzten 

hainbat ur mota merkaturatzen dira.  

http://aldizkaria.elhuyar.eus/
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Kaltzikoak: gutxienez 150 mg/l kaltzio dutenak. Hezurretako gaitzak 

dituztenentzako lagungarriak izan daitezke.  

Magnesikoak: gutxienez 50 mg/l magnesio dutenak.  

Fluoratuak: gutxienez 1 mg/l fluoruro dutenak. Hortz eta hezurretako arazoak 

saihesteko erabiltzen dira.  

Ur kloratuak: kloruroa, sodioa, kaltzioa eta magnesioa izaten dira nagusi. 

Mineralizazio mailaren arabera, hainbat modutan erabiltzen dira; kasu 

batzuetan edateko eta besteetan bainuak hartzeko. Erreuma, azal edota 

arnasketa arazoetarako gomendatzen dira.  

Bikarbonatatuak: bikarbonatoa da  nagusi, eta, oro har, mineralizazio maila 

1 g/l da. Ur mota hau urdaileko azidotasuna gutxitzeko erabiltzen da.  

Karbogaseosoak: karboniko askearen kontzentrazioa 250 mg/l baino handiagoa 

denean. Ur mota hau edanez, urdaileko urin gastrikoen jarioa eta hesteen 

mugikortasuna errazten dira. Gomendagarria da idorreria-kasuetan. Ur 

horietan bainua hartzeak odol-basoak zabaltzea eragiten du, eta, beraz, odol-

hodietarako onuragarriak dira zenbait kasutan. 

Mineralizazio txikikoak: normalean otorduetan erabiltzen ditugunak. 

Mineralizazio maila 50-500 mg/l artean dute. Pixa egiteko onak dira. 

Mineralizazio txikiko ura egokia da haurren biberoiak prestatzeko, batez ere 

lehenengo hilabeteetan, giltzurruna guztiz garatu gabe dagoenean 

Burdin-urak: burdina dute 1 mg/l edo gehiago. Anemia-kasuetan erabiltzen 

dira. Horrelako ur motaren bat erostera goazenean, informazio hau eman 

behar du etiketak:  
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1. Ur mineral naturala den edo mineral sendagarria.  

2. Ura jaso den iturburuaren izena, eta iturburu hori zein herri eta probintziatan 

dagoen.  

3. Egindako analisien emaitzak, eta analisi horiek noiz egin diren.  

4. Legearen araberako ezaugarri bereziak: zein gaixotasun prebenitu eta 

tratatzeko erabiltzen den. 

Hala ere, komeni da ur sendagarriak, betiere, mediku baten kontrolpean eta 

kontu handiz erabiltzea. Erabili aurretik ezinbestekoa da pazientearen 

gaixotasunak eta gorputz-ezaugarriak zehatz-mehatz ezagutzea. Izan ere, alde 

batetik onura ekar dezakeenak bestetik kaltea ekar dezake.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

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

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………
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………….……………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Zer dira “gatz mineralak”? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Azter itzazu taula hauek eta, jarraian, erantzun galderak:  

IZENA MINERALIZAZIOA SODIOA 

(mg/l) 

KALTZIOA 

(mg/l) 

AHOLKUAK 

Mondariz Txikia 55 8 1 

Betelu Erdi-mailakoa 157 100 2 

Fontvella Txikia 16 36 3 

Fontdor Txikia 11 29 3 

Fuentesanta Txikia 16 78 4 

Insalus Erdi-mailakoa 11 162 4 

Lanjaron Txikia 11 28 3 

Solar de 

Cabras 

Txikia 9 67 3 

Solares Txikia 92 83 1 

Viladrau  Txikia 12 37 3 

Vichy catalan Handia 1220 15 2 
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Aholkuak 

1. Haurrentzako janariak prestatzeko egokia. 

2. Haurrentzako janaria prestatzeko ezegokia. 

3. Haurrentzako janaria prestatzeko egokia, baita sodio gabeko dieta egin behar 

dutenentzat eta giltzurrun-arazoak dituztenentzat ere. 

4. Haurrentzako janaria prestatzeko ezegokia, baina egokia sodio gabeko dieta 

egin behar dutenentzat.  

 

a) Hezurretako gaitzarentzat zein markatako ura komeni da hartzea? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Mineralizazio mailari dagokionez, zein markatako urak egingo luke mesede 

urdaileko azidotasunaren aurka? 

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

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

c) Zein dira haurrentzako janaria prestatzeko ur egokiak? Eta zein ezegokiak? 

Arrazoitu, zure ustez aholku hauek zertan oinarritzen diren 

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

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

d) Zein da mineralizazio maila baxuena duen ura? 

…………………………………………………………………………...................................................

................................................................................................................................ 
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e) Zein da mineralizazio maila baxua duten uren artean, mineralizazio maila 

altuena duena?  

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

................................................................................................................................ 
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18. ATMOSFERA: PLANETEN AZALA 

2005/06/01 Rementeria Argote, Nagore - Elhuyar Zientziaren Komunikazioa Iturria: Elhuyar 

aldizkaria (Moldatua) 

Atmosfera Lurra inguratzen duen gasezko geruza da. Baina beste planeta 

batzuek ere badituzte gas-geruzak —atmosferak, alegia—, eta satelite batzuek 

ere bai eta izarrek... Jakina, guztiak oso desberdinak dira elkarren artean. Bi 

planeta berdin ez dauden bezalaxe, ez daude bi atmosfera berdin. 

Lurrak inguratzen duen gasezko estalki bat dauka. Gas horien multzoak 

atmosfera osatzen du. Baina, inguruko planetak behatuta, ikusten da guztiek ez 

dutela atmosfera. Oro har, baldintza batzuk bete behar dira atmosfera izateko, 

baina, batez ere behar-beharrezkoa da grabitazio-indarra. Gainerakoan, 

tenperatura minimo bat behar da molekulak gas-egoeran egon daitezen, eta ez 

likido- edo solido-egoeran. Tenperatura altuegia ere ez da komeni, halako 

energiarekin gasak espazio zabalera alde egin baitezake. Hala eta guztiz, oso 

tenperatura altuetan ere izan dezake planeta batek atmosfera, grabitazio-indar 

handia badu.  

Gasezko erraldoiak  

Jupiterri eta gainerako gasezko erraldoiei —Saturno, Urano eta Neptuno— 

begiratzea besterik ez dago. Tenperatura ikaragarri altua dute, baina are eta 

ikaragarriagoa da duten grabitazio-indarra. Hain da handia, inguruko gasak 

erakarri eta haiei planetaren inguruan eusteko gai da. Horrela hartu zuten 

planeta horiek gaur egun duten neurria, eta horrexegatik deitzen zaie, hain 

zuzen ere, gasezko erraldoiak, batez ere gasez osatuta dauden planeta 

kolosalak direlako.  

http://aldizkaria.elhuyar.eus/
http://aldizkaria.elhuyar.eus/
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Ez dirudi erraza izan daitekeenik gasez osatuta dagoen planeta batean 

atmosfera bereiztea. Azken finean, nola bereizi inguruko gas-geruza —

definizioz atmosfera hori da eta— planeta bera gasez osatua badago? Kontua 

da nukleo solido txiki bat dutela planeta horiek. Neptunoren nukleo solidoak, 

esate baterako, Lurraren neurria du, baina, atmosfera kontuan hartzen bada, 

Neptuno ia 60 aldiz handiagoa da.  

 

 

Saturno, gasezko erraldoia, bere asteroide eraztun eta guzti. 

Konposizioari dagokionez, Eguzkiaren antz handiagoa dute gainerako planetena 

baino. Izan ere, osagai nagusiak hidrogenoa eta helioa dira. Nolabait esateko, 

nahikoa energia ez duten izarrak dira gasezko erraldoiak.  

Lur-planetak  

Ageri denez, gure planeta (Lurra) eta ingurukoak oso bestelakoak dira, eta ez 

dute gasezko erraldoi horien inongo antzik. Neurriari begiratu besterik ez dago: 

Merkuriok, Artizarrak, Lurrak eta Martek nanoak dirudite erraldoi haien 

ondoan. Gainera, funtsean solidoak dira, eta, hain zuzen ere horrexegatik, lur-
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planetak esaten zaie. Hain desberdinak izanik, atmosferak ere zeharo 

diferenteak dituzte.  

