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GARBI JOKATU HONDAKINEKIN!



Azken urteetan zaborra arazo handia bihurtu zaigu. Batetik, gero eta ge-
hiago kontsumitzen dugu, eta kontsumo ereduak ere aldatu ditugu. Joera
zera izan da: gauzak behin bakarrik erabili eta botatzea. Bestetik, honda-
kinak ez ditugu kudeatu iraunkortasun irizpideeen arabera. Hondakin ge-
hienak ez ditugu birziklatu, eta zabortegietara bota ditugu. Gaur egun,
Lea-Artibaiko gaikako bilketa ez da %30etik pasatzen. 

Baina urteekin kontzientzia hartzen joan gara, eta zaborrekin arazo handia
daukagula konturatu gara.

Sortzen ditugun hondakin gehienak ez dira zaborra. Lehengaiak dira, ener-
gia. Eta berrerabili, birziklatu edo konpostatu egin daitezke.  Baina, horre-
tarako, behar den moduan kudeatu behar ditugu. Ondo banatu eta ondo
bildu. Zenbat eta gehiago banatu, orduan eta gehiago birziklatu ahal
izango dugu. Era horretara, zabor gutxiago botako dugu zabortegietara,
eta diru asko aurreztuko dugu. 
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Sarritan, borondate onenarekin ere, ez dugu jakiten gure hondakinak
zelan banatu, eta zelan birziklatu. Horretarako da hiztegi hau, zeregin ho-
rretan laguntzeko. Gauza bakoitza nora bota jakiteko eta eskualdean hon-
dakinak banatzeko eta jasotzeko dauden zerbitzuak ezagutzeko.

Beste alde batetik, hondakinen bilketa hobetzeko, herritarren proposame-
nak jaso eta aztertu nahi ditugu. Arazoa denona bada, irtenbidea ere
denon artean topatu behar dugulako. Zabor gutxiago sortzea denon me-
sederako izango da!

Planeta honetan baliabide mugatuak ditugu. Eta gure eskualdean oraindik
eta mugatuagoak. Horregatik berrerabili eta birziklatu behar ditugu lehen-
gaiak. Beste herrialdeetako eta gure herrietako baliabideak ez xahutzeko,
eta dauzkagunak hurrengo belaunaldiei lagatzeko. Gure seme-alabei es-
kualde eta mundu garbi, orekatu eta justu bat laga behar diegu!
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TELEFONOAK

IHOBELINE: 
900 15 08 64

AMOROTOko
GARBIGUNEA:
605 771 193

MARKINA-XEMEINgo
GARBIGUNEA: 
94 616 75 52

TRASTE ZAHARRAK: 
94 613 82 45 

LEA ARTIBAI
AMANKOMUNAZGOA: 

94 616 90 76
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ERREFUSA

PAPERA ETA KARTOIA

ONTZI ARINAK

BEIRAZKO ONTZIAK

GARBIGUNEA

SUKALDEKO OLIOA

TRASTE ZAHARRAK

KONTENEDORE ZURIA

SALTOKIAK

BOTIKA

IHOBELINE X

+

Arrazoiz jokatu eta hondakina
bota aurretik pentsa zein 
materialez egina dagoen

Hondakin batzuk kudeatzeko
hainbat aukera daudenez, 
ikono bat baino gehiago

agertuko zaizu: Zeuk aukeratu
bide errazena edo erosoena.
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MATERIA ORGANIKOA
Janari hondarrak eta lorategiko
hondakinak kopuru txikia denean.

ERREFUSA
Bilketa selektiborik 
ez duten materialak. 

ONTZI ARINAK
Plastiko ezberdinetako ontziak,
metal ontziak, latak eta tetrabik 
ontziak. 

BEIRAZKO ONTZIAK eta beirazko
botilak iglu berdera bota, eta ez
baso,plater eta horrelakorik.

OLIOA
Bereiztu landare olioa 
eta motorreko olioa.

DENDETARA
Produktua amaitzerakoan, 
erositako dendara eraman.

TRASTE ZAHARRAK
Etxeko altzariak eta elektratresnak.
Ezin dira atera norberak nahi 
duenean. Atera aurretik txanda 
eskatu telefonoz.