Beraz, bi planeta mota bereizten dira atmosferari dagokionez —gasezko 

erraldoiak eta lur-planetak—. Desberdintasun horren arrazoia zein den 

jakiteko, eguzki-sistemaren jaiotzari erreparatu behar zaio. Duela 4.500 milioi 

urte inguru sortu ziren planetak: Eguzkitik gertuen lur-planeta txiki eta solidoak, 

eta urrunago gas-hondarrez handitzen joan ziren gasezko planeta erraldoiak.  

Lur-planeta haietako batzuek atmosferari eutsi zioten eta besteek ez. Planeta 

txikienei kosta zitzaien gehien atmosferari eustea: Merkuriori eta Marteri. Gaur 

egun, Merkuriok ez du atmosferarik, eta Marterena oso-oso mehea da.  

Merkurio lur-planetetan txikiena da —Lurrak baino hamazortzi aldiz masa 

txikiagoa du—, eta Eguzkitik gertuen dagoena. Lurretik egindako behaketek eta 

Mariner 10 espazio-ontziaren bidez egindakoek, behintzat, ez dute ageriko 

atmosfera baten aztarnarik erakutsi. Azalean bost elementu aurkitu dituzte 

(oxigenoa, hidrogenoa, neona, sodioa eta potasioa), baina ez omen dute 

atmosfera bat osatzen. 

Merkurio txikiegia da atmosfera izateko. Baina atmosferarik ez izateko beste 

arrazoi bat ere badu: Eguzkitik oso gertu dago, eta eguzki-haizeak eraman 

egiten ditu gas-arrastoak.  
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Marteri "planeta gorria" ere esaten zaio. 

Marte ere txiki samarra da: Merkurio baino ia bi aldiz handiagoa da, baina Lurra 

baino bederatzi aldiz txikiagoa, hala ere. Marteri ateratako argazkietan 

gainazala ikusten da, beraz, atmosfera ia gardena du (ez da ia hodeirik edo 

antzekorik ageri).  

Artizarrak dir-dir  

Beste bi planetak (Lurra eta Artizarra) handiagoak dira, eta atmosfera dute. 

Eguzki-haizea Lurrera baino indar handiagoz iristen da Artizarrera, Merkurioren 

ondoren Eguzkitik gertuen dagoen planeta baita. Baina, hala ere, gai da 

inguratzen duen gas-geruzari eusteko. Oso atmosfera trinkoa du —Lurretik 

begiratuta ezin da Artizarraren gainazala ikusi—, gehienbat karbono dioxidoz 

osatuta dago, eta planeta horren gainazaleko presioa oso handia da, Lurrekoa 

baino 90 bat aldiz handiagoa —ez da harritzekoa han lur hartutako zundek ordu 

gutxi batzuk bakarrik iraun izana presioak suntsitu aurretik—.  
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Euskaraz, "Artizarra" esaten zaio Venus planetari.  

Antzeko jatorria eta neurria izaki, Lurraren eta Artizarraren atmosferek antz 

handiagoa izan beharko lukete —zerbaitegatik esaten da Artizarra Lurraren 

ahizpa dela—. Baina, jakina denez, konposizioa oso bestelakoa da. Lurreko 

atmosferaren osagai nagusiak nitrogenoa eta oxigenoa dira, eta Artizarrarena 

karbono dioxidoa. Antza, Lurraren atmosferak oso eboluzio desberdina izan 

zuen. Eboluzio hori nolakoa izan zen ez dakigu zehatz-mehatz, baina, zantzu 

guztien arabera, saltsaren erdi-erdian bizidunak daude. Azken finean, etenik 

gabeko bilakaera baten ondorioa da.  
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Planeta guztiek ez dute tamaina bera 

Urruneko atmosferak  

Gure eguzki-sistemako planeta eta satelite gehienak zuzenean behatu dira 

atmosfera duten jakiteko, baina oso urrun daudenekin lana nekezagoa da. 

Duela ez asko, 2001ean, aurkitu zen lehenengo aldiz atmosfera bat gure eguzki-

sistematik kanpoko planeta batean. Pegasus konstelazioko exoplaneta batena 

zen (HD 209458b), Lurretik 150 argi-urtera dagoena. Hubble espazioko 

teleskopioa erabili zen horretarako, eta ez zen aurrerakuntza makala izan. 

Exoplaneta haren atmosfera detektatzeko gertaera jakin bat aprobetxatu 

zuten: Lurraren eta orbitatzen zuen izarraren artean pasatu zen. Eta, hala, 

izarrak igorritako argia exoplanetaren atmosferan zehar pasatu zen. Hari esker 

ondorioztatu zuten gasezko erraldoi bat zela.  
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

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

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

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Esan esaldi hauek adierazten dutena zuzena (z) ala okerra (o) den: 

a) Atmosfera bat sor dadin gutxieneko bi baldintza behar dira: grabitate 

indarra, atmosfera osatzen duten osagaiek espaziora “ihes” egin ez dezaten eta 

tenperatura egokia. (_) 
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b) Gasezko erraldoietan planeta bera eta atmosfera bereiztea ez da erraza, hain 

zuzen ere planeta hauek gehienbat gasezkoak direlako! (_) 

 

c) Gasezko erraldoietan ez bezala lur planeta guztietan oso ederki bereizten da 

atmosfera. (_) 

 

d) Artizarrak, txiki samarra denez,  atmosfera oso arina du. (_)  

 

e) Esne-bidea galaxiatik kanpo aurkitu duten lehenengo planeta gasezko 

erraldoia da. (_)  
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BIZITZA 
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19. ZELULAK  

 

Adreilu laranjaz eraikitako etxe bati oso urrundik begiratuko bagenio, etxe 

laranja bat ikusiko genuke, baina ez genuke adreilurik bereiziko, ikusezinak 

izango lirateke guretzat, hain zuzen ere, urrunegi geundekeelako. Aldiz, etxe 

horretara hurbildu eta etxeari parez pare begiratuko bagenio, etxearen 

perspektiba galdu eta adreiluak bakarrik ikusiko genituzke, adreiluz egindako 

pareta bat, alegia. 

 

Era berean, pertsona bati edo lore bati edo erreka batetik edalontzi batean 

hartu dugun urari gure begiekin begiratuko bagenie, pertsona bat edo lore bat 

edo ura edalontzi batean ikusiko genituzke, ez besterik. Baina, argi! 

Mikroskopio bat hartuta begiratuko bagenie, gauzak erabat aldatuko lirateke. 

Izan ere, mikroskopioek gauzak 200 edota 100.000 aldiz hurbilagotik ikusteko 

aukera ematen baitigute. Beraz, jada ez genuke pertsonarik, lorerik edota urik 

edalontzian ikusiko, baizik eta pertsonen, loreen edota uretan dauden osagai 

batzuk. Bada, osagai horiei zelula esaten zaie. Zelulak izaki bizidunen oinarrizko 

piezak dira, nolabait ere.  
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Landare zati bati mikroskopioz begiratuz gero, landare zelulak ikusiko dituzu. 

 

                        

Errekasto honetako urari mikroskopioz begiratuz gero, errotifero izeneko animalia mikroskopikoak 

ikusiko dituzu. 

                      

Garun zati bati mikroskopioz begiratuz gero, neurona izeneko animalia-zelulak ikusiko dituzu. 
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Pertsonen gorputza osatzen duten 37 bilioi zelulei animalia-zelula esaten zaie, 

pertsonak animalien taldean sailkatzen direlako. Loreak osatzen dituzten 

milioika eta milioika zelulei, berriz, landare-zelula esaten zaie, loreak landareen 

taldean sailkatzen direlako.  

–Eta, uraren zelulei? 

–Tira... Ura ez da izaki biziduna eta, hortaz, ez du zelularik. Kontua da, ordea, 

uretan (eta airean eta beste toki askotan)  izaki mikroskopikoak (mikroskopioz 

soilik ikus daitezkeenak) bizi direla, askotan, zelula bakar bat izatera mugatzen 

direnak eta, mikroskopioarekin apuntatzean, ikusgarri gertatzen dira.  

Zelulak, esan bezala, bizidunen oinarrizko piezak dira. Baina era askotako 

zelulak daudenez, sailkapenak egiten dira. Sailkapena egiterako orduan, lehen 

betebeharra, garrantzitsuena delako, prokarioto motako zelulen eta eukarioto 

izenekoen arteko bereizketa egitea da. Horrela, bada, zelula bat baino gehiagoz 

eraikitako izaki bizidunen zelulak eukariotoak dira beti. Zelula bakar batekin 

konpontzen diren bizidunak, berriz, eukariotoak dira; hala ere, bereizketa hori 

ez da dirudien bezain sinplea. Labur esateko, zelularik soil eta sinpleetan, soil 

eta sinpleenak prokariotoak dira. Zelulak konplikatuagoak baldin badira, berriz, 

eukariotoak.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Zelula eukariotoen eta prokariotoen arteko ezberdintasun nagusia nukleoa izatea da; eukariotoek 

zelula dute eta prokariotoek ez. 
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Zelula eukariotoen artean bi mota bereizi ohi dira: landareenak eta animalienak. 

 

3. Aztertu arestiko irudiak eta esan zelula eukariotoak (e) ala prokariotoak (p) 

diren: 

a) Zakur baten azala osatzen duten zelulak: _ 

b) Arkakuso baten urdaila osatzen duten zelulak: _ 

c) Pago baten egurra osatzen duten zelulak: _ 

d) Perretxikoen zelulak: _ 

e) Ugaztunen hesteetan bizi den Escherichia coli izeneko bakterioa, bakterio 

guztiak bezala, izaki zelulabakarra da eta nukleorik gabea: _ 

f) Kolera gaixotasuna sortzen duen Vibrio colerae izeneko bakterioa: _ 

g) Errotifero izeneko animalia mikroskopikoen zelulak: _ 

h) Euglenofito izeneko algak izaki zelulabakarrak dira eta nukleoa daukate: _  

      

Zelula eukariotoen eta prokariotoen arteko aldea 

Eukariotoa Prokariotoa 

Landarea Animalia 
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20. ZELULAK ETA EHUNAK 

 

Oso garrantzitsua da ulertzea zelulak forma edo itxura askotakoak izan 

daitezkeela. Zelula mota edo talde pila bat izaten dira. Pertsona batek, 

adibidez, 200 zelula talde edo tipo ditu. Talde bakoitzeko zelulek forma eta 

tamaina jakin bat izango dute.  

Zelula bakarrez osaturiko izaki bizidunetan ez, baina milioika eta milioika 

zelulaz osaturiko izaki bizidunetan, zelulak bata bestearen ondoan egoten dira, 

elkarri lotuta edota, behintzat, elkarri gel edo goma antzeko batez itsatsita. 

Mota bereko zelulak elkartuz eta konbinatuz, oihal edo ehunak sortzen dira. 

Gero, ehun mota ezberdinak konbinatuz, organoak sortzen dira, alegia, 

burmuina, urdaila, hezurrak eta abar. Eta, jakina, burmuina, urdaila, hezurrak 

eta abar elkartuz, gorputz osoak.  
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Beraz, soiletik osotasunera, honela antolatzen dira zelula askoz osaturiko 

izakiak: zelulak  > zelulak elkartu  > ehunak  > ehunak elkartu > organoak > 

organoak elkartu  > gorputza. 

Izaki bizidunen gorputz osoei, teknikoki, organismo deitzen zaie. Baina zelula 

bakarreko izaki bizidunak ere organismoak dira, euren gorputz osoa zelula 

bakar hori delako.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Ehunak 

Organoak 

Aparatuak 

Organismo-maila 

Maila atomikoa 

Maila molekularra 

Maila zelularra 
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2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. “Anitz” hitza, “ugari” edota “oso” hitzen baliokidea da. Zer adierazten du, 

zure ustez, “zelulanitz” hitzak? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Honako irudi hauetako batzuk gure organismoaren lokomozio-aparatuko 

osagaiak dira. Beste batzuk, digestio-aparatuko osagaiak. Zure eginbeharra 

irudiak bi taldetan bereizi eta ordena edo hurrenkera egokian kokatzea 

izango da.  

Lokomozio-apartua: 1...... --> 2..... -->3...... --> 4..c.. 

Digestio-aparatua: 1..d... --> 2......--> 3...... -->  4...... 
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a)                                                     b) 

      

c)                                                      d) 

    

      e)                                                            f) 
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g)                                                                               h) 
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21. IZAKI BIZIDUNEN SAILKAPENA 

 

Haritza landare mota bat da; katua, animalia mota bat; gibelurdina, perretxiko 

mota bat; arrosa, landare mota bat; eulia, animalia mota bat; zizahoria 

perretxiko mota bat. Baina haritza, katua, gibelurdina, arrosa, eulia, zizahoria… 

denak ere izaki bizidun edo organismo motak dira, eta sailkatu egin daitezke: 

haritza eta arrosa, landareen taldean; katua eta eulia, animalien taldean; eta, 

azkenik, gibelurdina eta zizahoria, perretxikoen taldean.  

Hauxe esan nahi du sailkatzeak: gauzak ezberdinak izan arren, talde edo 

sailetan antolatu ditzakegu, berdintasunei begiratuz gero.  

Zientzialariek uste dute ia 9 milioi espezie mota dagoela munduan; hau da, 

9 milioi organismo mota berezi  dagoela (haritzak, katuak, arrosak, gibelurdinak 

eta abar, 9 milioiko zerrenda osatu arte). Baina, orain arte, 2 milioi bakarrik 

deskubritu dira. Hala ere, 2 milioi mota horiek bost talde handitan sailka 

daitezke. Talde horiei erreinu deitzen zaie, eta Landareen erreinua, Animalien 

erreinua, Onddoen erreinua eta beste bi gehiago daude.  

Landareen erreinuan sartzen dira haritza, arrosa eta beste landare guztiak, 

300.000 organismo inguruko zerrenda osatu arte.  

Animalien erreinuan sartzen dira katua, eulia, gu geu eta beste pila bat, 

1.500.000 organismoko zerrenda osatu arte. 

Onddoen taldean, berriz, sartzen dira gibelurdina, zizahoria eta beste 120.000 

espezie edo organismo mota inguru.  
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Orain arte aipatu ez ditugun beste bi erreinuak, berriz, Moneroen erreinua eta 

Protisten erreinua dira. Ez ditugu aipatu, berezi samarrak direlako: ezin dira 

begi hutsez ikusi, oso-oso txikiak direlako, alegia, mikroskopikoak direlako.  

Bi erreinuen arteko ezberdintasuna edo alde nabarmenena hau da: moneroen 

barruko espezieak prokariotoak (nukleorik gabekoak) dira, eta protistoen 

barrukoak, eukariotoak. Moneroen barruan, bakterioak sartzen dira,  10.000 

espezie ezagun. Protistoen barruan, uretan bizi ohi diren alga eta protozoo 

ikusezinak dauzkagu, 55.000 bat espezie mota.   

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………
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………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Osatu taula hau irudietan agertzen diren izaki bizidunekin: 

IZAKI MOTA ERREINUA ZELULABAKARRA 

ala ZELULANITZA 

PROKARIOTOA ala 

EUKARIOTOA 

    

    

    

    

    

    

 

            

Paramecium caudatum                                              Bordetella bronchiseptica 
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Bitxilorea                                                                      Olagarroa 

     

 

Onddo beltza           
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22. ANIMALIEN SAILKAPENA 

 

Animalia motak asko dira eta, jakina, horiek ere sailkatu egin behar.  Askotan 

erabiltzen den sailkatzeko modu bat bizkarrezurraren araberakoa izaten da. 