KONTENEDORE ZURIA
Liburuak, jolasak, etxeko tresna
elektriko txikiak, zapatak eta erropak.

BOTIKARA
Botikak, erradiografiak eta 
ekografiak farmaziara edo 
osasun etxera eraman.

Hondakin batzuk
Amankomunazgoa ez den beste
eragile batzuen bidez kudeatu
behar dira: IHOBELINEra deitu.

X

+

EZ AHAZTU! 
Erosketak egiterakoan,

poltsa etxetik eramateko
ohitura hartu.
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A

abanikoa
adreilua
adur-zapia
aerosol potoa
agenda
aire-freskagarriaren
ordezko pieza
alanbrea
albuna
aldizkari-gordetzekoa
aldizkaria
alfonbra
alga
aliketa
alkandora
alpistea

altzairua
altzaria
aluminiozko erretilua (jakiena)
aluminiozko papera
amua
animalia-gorotza
animalia hila
antena
antibiotikoa
antifaza
apala
aparatu elektrikoa
aparatu elektronikoa
aparatu informatikoa
apunteak
arantza
arbela
ardo upela

argazki filma
argazki kamara
argazkia
argizaria
arkatz muturra
arkatz potoa
arkatza
armairua
arrain hondakinak
arrain ontzia
arrautza oskola
arropa eta osagarriak
arropa zintzilikatzeko pintza
artxibagailua
aspirina
atea
aterki potoa
aterkia
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X+

atlasa
atrila
aulkia
aurikularra
aurrez prestatutako 
jakien potoa
aurrez prestatutako 
jakien packa
autoko parrilla
AZ karpeta
azetatoa
azulejua

B

Babybel gaztaren bilgarria
baflea

berniza
berniz potoa
berogailua
berokia
beruna
besaulkia
betaurrekoak
betuna
biberoia
bideo aparatua
bideo kamera
bideo zinta
bideta
bihurkina
bikinia
bilgarria
binilo diskoa
biradera

bainu bata
bainujantzia
bainuontzia
bainurako txapela (plastikozkoa)
bainurako txapela (oihalezkoa)
baldosa
baloia
barazkia
barruko arropa
baskula
bastoia
bata
baxera
beira
belarra
belarritakoa
belaunetakoa
benda
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X

X

bitrozeramika
bitsadera
bizar-xafla
bizarra
bizarra kentzekoa
bizikleta
bloka
blusa
boligrafoa
bonbilla
bonbona
bonua
borragoma
botika kaxa eta tableta
botikina
botila-irekitzekoa
botila-txapa
botila 

botilen dosifikagailua
botilen pack-a
botoia
bozgorailua
brasa hotza
brick-a
brida
brontzea
brotxa
bufanda
bulegoko papera
burbuiladun plastiko 
babesgarria
burdina
burukia
butanoa
buzoa

C

CD-a
CD, DVD irakurgailua

D

dadoa
dardoa
depilatzeko makina
depilatzeko xafla
depilazio-banda
depilazio-pintza
desodorantea (potoa)
diadema
diapositiba
diru-zorroa
disketea
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egokigailua
egunerokoa
egunkaria
egurra
egurrezko kutxa
egutegia
eguzki-oihala
eguzkitakoa
ehizarako kartutxoa
ekografia
eltxoen aurkakoaren 
ordezko pieza
eltzea
enbalatze-plastikoa
enbalatze-zinta
engranajea (koiperik gabe)
entsalada-ontzia
entxufe-karkasa

disketea sartzeko aparatua
disko gogorra
disolbatzaile-potoa
disolbatzailea
domina (saria)
dortsala
dosierra
dutxa-itxitura
DVDa

E

edalontzi azpikoa
edalontzia
edari-botilen tapoia
edari-lata
edoskitze-diskoa
edredoia

entxufea
entziklopedia
eraztuna
erradiografia
erraketa
erratza
errauts hotza
erregai-potoa
erregaia
erregela
erretilua
erretzeko alkohola
errodamendua
errotuladorea
erruloa
esekigailua
esekitoki
eskailera

+
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X

film gardena
flaskoa
flotagailua
fluoreszentea
forrua
fregona
fruta eta barazki azalak
fruitu lehorrak eta haien azalak
fusiblea