 ––Badakizue zer den bizkarrezurra, ezta? Bada, ipurdi gainetik 

lepo-hezurreraino iristen zaizuen hezurrez egindako hodia. Irakurtzen segi 

aurretik, ukitu hatzekin zuen bizkarrezurra. Oso ondo. Tira, bada, zera ari ginen 

esaten, pertsonok oso gustuko dugula bizkarrezurrari erreparatzea animaliak 

sailkatzerako orduan. Eta hori zergatik den? Bada, arrazoia oso da erraza, guk 

geuk bizkarrezurra daukagunez, guk bezala bizkarrezurra daukaten animaliak 

besteengandik bereizi nahi ditugulako.  

Hori horrela, animaliak bi talde handitan banatzen dira: bizkarrezurra 

daukatenak eta bizkarrezurrik ez daukatenak. Askoz, askoz, askoz gehiago dira 

bizkarrezurrik ez daukaten animaliak. 

Sailkapen horretaz gain, bizkarrezurra duten animalien talde barruan nahiz 

bizkarrezurrik ez dutenen barruan ere beste sailkapen batzuk egiten dira. Baina 

horretarako beste ezaugarri batzuei begiratzen zaie.  
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Osatu taula hau X bat jarrita dagokion hutsunean: 

IZAKIA ORNODUNA ORNOGABEA 

Katua   

Barraskiloa    

Marmoka   

Oiloa   

Kakarraldoa   

Sardina   

Karramarroa   

Sugea   

Igela   
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23. LANDAREEN SAILKAPENA 

 

Landare mota bat baino gehiago dago. Hobeto esanda, milaka landare mota 

dago eta, noski, apur bat ulertuko badira, sailkatu egin behar dira.  

Landareak sailkatzerako orduan, kontuan hartzen den lehengo ezaugarria  hau 

da: ea lorerik duten ala ez. Loreak baldin badituzte, loredunak deitzen zaie; eta 

ez baldin badute, loregabeak. Landare loregabeak goroldioen eta iratzeen 

taldeko landareak dira. Loregabeak dira, nolabait esateko, oso zaharrak 

direlako, dinosauroen garaitik datozelako, loreak oraindik asmatu gabe zeuden 

garaitik, alegia. Landare loredunak, berriz, gainerako guztiak dira, berdin garia, 

asuna, arrosa edota pinua.  

Landare loredunen artean ere bi talde handi bereizten dira: alde batetik, hosto 

estuko zuhaitz eta zuhaixkak (pinua eta gisakoak); bestetik, hosto zabaleko 

zuhaitzak (haritza, pagoa, eukaliptoa...), lore arruntak eta belarrak. Bada, hosto 

estuko zuhaitzei gimnoespermoak izen teknikoa ematen zaie eta hosto 

zabalekoei, berriz, angioespermoak.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Begiratu irudi hauei eta, pentsatu ondoren, osatu taula: 

Landarea  Loregabea Angioespermoa Gimnoespermoa  
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    Arrosa                                                                                   Garia 

             

Pagoa                                                                                       Garoa 

 

                                  

Goroldioa                                                                                      Hagina 
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24. MIKROORGANISMOAK 

 

Hona zer dioen Wikipediak mikroorganismoei buruz: “Mikrobioak edo 

mikroorganismoak mikroskopioz soilik ikus daitezkeen izakiak dira. 

Unizelularrak edo plurizelularrak izan daitezke. 2017an aurkitu ziren orain 

arteko mikrobio fosilik zaharrenak, orain dela 3.450 milioi urteko Australiako  

arrokatan”. 

Mikrobioen ezaugarri nagusia haien tamaina da: oso txikiak dira (adibidez, 

bakterio bat arkakusoa baino mila aldiz txikiagoa da) eta, ondorioz, ez dira begi 

hutsez ikusteko modukoak, alegia, begi-bistakoak edo ikusgaiak. 

Mikrobio nagusiak birusak, bakterioak, protozooak eta onddo batzuk (legamiak) 

dira. Nahiz eta pertsona askoren ustez txarrak izan, mikrobio gehienak ez dira 

kaltegarriak, eta askok alor askotan laguntzen digute (industrian, 

osasungintzan, ingurugiroa hobetzen, etab.). Egia esan, gaixotasunak sortzen 

dituzten mikrobioak, portzentaietan, oso gutxi dira. 

Gaur egun, 8.000 mikroorganismo mota ezagutzen da, baina, uste denez, 

gehiago dira, 3.000.000 inguru!  

Ia mikroorganismo guztiak prokariotak dira, nukleorik ez dutelako eta, hortaz, 

Moneren erreinuan sartzen dira. Baina badira mikroorganismo eukariotak ere 

eta horiek Protisten erreinuan nahiz Onddoen erreinuan sailkatzen dira. 

Birusak, berriz, beste kontu bat dira, oso berezia: mikroorganismoak dira hein 

handi batean, baina ez dira propio izaki bizidun kontsideratzen. Gauza arraroa 

da, bai, baina hala da.  
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Bestalde, interesgarria da konturatzea mikroorganismoen artean badirela kalte 

egin diezaguketenak, kalterik egiten ez digutenak eta, azkenik, baita mesede 

egiten digutenak ere. Kalte egiten digutenen artean, jakina, gripea bezalako 

gaixotasun kutsakorrak eragiten dizkigutenak daude. Mesede egiten digutenen 

artean, berriz, ogia, jogurta, ardoa eta bestelako jakiak egiten laguntzen 

digutenak.  

Naturako bazter guzti-guztietan bada era bateko edo besteko 

mikroorganismorik: lurrazalean, lurpean, airean, ur gezetan, ur gazitan, 

sumendietan, izotzetan… bazter guzti-guztietan, baita gure gorputzean ere! 

Ignacio Lopez-Goñi zientzialariaren hitzetan: “Erdia gizakiak gara, beste erdia 

bakterioak”.  

–Badakizue zergatik? Bada, gure organismoan zelulak adina bakterio 

daukagulako bizitzen. Mesedegarri zaizkigu bakterio horiek, besteak beste 

elikaduran laguntzen digutelako eta bakterio kaltegarriengandik babesten 

gaituztelako.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Laburbildu lauzpabost lerrotan testuaren edukia. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Testuaren hasierako paragrafoetako batean zelulanitz terminoaren 

baliokide bat ageri da. Zein da hitz hori? Zein bi zatitan bana daiteke 

zelulanitz hitza? Eta zein zatitan testuan ageri den zelulanitz hitzaren 

baliokidea? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Esan adierazpen hauek zuzenak (z) ala okerrak (o) diren:  

a) Ezagutzen diren mikrobio  zaharrenek 3.400 milioi urte baino gehiago dute, 

hilezkorrak dirudite. (_) 
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b) Mikrobioen ezaugarri nagusia organismo zelulabakar mikroskopikoak izatea 

da. (_) 

c) Birusak mikrobioak dira, mikroskopikoak direlako; baina ez dira organismo 

bizidunak. (_) 

 

d) Ez dago mikroorganismo eukariotorik Monera erreinuan; Protista erreinuan 

eta Onddo erreinuan soilik daude. (_) 

 

e) Mikroorganismoen artean, badira guretzako kaltegarriak, guretzako 

onuragarriak nahiz guretzako ez kaltegarriak ez onuragarriak ez direnak. (_) 

 

f) Mikroorganismoak uretan edo, bestela, airean bizi izaten dira soilik. (_) 

 

g) Gure gorputzean, berezko zelula adina mikrobio dugula esan daiteke. (_)  
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25. ONDDOAK 

2002/09/30 Elhuyar Zientzia (moldatua) 

 

Udazkenero onddozalez betetzen dira Euskal Herriko bazterrak. Urtero legez, 

txokoz txoko ibiliko da jendea, ahal dela inork ikusiko ez duen garaian eta han 

eta hemen zabaltzen diren zurrumurruei adi. 

 

 

 

Azpiko argazkikoa ere, onddobeltzak bezala, ahogozoa egiten ez duen arren, 

onddo bat da, eta behin baino gehiagotan irentsiko zenuen ziur asko. Izan ere, 

itxura hauxe dauka ogiaren lizunak mikroskopiotik ikusita. 
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Lizun deituriko onddoak, mikroskopioz ikusita. 

 

Onddoena, tamaina eta forma askotako kideen taldea da; taxonomikoki 

zuzenak izateko, erreinua. Legamiek, lizunek eta mendian jasotzen ditugun 

onddoek, itxuraz desberdinak diren arren, berdinak dituzte hainbat ezaugarri: 

zelula eukariotoz osatuta daude, hau da, guk bezala, DNA nukleo baten barruan 

gordetzen dute, baina ez dute landareek bezala fotosintesia egiteko gaitasunik. 

Elikatzeko, bizirik edo hilik dagoen materia organikoak dituen elikagaiak 

xurgatzen dituzte zelula-paretan zehar. Batzuek, azukreak kasu, erraz 

disolbatzen dituzte eta beste batzuek entzimak erabiliz apurtzen dituzte.  

Onddoek garbitu egiten dute ingurua, hildako landare eta animaliak jaten 

baitituzte. 

Oro har, onddoak hobeto hazten dira apur bat azidoak diren inguruneetan, 

baina ia edonon aurki daitezke: lurrean, bizidunen gorputzetan, landareetan, ur 
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gezatan, ur gazitan... pentsa koilarakada bat lurretan 120.000 onddo inguru 

daudela. Lastima guztiak onddobeltzak ez izatea. 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Idatzi irakurri duzun testuko ideien laburpen bat lauzpabost lerrotan: 

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

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

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

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

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

 

4. Testuan aipatzen denaren arabera, zer dira zure ustez entzimak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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26. MIKROORGANISMO ARTEZALEAK 

2001/06/13 Galarraga Aiestaran, Ana - Elhuyar Zientzia (moldatua) 

 

Onddoentzat, bakterioentzat edo algentzat horma-irudi historikoak bizileku 

aproposa dira. Bai pigmentuak baita kolore-finkatzaileak ere elikagai egokia 

dira mikroorganismo horientzat; beraz, erraz ugaritzen dira. Ondorioa, ordea, 

kaltegarria da artearentzat eta, orain arte, zaharberritzaileek ez dute inolako 

laguntzarik izan. 

 

 

 

Orain, Austriako Zientzia Fundazioak bultzatuta, Vienako Unibertsitateko 

Werner Lubitz eta bere taldekideak teknologia genetikoa erabiltzen ari dira 

mikroorganismo kaltegarriak antzeman eta identifikatzeko. Analisi-metodo 

berriari esker, ezagutzen ez ziren mikroorganismoak detektatu ahal izan dira, 
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eta infestazioei aurre egiteko zaharberritzeko metodo aproposak erabiltzeko 

modua aurkitu da. 

Mikroorganismoek erasotako horma-irudietan koloreak moteldu, azala harrotu 

eta orbanak azaltzen dira. Kalteen erantzulea bilatzeko elektroi-mikroskopioa 

erabili arren, batzuetan erruduna antzematea ezinezkoa zen. Lubitzen 

metodoarekin, berriz, mikroorganismoen ADNa detektatzen da horma-irudien 

laginetan.  

Mikroorganismoen % 0,1 baino gutxiago ezagutzen dela da arazo bakarra. 

Bestalde, metodoa erabiltzeko oso lagin txikiak behar direnez, azterketa 

egiteko ez da pintura kaltetzen. Gainera, beste metodoetan ez bezala, horretan 

ez dago mikroorganismoak laborategian hazi arte itxaron beharrik. 

Dagoeneko, Styriako Herberstein gazteluko XIV. mendeko horma-irudietan 

erabili dute Lubitzen metodoa. Horri esker jakin ahal izan dute zein zen kolore-

galera eragiten zuen mikroorganismo erruduna, eta irtenbide aproposa aurkitu 

ahal izan dute. Altamirako eta historiaurreko beste hainbat leize-zuloetako 

margoak gordetzeko ere baliagarria izan daitekeela uste da, espero ez ziren 

mikroorganismoak antzeman baititu Lubitzek toki horietan. 
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Zertarako erabiltzen da Lubitzen metodoa? Zein arazo konpondu nahi du? 

Zein abantaila ditu beste metodoekin alderatuz? Idatzi hiruzpalau lerroko 

erantzuna: 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
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27. BIZI-FUNTZIOAK 

Noiz dakigu zerbait biziduna den ala ez? Bada, hiru funtzio jakin betetzen 

dituen ala ez kontuan hartuta. Hau da, zerbaitek nutrizio-, erlazio- eta ugalketa-

funtzioa bete baldin baditzake, alegia, hiru funtzio horiek bete baldin baditzake, 

orduan, biziduna dela esango dugu.  

Hain zuzen ere, horregatik esaten dugu zelula dela bizitzaren oinarrizko 

unitatea, nutrizio-funtzioa, erlazio-funtzioa eta ugalketa-funtzioa bete 

ditzakeen gauzarik txikiena edo oinarrizkoena delako. Zelulak baino gauza 

soilagoak ez dira funtzio horiek euren kabuz betetzeko gai. Harri-koskorrak ez 

dira gai, ez ugaltzeko, ez erlazionatzeko, ez elikatzeko.  

Elikatzeko esan dugu, nutrizio-funtzioa betetzea, azken batean, elikatzea baita. 

Janariak hartuz, egiten diren lan, mugimendu eta ahaleginetarako energia 

lortzen da. Baina ez hori bakarrik, baita materialak eskuratu ere, zelularen 

edota  gorputzaren tamaina eta pisua handitzeko eta aldatzea komeni diren 

zatiak eraberritzeko.  

Erlazio-funtzioak, berriz, alde batetik, gure gorputz barneko (gure erraietako) 

gertaerekin dauka lotura eta, bestetik, bizi garen kanpoko munduko 

gertaerekin kontaktuan edo harremanetan egotearekin. Adibidez, begiek 

kanpoaldearekin harremanetan jartzen gaituzte.  

Ugalketa-funtzioa, azkenik, seme-alabak edo kumeak edo, nolanahi den ere, 

ondorengoak izatean datza. Seme-alabek edo kumeek edo hazi horiek gurasoen 

material genetikoa (DNA esaten zaiona) edukitzen dute.  
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Zelulek bezalaxe, guk geuk ere nahiz gainerako izaki bizidunek (loreek, 

perretxikoek, kakarraldoek, bakterioek, protozooek, algek...) hiru bizi-funtzioak 

betetzen ditugu. Beraz, gauza bitxi bat gertatzen da: pertsonok zelulaz osaturik 

gaudenez, bi maila edo dimentsiotan betetzen ditugu bizi-funtzioak; alde 

batetik, zelulen maila edo dimentsioan, gure gorputzeko zelula bakoitza elikatu, 

ugaldu eta erlazionatu egiten delako. Beste aldetik, berriz, organismoaren edo 

gorputzaren mailan, gure organismoa bera ere elikatu, ugaldu eta erlazionatu 

egiten delako.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

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

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Idatzi irakurri duzun testuko ideien laburpen bat lauzpabost lerrotan: 

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

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

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

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

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

 

4. Erantzun galdera bikoitz honi:  

a) Zergatik esan daiteke izaki zelulanitzek bizi-funtzioak bi maila edo 

dimentsiotan betetzen dituztela? Zer eta zein dira bizi-funtzioak? 

….............................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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28. NUTRIZIO-FUNTZIOA 

Nutrizio-funtzioa hiru bizi-funtzioetako bat da. Jakina denez, beste biak erlazio-

funtzioa eta ugalketa-funtzioa dira. Funtsean, janaria hartu ondoren, janari hori 

energia eskuratzeko eta materialak lortzeko erabiltzean datza nutrizioa.  

Gure gorputzeko zelula guztiek, bakoitzak bere aldetik, hiru bizi-funtzio horiek 

betetzen dituzte. Ez dugu azalduko zelulek nolako prozesua egiten duten 

funtzio horiek betetzeko, baina jakin behar dugu gure gorputzak ere betetzen 

dituela hiru funtzio horiek.  