G

gabardina
galtzak
galtzerdia
garagardo-upela
garbigailua
garbiketa produktuen potoa

eskaiola
eskalapoia
eskuila
eskuko poltsa
eskularrua
eskumuturreko ordularia
eskumuturrekoa
eskuorria
eskuzorroa
esnea ateratzeko gailua
esparatrapua
espartzua
espatula
esponja
esprai potoa
estalkia
esterilla

estutxea
etengailua
etengailuen karkasa
etiketa (erropak)
etxeko animalia hila
etxeko animalien janaria
etxetresna elektrikoa
etzaulkia
ezkaratzeko paper zikina
ezkaratzeko paper erabiligabea
ezkata
ezpainetakoa (potoa)

F

faktura
felpudoa
fianbrera
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X+

harategiko eta 
arrandegietako papera
harea
haria
harraska
hatzoskol esmaltea
hatzoskol esmalte ontzia
hatzoskolak
hatzoskolak moztekoa
hatzoskoletako lima
hautsa
hautsontzia
hegatsa
hezurra
hildako intsektua
hiztegia
hoditeria
hozkailua

garbitasun toallatxoa
gatzaturaren, arroz esnearen, 
natillen potoa
gatz potoa
gaza
gazta
gazta-platera
gerrikoa
gerriko-faxa
giltza
giltza inglesa
giltzarrapoa
giltzatakoa
goma
gomazko tutua
gona
gortinak
goxoki-bilgarria

goxoki-makila
goxoki-poltsa
goxokia
grapa
grapagailua
guraizeak
gurina
gurpil-kamera
gurpila
gutun-azala 

H

hagatxoa
hagina
haginetako eskuila
haginetako haria
haginetako pastaren tutua
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J

jaka
jakiak izozteko poltsa
jakien bilgarria
jakien koipea
jakien potoa
jakien potoen tapa
jakien poltsa
jana (hondakinak)
jateko pasta
jertsea
jokorako kartak
jostailua
jostorratzak, kaltzetorratzak

I

idazluma
igeltsua
igerilekuko txanoa
ihinztagailua
ile-lehorgailua
ilea
ileko apaingarria/kakoa
ileko eskuila
ileko goma
ileko plantxa
ileordea
iltzea
imana
imitaziozko pitxia
inausketa
indargetzaile

infusio-poltsa
infusioa
inprimagailuaren 
tinta-kartutxoa
intsektizida (potoa)
intsentsua
intxaurrak apurtzekoa
iparorratza
ipuina
irabiagailua
iragazkia
iratzargailua
irratia
ispilua
izara
izotza egiteko potoa
izozki-makila
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X+

koilarea
kola (potoa)
koloretea
koltxoia
kometa
komikia
komuna
komuneko eskuilla
komuneko papera (kartoia)
kondoia
konfetia
konketa
konpresa
kortxoa
kromoa
kronometroa
kupoia
kurrika

karroza-zinta
kartela
kartulina
kasetea
kaskoa
katalexoa
kateorratza
katilua
katuentzako hondarra
kaxa
kazola
kipula-zorroa
klariona
klipa
koadernoa
kobrea
koilara
koilaratxoa

K

kafe hondakinak
kafe kapsulak (hustu ondoren)
kafe makina (etxekoa)
kafea
kaiola
kakoa
kalkulagailua
kamiseta
kamisoia
kanabera
kandela
kanila
kanpin-denda
kanpin-gas kartutxoa
kapela
karpeta
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laten pack-a
latex-a
lauza
Lego (jokoa)
lentea
lentejuela
lentilla
lera
libreta
limoi azalak
limoi-zorroa
litera
lixarkeriak
lixa
lokarria
lokatza
lona
lorategiko hondarra

kuterra
kuxina

L

labana
labea
landare-olioa
landarea
langargailua
lanpara
lanpasa
lapikoa
laranja-azala
laranja-zorroa
lastoa
lata
lata-irekitzekoa

lorea
lore-ontzia
lozakua
lubrikatzaile-potoa
lubrikatzailea
luma
lumazko berokia

M

mahai gaineko jokoa
mahai-tresnak
mahai-zapia
mahai-zapia babestekoa
mahaia
mailua
maionesa
makarroiak