Nutrizio-funtziorako gure gorputzak organo jakin batzuk erabiltzen ditu 

(urdaila, birikak, giltzurrunak...).  Baina organo bakoitzak nutrizio-prozesu 

osoaren zati edo momentu batean parte hartzen duenez, organo horiek 

sistema edo aparatu izeneko ataletan banatzen dira. Esan daiteke lau direla 

nutrizioan parte hartzen duten gizakien gorputzeko sistema edo aparatuak. 

Hauexek dira: digestio-aparatua, arnas-aparatua, zirkulazio-aparatua eta iraitz-

aparatua.  

Digestio-aparatuari esker, kanpotik, ahoan barrena hartutako janaria gure 

gorputzera sartzen dugu. Prozesu honetan, janaria gure gorputzean behera 

joango da eta bitartean, janari hori txiki-txiki egingo dugu. Txiki-txiki egin 

ondoren, janari guztia gure urdailetik hesteetara igaroko da, eta 

aprobetxagarria den guztia odol-hodietara pasaraziko dugu. Aprobetxatu ezin 

dena, berriz, uzkitik aterako da, alegia, komuneko zulotik behera bidaliko dugu.  

Zirkulazio-aparatua gure odol-hodi guztiek eta bihotzak osatzen duten autobide 

modukoa da. Odolarekin nahastuta, janaria txikitu ondoren lortutako partikulak 
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gure gorputzeko zelula guzti-guztietara eramaten ditugu. Zelulek, partikula 

horiek hartu eta energia lortzeko erabiltzen dituzte. Baina, horretarako, gauza 

berezi bat behar dute: oxigenoa.  

–Eta oxigeno hori nondik dator?  

–Bada, sudur-zuloetatik, arnasa hartzeko erabiltzen dugun aparatutik, alegia.  

Arnas-aparatua sudur aldeak eta birikek osatzen dute. Arnasa hartzean, 

atmosferako oxigenoa hartzen dugu. Oxigeno hori, gero, sudurretik papar 

aldean dauzkagun biriketaraino iristen da, eta, handik, odol-hodietara joaten 

da. Beraz, janaria hesteetatik gorputzeko zeluletara odol-hodien bidez iristen 

den bezala, oxigenoa biriketatik zeluletara ere odol-hodien bidez iristen da. 

Janari-partikulak hesteetatik; oxigenoa, ordea, biriketatik; baina biak zeluletan 

elkartu eta energia sortzen da.  

Azken urratsa da energia lortu ondoren sortzen diren zabor eta hondakinak 

gorputzetik kanpora ateratzea, gure zelulei eta gorputzari kalte egin baino 

lehen. Eta horretaz arduratzen da, hain zuzen ere, iraitz-aparatua.  

 

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Idatzi irakurri duzun testuko ideien laburpen bat lauzpabost lerrotan: 

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

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

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

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

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

 

4. Esan irudietan ageri diren organo edota egiturak laukian adierazitako zein 

aparatu edo sistemarekin dauden lotuta. Era berean, adierazi zein funtzio 

betetzen duten.  

Zirkulazio-aparatua                      Iraitz-aparatua                            Digestio-aparatua 

 

Arnas-aparatua 

 

a)  Hondakinak gorputzetik kanporatu.  

b)  Janaria txiki-txiki egin eta prozesatu.  

c)  Atmosferatik oxigenoa hartu.  

d) Oxigenoa eta janaria prozesatu ondoren lortutako osagaiak zeluletara 

garraiatu. 
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……………………………………..                                     ……………………………….. 

 

                          

…………………………………………                                    …………………………..   
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29. ERLAZIO-FUNTZIOA 

Erlazio-funtzioa hiru bizi-funtzioetako bat da. Beste biak nutrizioa eta ugalketa 

dira. Erlazio-funtzioaren barruan, oso ezberdinak diruditen osagaiak eta 

organoak aurki ditzakegu. Adibidez, alde batetik, giharrak eta hezurrak eta, 

bestetik, begiak eta belarriak.  

Elkarrekiko oso ezberdinak dira, baina kontuan hartu behar dugu bakoitzak 

bere modura hartzen duela parte erlazionatzeko orduan. Hezurrek eta giharrek 

mugimenduaren bidez jartzen gaituzte harremanetan ingurunearekin. Begiek 

eta belarriek, berriz, pertzepzioaren bidez.  

Hain ezberdinak diren osagaiak elkarrekin lotzeko, berriz, organo berezi, 

garrantzitsu eta aparteko bat daukagu: burmuina edo garuna hain zuzen ere. 

Buruhezurraren barnean daukagu (ia guztiok). Begiekin ikusitakoa eta 

belarriekin entzundakoa burmuinera iristen zaigu neuronen bidez, eta, gero, 

burmuinak zein gihar eta zein hezur mugitu erabakitzen du.  

 

 

1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

3. Testuan zeri egiten dio erreferentzia osagaiak hitzak? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Erantzun labur galdera hauei:  

a) Azaldu ezazu laburki zergatik betetzen duten, funtsean, funtzio bera begiek 

eta besoetako giharrek, ezberdinak izanagatik ere. 

…............................................................................................................................. 

b) Zein organo aurkitzen da, nolabait esateko, begien eta giharren artean, 

pertzepzioa eta mugimendua koordinatuz? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Begietatik eta giharretatik gure koordinazio-organo nagusirako joan-etorriko 

bidea zuntz edo soka batzuek egiten dute. Soka edo zuntz horiek zelula berezi 

batzuek osatzen dituzte. Testuan esaten ez den arren (irudian ageri dira), 

badakizu zein izen duten?  

…………………………….................................................................................................. 
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30. UGALKETA 

 

Ugalketa hiru bizi-funtzioetako bat da. Beste biak erlazio-funtzioa eta nutrizio-

funtzioa dira. Norberaren material genetikoa daukaten ondorengoak uztean 

datza ugalketa.  

Material genetikoarena interesgarria da. Material hori genez osatuta dago, eta 

gene horietan pertsona edo izaki bizidun bakoitza nolakoa den eta nola 

funtzionatu behar duen dator idatzia. Argibide- edo instrukzio-liburu batean 

idatzitako esaldiak bezalakoak dira geneak. Guztia esaten dute, gure begien 

koloreak nolakoa izan behar duen, zenbat hatz izango ditugun, gaixotzeko 

erraztasunik izango dugun...  

Berez, gure gorputzeko zelula bakoitzean, nukleoan sartuta, material genetiko 

edo instrukzio-liburu horren kopia bana daukagu, kromosoma izeneko 

unitateetan antolatuta. Baina, gero, material genetiko hori hurrengo 

belaunaldietara transmititzeko ez dugu edozein zelula erabiltzen, bi zelula 

berezi baizik: ugal-zelulak. Zelula horiek obuluak eta espermatozoideak dira. 

Nolabait ere, esan daiteke bi zelula horiek gure gorputzetik kanporatzen 

ditugula, elkarrekin fusionatu daitezen eta izaki berri bat sortu dezaten.  
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Espermatozoideak eta obuluak fusionatzen edo batzen direnean,  

espermatozoideak jarri duen material genetikoa eta obuluak jarri duen material 

genetikoa nahastu egiten dira, eta, horrela, fusio horretatik sortzen den gizakia 

bi materia genetiko ezberdin horien arteko nahasketaren emaitza posibleetako 

bat izango da.  

Obuluak obulutegietan sortzen dira, 28 egunetik behin. Espermatozoideak 

barrabiletan sortzen eta egoten dira. Eta, beste modu batzuk ere badiren arren, 

dudarik gabe dibertigarriena bi zelula hauek sexu-harremanen bidez elkartzea 

izan ohi da.  

Ugalketa eta sexualitatea ez dira gauza bera, bata bestearekin erlazionatuta 

egon daitezkeen arren. Ugalketa, azken batean, ondorengoak uztea da, alegia, 

bi zelularen fusioak funtzionatzea. Sexualitatea, berriz, beste zerbait da; 

gehiago da alua edo zakila daukagun heinean, zer nolako harremanak ditugun 

besteekin nahiz geure buruarekin, eta harreman horiek nola bizi ditugun.  
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1. Irakurri testua. Irakurri ahala, biribildu eta idatzi ulertzen ez dituzun hitzak. 

Gainera, azpimarratu testua, muina bilatzeko; horretarako, ongi aukeratu 

azpimarratu beharreko hitzak. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Ireki giltza bat (hau bezalakoa: { ) testuaren paragrafo bakoitzaren 

aldamenean. Gero, idatzi giltza bakoitzaren ondoan zein galderari ematen 

zaion erantzuna. 

 

3. Nolakoak dira geneak? Hirugarren paragrafoan “instrukzio-liburu horren 

kopia bana daukagula” esaten da. Zenbat ale dira, hortaz, bana, bat ala bi? 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Erantzun galdera honi: 

Obulu batek 23 kromosoma (informazio genetikoaren liburu) dituela kontuan 

hartuta eta espermatozoide batek beste 23 dituela kontuan hartuta, zenbat 

kromosoma (informazio genetiko liburu) izango ditugu pertsonok gure 

gainerako zelula guztien nukleo barruetan? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ARIKETEN 

ERANTZUNAK 

(IRAKASLEARENTZAT) 
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1. UNIBERTSOAREN SORRERA:  

4. galdera:  

Buru-orratza da josketarako orratzaren erpin edo mutur biribildua. 

Buru-orratzaren irudiarekin oso-oso tamaina txikia adierazi nahi da. 

5. galdera: 

a) Lurreko biztanleoi Lurra geldirik dagoela iruditzen zaigu, hain zuzen ere, 

Eguzkia, Ilargia eta izarrak Lurraren inguruan mugitzen direla ikusten dugulako. 

b) Ikuspegi heliozentrikoa da uste duena unibertsoaren erdigunean eguzkia 

dagoela, ikuspegi geozentrikoa, berriz, unibertsoaren erdian Lurra dagoela uste 

duena.  

c) 0,00000000000000000000000000000000000000001 s  

 

2. UNIBERTSOAREN OSAGAIAK:  

4. galdera:  

“Konta ezin ahala” esamoldea erabiltzen da, bosgarren paragrafoan. 

5. galdera: 

a) Eguzkiak (eta, oro har, orbitatzen dituzten izarrek) argitzen dituztelako 

ikusten ditugu planetak. 
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b) Energia ilunak (% 73) eta materia ilunak (% 23) betetzen dituzte hutsune 

horiek guztiak. 

c) 100.000.000.000 x 200.000.000.000 = 20.000.000.000.000.000.000.000 izar 

daude unibertsoan. Lurreko hondartza guztietako hondar-ale kopurua baino 

bost aldiz izar gehiago, beraz.  

 

3. LURRAREN ARDATZ OKERRA:  

4. galdera:  

Lurraren ardatzari egiten diote erreferentzia. Lurra zeharkatzen duen makila 

modukoari.  

5. galdera: 

a) Euskal Herrian udan gaudenean, ipar-hemisferiotik irteten duen ardatz 

imajinarioaren muturra Eguzkitik hurbil dagoen hein berean, hego-

hemisferiotik irteten duen ardatzaren zatiaren muturra Eguzkitik urrun dago. 

Argentina hego-hemisferioko herrialdea denez, han negua izango da. 

b) Udaran zehar, sei hilabetez, egunean 24 orduko argia izaten da hego-poloan; 

neguan zehar, berriz, sei hilabetez, 24 orduko iluntasuna. Hego-poloa zein ipar-

poloa ardatz imajinarioaren muturretan daudenez, erabat eguteran nahiz 

erabat laiotzean geratzen dira. Nolanahi den ere, Eguzkiaren argiak bete-

betean jo ordez, gainetik igaroz, zeharka ukitzen dituenez, berorik ez du egiten 

neguan, 20º C zero azpiko hotz ikaragarria baizik. 

c) Lurrak bere ardatzaren inguruan bira ematen duelako gertatzen da. Hala, 

planetako eskualde ezberdinen Eguzkiarekiko kokapena aldatuz doa 24 ordutan 

zehar. Ordu jakin batean gerta liteke eskualde bat, adibidez, Euskal Herria 
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Eguzkiari begira egotea eta, aldiz, beste bat, adibidez, Australia Eguzki-izpien 

ukipen eremutik kanpo egotea, baina handik zenbait ordura, berriz, Euskal 

Herria izpien ukipen eremutik kanpo geratzea eta, aldiz, Australia, Eguzki-

argitan. 

 

4. ILARGIALDIAK ETA ITSASALDIAK:  

4. galdera: 

Bitxia da Ilargiak bere ardatzaren inguruan bira osoa emateko behar duen 

denbora eta Lurraren inguruan orbita bat osatzekoa berbera izatea. Hain zuzen, 

28 egun. Hori dela eta, Ilargiaren aurpegi bera ikusten dugu Lurretik.  

5. galdera: 

a) Bi aldiz igotzen nahiz jaisten da marea 24 orduren bueltan, 2 m eta 2,5 m 

bitartean.  

b) Sei ordu inguru behar ditu goraino igotzeko 

c) Marearik bizienak hilabetearen 4., 5., 6., 7., 8. egunetan eta 22., 23., 24. eta 

25. egunetan izan dira; marea hilak, berriz, 13., 14., 15., 16., 17., 18. egunetan 

eta 1. eta 30. egunetan. 

 

5. EKLIPSEAK:  

4. galdera:  

Eguzkiari egiten dio erreferentzia.  
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5. galdera: 

a) 15:10etik 17:50erako tartean ikusi ahal izan da. 

b) 16:40an, La Serenatik % 100ean ikusi ahal izan da eklipsea. Taulako beste hiri 

guztietatik ere ikusi ahal izan da Eguzkia erdi estalia uneren batean, baina, 

zehazki, Punta Arenasen, 16:14an % 46ko estalduran agertu du. 

 

6. ASTEROIDE ETA METEORITO GAIZTOAK:  

4. galdera:  

“Bat ere ez” edo “oso-oso gutxi” esan nahi du. 

5. galdera: 

Iridio kontzentrazio altua, behinola, Lurra jo zuen meteoritoaren ondorioz 

eman zela uste da; gainera, dinosauroen iraungipena eragin zuen meteorito 

horrek. 

 

7. NAZIOARTEKO ESPAZIO ESTAZIOA:  

4. galdera: 

a) O 

b) O 

c) Z 

d) O 
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8. SATELITE ARTIFIZIALAK, LURREKO GATAZKEN ISPILU:  

4. galdera: 

a) O 

b) Z 

c) Z 

d) O 

e) Z 

f) O 

g) Z 

h) O 

i) O  

j) O 

 

9. LURRAREN ERDIGUNERAKO BIDAIA (1):  

4: galdera:   

Silizioa eta Oxigenoa elementu kimikoak adierazteko erabiltzen dira sinbolo 

hauek.  

5. galdera:  

ATOMOAK  MINERALAK ARROKA MOTA ARROKA TALDEA 



152 
 

Ca, C, O,  Kaltzita Kareharria Sedimentarioa 

Silizioa Serita, Moskobita, 

Klorita, Kuartzoa 

Arbela Metamorfikoa 

Na, Cl Halita Ebaporita Sedimentarioa 

Si Kuartzoa, 

Feldespatoa 

Granitoa Igneoa 

 

10. LURRAREN ERDIGUNERAKO BIDAIA (2):  

4. galdera: 

GEOSFERAREN BI EREDU 

KONPOSIZIO KIMIKOA GOGORTASUNA 

Lurrazala Litosfera 

 

Mantua Astenosfera 

Mesosfera 

Nukleoa  

Endosfera 
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11. URAREN, HAIZEAREN, BIZIDUNEN INDARRA: 

4. galdera: 

Testuan, “hala izango da, bai” esaldiarekin adierazi nahi da ziur asko arrazoi 

duela haizeak harrien higaduran eragiten duela dioenak.  