ZER NORA ZER NORA ZER NORA

15MATERIA ORGANIKOA            TRASTE ZAHARRAK           GARBIGUNEA            SALTOKIAK BOTIKA                    KUDEAKETA PRIBATUA

A   B   C   D    E    F   G   H     I    J    K   L   M   N   O    P    R    S    T   U    X   Z

X+

oihala
oinetako-altzaria
oinetakoa
olana
olio minerala 
olio ontzia (azeitera)
oliopotoa
ontzi-garbigailua
ontzia (birziklatzeko ikurrarekin)
ontzia (birziklatzeko ikurrik gabe)
ontziteria
oparitako bilgarria
ordainagiria
ordenagailua
ordenagailuko sagua
ordenagailuko saguaren
alfonbratxoa
ordezko haginak

mikrouhin-labea
mokasina
moketa
monopatina
motor-olioa
motxila
musika-aparatua

N

neoprenoa
nezeserra

O

obra hondakinak
ohe-estalkia
ohea

makillajea
makillajea kentzeko diskoak
makulua
maleta
malgukia
manta
mantala
marisko-oskola
mariskoa
marmelada
marmola
mesanotxea
metalezko soka
metroa
metxa
metxeroa
mihisea
mikrofonoa



pareteko erlojua
pastilla
patata-sarea
patina
patinetea
PDA
pedala
pegatina
pentsua
pertsiana
petardoa
petoa
piknik hozkailua
pijama
pila
pilen pack-a
pilota
pilula
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orratzak
orrazia
orria
ozpin ontzia (binagrera)
ozpin-potoa

P

padera
pala
palanka
panpina
pantaila
paperezko ezpainzapia
paperezko kafe-iragazkia
paperezko mahai-zapia
paperezko mukizapia 
(erabilitakoa)

pintura
pintura-potoa
pintzela
pita
zigarro-kaxa
pitxarra
pixoihala
pizgailua
plantxa
plastifikatutako papera
plastikozko baldea
plastikozko poltsa
plastilina
platera
pneumatikoa
poliesterra
porespan
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T

tabako kaxa
tabakoa
taloitegia
tanpoia
tanpoia jartzekoa
teila
telazko ezpainzapia
telebista
telefono-gida
telefono mugikorra
telefonoa
termometroa
terreina 
tetina
tetrabrick-a
tinta

porespanezko erretiluak 
(jakienak)
pospoloa
post-it-a
postala
posterra
potoa (plastikozkoa, lata, tetrabrika...)
potoa (beirazkoa)
preserbatiboa
prismatikoa
produktu kosmetikoen potoa
puntzoia
puzzlea
PVCa
PVCzko potoak

S

sailkatzeko kuadernoa
sakotontzia
saltsaontzia
Salva-slip-a
sandalia
sarraila
silikona
silikona-potoa
snack-en bilgarria
snack-en poltsa
sofa
soka
sukaldeko tresneria
suziria
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txiklea
txikoria
txilibitua
txirbila (tratagabeko egurtxiriak)
txostena
txupetea

U

upela
urberoaren poltsa
ur iragazkia
ur oxigenatua
uralita
ureztagailua
urpeko betaurrekoak
uztaia

tipp-exa
tipula zorroa
tirita
titarea
toalla
toalla higienikoa
toner-kartutxoa
torlojua
trapua
trizikloa
tubularra
tupper-ware-a
txanbila
txankleta
txapela
txartela (autobusekoa, trenekoa)
txigorgailua

X

xaboi ontzia
xaboi pastilla
xiringa
xukadera
xurgagailua
xurgagailuaren poltsa

Z

zahatoa
zakua
zapata
zapatilla
zartagina
zelo
zelofana
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zeramika
zereala
zerra
zerrautsa
zigarro paketea
zigarroa
zigarrokina
zilarrezko estalkia
zira
zopa-ontzia
zorroa
zorrozkailua
zotza
zozketa txartela (loteria…)
zulagailua
zulatzeko makina
zumitza



IDATZI HEMEN GIDA HONETAN AURKITU EZ DITUZUN OBJEKTUAK
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Eskertuko genizueke hemen jasotako apunteak e-posta honetara bideratzea, hurrengo argitalpenetarako: lurralde.adm@lea-artibai.org