5. galdera: 

 a) Z 

 b) O 

 c) Z 

 d) O 

 e) Z 

 f) O  

 

12. ATMOSFERA:  

4. galdera:  

Atmosferaren presioan eragiten bi faktore daudela adierazi nahi da “alde 

batetik… eta bestetik” esapidearekin. Bi faktore horiek tenperatura eta garaiera 

dira. 

5. galdera: 
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Arriskurik handienean Lurraren ekuatorearen inguruko gizaki guztiak, bereziki 

Indonesia eta Borneo uharteetakoak. Arriskurik txikienean, aldiz, mapan berdez 

ageri diren eskualdeetako biztanleak, bereziki Zelanda Berrikoak.  

13. PLAKA LITOSFERIKOAK, SUMENDIAK, LURRIKARAK ETA BIZKARREZURRAK: 

4. galdera: 

1-Astenosfera; 2-Litosfera; 3-Gune beroa; 4-Lurrazal ozeanikoa; 5-Azpiratzen 

den plaka; 6-Lurrazal kontinentala; 7-Dortsal kontinentala (Rifta); 8-Plaken talka 

muga; 9-Plaken urruntze muga; 10-Faila; 11-Sumendia; 12-Dortsal ozeanikoa; 

13-Plaken talka muga; 14-Sumendia; 15-Uharte arkua; 16-Plaka; 17-

Astenosfera; 18-Ozeano-fosa. 

5. galdera:  

“Ikusiko duzu” horrekin adierazi nahi da ura berotuz gero, korronte 

konbektiboak direla medio,  ur azaleko paper edo kartoi puskak nola mugitzen 

diren baieztatu ahal izango dela.  

 

14. HARRI MOTAK:  

4. galdera: 

a) Z 

b) O 

c) O 

d) Z 

e) Z 
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15. BARDEAK, BASAMORTUA BAINO GEHIAGO:  

4. galdera: 

Kareharria karez egindako harria da. Hareharria, berriz, hareaz egindakoa. 

5. galdera: 

a) Z 

b) O 

c) Z 

d) O 

e) Z 

f) Z 

g) Z 

h) O 

 

16. ITSAS-HONDOA, UNIBERTSO GORIA: 

4. galdera:  

“Esan nahi baita” adierazpidearen baliokide dira, adibidez, “hau da”  edota 

“alegia”.  

5. galdera: 

 a) Z 

 b) Z  

 c) Z 
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 d) O 

 e) Z 

 f) O 

 g) O 

 h) Z 

 i) O 

 

17. UR MOTAK:  

4. galdera:  

Gatz mineralak uretan disolbatuta aurki litezkeen molekula edo elementuen 

konbinazio ez-organikoak dira.  

5. galdera: 

a) Insalus  

b) Vichy Catalan 

c) Egokiak: Mondariz, Fontvella, Fontdor, Lanjaron, Solar de Cabras, Solares,    

Viladrau. Gainerakoak, berriz, ezegokiak. Egokiak dira haurrek giltzurrunak 

zeharo garatu gabe izaki, mineralizazio maila baxuko urak komeni zaizkielako. 

d) Lanjaron 

e) Solares 
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18. ATMOSFERA, PLANETEN AZALA: 

4. galdera:  

a) Z  

b) Z  

c) O  

d) O  

e) O 

 

19. ZELULAK: 

3. galdera: 

a) E  

b) E  

c) E  

d) E  

e) P  

f) P  

g) E  

h) E 
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20. ZELULAK ETA EHUNAK:  

4. galdera:  

Zelulanitz hitzak adierazten du zelula ugariz osaturiko organismoa. 

5. galdera:  

Lokomozio-apartua: 1 G --> 2 A --> 3 E --> 4 C 

Digestio-aparatua: 1 D --> 2 H --> 3 F --> 4B 

 

21. IZAKI BIZIDUNEN SAILKAPENA:  

4. galdera:  

IZAKI MOTA ERREINUA 

ZELULABAKARRA 

ala ZELULANITZA 

PROKARIOTOA ala 

EUKARIOTOA 

Paramecium Protista Zelulabakarra Eukariotoa 

Bordetella Monera Zelulabakarra Prokariotoa 

Bitxilorea Landare Zelulanitza Eukariotoa 

Olagarroa Animalia Zelulanitza Eukariotoa 

Onddo beltza Fungi Zelulanitza Prokariotoa 
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22. ANIMALIEN SAILKAPENA:  

3. galdera: 

IZAKIA ORNODUNA ORNOGABEA 

Katua X  

Barraskiloa  X 

Marmoka  X 

Oiloa X  

Kakarraldoa  X 

Sardina X  

Karramarro

a 
 X 

Sugea X  

Igela X  

23. LANDAREEN SAILKAPENA:  

4. galdera: 

Landarea Loregabea Angioespermoa Gimnoespermoa 

Arrosa  x  

Garia  x  

Pagoa  x  

Garoa x   

Goroldioa x   

Hagina   x 
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24. MIKROORGANISMOAK:  

4. galdera: 

Testuan ageri den zelulanitz hitzaren baliokidea plurizelular da. Zelulanitz hitza 

bi zati hauetan bana daiteke: zelula + anitz. Plurizelular hitza, berriz, beste bi 

hitz hauetan bana daiteke: pluri + zelular. 

5. galdera: 

a) O  

b) O  

c) Z  

d) Z  

e) Z  

f) O  

g) Z 

 

25. ONDDOAK: Ariketarik ez da. 

 

26. MIKROORGANISMO ARTEZALEAK:  

3. galdera:  

Laburpena: Mikroorganismoak margolanak eraso eta kaltetzeko gai dira. 

Hartara, margolanetan zein mikroorganismok kalte egiten duen jakin behar da. 



161 
 

Lubitzen metodoa mikroorganismoak ADNaren bidez detektatzean datza. 

Gainerakoak baino metodo azkarragoa eta margolanarekiko kaltegabeagoa da. 

 

27. BIZI-FUNTZIOAK:  

4. galdera: 

a) Bizi-funtzioak bizitza duen ezerk bete beharreko hiru funtzio oinarrizkoak 

dira. Esaten da Izaki zelulanitzek bi dimentsiotan betetzen dituztela bizi-

funtzioak; zelula mailan eta, era berean, zelulez osaturiko organismo mailan 

betetzen direlako. Organismo garen heinean, elikatu, harremanak izan eta 

ugaldu egiten gara. Eta gure zelula bakoitza ere bai, bere mailan edo moduan, 

elikatu, harremanak izan eta ugaldu egiten da.  

 

28. NUTRIZIO-FUNTZIOA:  

4. galdera:  

Zirkulazio-aparatuak oxigenoa eta janaria prozesatu ondoren, lorturiko 

osagaiak zelula guztietara garraiatzen ditu; odol-hodiek eta bihotzak osatzen 

dute.  Iraitz-aparatuak hondakinak gorputzetik kanporatzen ditu, giltzurrunak 

dira horren erakusle on bat. Digestio-aparatuak janaria txiki-txiki egin ondoren, 

prozesatu egiten du, besteak beste, urdail eta hesteetan. Arnas-aparatuak 

atmosferako oxigenoa sudur-zuloetatik biriketaraino garraiatu eta prozesatu 

egiten du. 
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29. ERLAZIO-FUNTZIOA:  

3. galdera: 

Osagai hitzarekin zentzumen organoei (belarri, begi), neuronaz osaturiko 

nerbioei eta burmuinari eta gure gorputzeko giharrei egiten zaie erreferentzia. 

4. galdera: 

a) Harremanak bi alderdi ditu: hartu eta eman. Begiek irudiak hartzen dituzte, 

informazioa biltzen dute. Giharrek, berriz, mugimenduaren bidez erantzun bat 

ematen laguntzen digute.  

b) Garuna  

c) Neurona deritze zelula horiei.  

 

30. UGALKETA:  

3. galdera: 

Geneak instrukzio-liburu batean idatzitako gure izateari buruzko argibideak edo 

esaldiak bezalakoak dira. Kopia bana izateak adierazten du kromosoma edo 

gene sail bakoitzeko bi ale ditugula. 

4. galdera:  

a) 46 izango ditugu (23 + 23 = 46). 

 

 

 


