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Hondakina ≠ Zaborra

 Hondakina: Erabili ondoren, erabilgarria 
izateari utzi dion produktua da. Produktu hori 
edota produktu hori osatzen duten 
materialeek balioa izan dezakete, birziklatu 
eta produktu berrien ekoizpenean erabiltzen 
badira. Hondakinak berez ez dira arazoa, 
lehengai garrantsitsua baizik.
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Hondakina ≠ Zaborra

 Zaborra: Inolako baliorik ez daukaten 
gauzek osatzen dute. Ohikoa da zaborra 
hondakin atalak nahasterakoan sortzea. 
Hondakinak nahasteak berreskuraezin egiten 
ditu materialak. Zaborrak arazoak sortzen 
ditu. 



  

Hondakina ≠ Zaborra



  

Sistema lineala

• Ustiatu-kontsumitu-bota



  

Sistema linealaren ondorioak

1-Ohiko zabortegi kutsakorrak:
 Kiratsa, gas isuriak eta plagak 
 Lixibatuak
 Auzotarrengan bizi baldintza eskasak 
 Espazio arazoak



  

Sistema linealaren ondorioak

2-Errausketa
 Zabortegi toxikoak:Hiru zabortegi behar ditu errausketak. Erretakoaren 

%30 geratzen da zabor toxiko bezela eta bi heren tximiniatik kanpora 
isurtzen dira.
-Lehengo zabortegia atmosfera da, guk arnasten dugun airea. 
-Bigarren zabortegia zepa eta eskoriak gordetzeko behar dena da. Zepa 
eta eskoria hauek labean geratzen diren hondakinak dira. Erretakoaren 
%25 inguru. 
-Azkenik, errauts toxikoentzako behar diren zabortegiak daude. Filtroek 
gelditu dituzten partikula toxikoek osatutako errautsentzako dira. :

 Kalteak osasunean: metal astunak, dioxina, furano eta mikropartikulak. 
Eragiten dituzten kalteen artean minbizia, malformazioak, ugalketa 
arazoak… 

 Kalteak ekonomian: Errausterakoan materialeak suntsitu egiten dira. 



  

Errausketa:gutxi batzuen negozioa

 Erregai merkea:Hondakinak erregai bezala erabiltzean, 
merkeagoa ez ezik erregaia jasotzeagatik herritarroi kobratzen 
digute. 

 Diru laguntza publikoak: errausketatik sortzen den energia, 
energia “berriztagarria” kontsideratzen da(“Biomasa”) eta 
horregatik errauste plantek dirua jasotzen dute administrazio 
publikoetatik.Gainera,erakunde publikoek ordaintzen dituzte 
errauste plantak herritarren diruarekin.(Zubietakoa:500 milioi 
euroko kostua)

 Lehentasunezko produktua: Argindar hornitzaieek 
lehentasunez erosi behar dute argindarra “berriztagarria” 
delako. Noski, merkatu horren zati handi bat herritarrok 
osatzen dugu. Horrela hirugarrenez ordaintzen dugu, gutxi 
batzuentzat negozio errentagarria den jarduera kutsakorra.



  

Konponbidea:
Sistema zirkularra(Zero Zabor)



  

Zero zabor. Zer da?

 Zero zabor helburu bat da. Gure eguneroko 
jardunean erabili behar ditugun materialak 
alferrik galdu eta elementu kutsakor 
bihurtzen ez uztean datzan helburua. 



  

Zero zabor:nola lortzen da?

 Murrizketa: Hondakinik onena sortzen ez 
dena delako.

 Berrerabilpena:produktuen bizitza luzatzea.



  

Zero zabor:nola lortzen da?

 Birziklapena: Hondakinek ez dutelako zertan 
zabor izan.

Bilketa sistema selektibo 

eraginkorrena:atez atekoa



  

Zero zabor:nola lortzen da?

 Ikerketa eta garapena: 

-Gaur birziklatzea posible ez dena bihar 
izan dadin.

-Errefusa ahalik eta gehien gutxitu Zero 
Zabor helburura hurbiltzeko



  

                                                               

Eta birziklatu gabe geratzen den 
errefusarekin zer?

 Geratzen den %10-%20 horri, plastikoa, aluminioa, kartoia, 
beira, papera eta materia organikoa kendu dizkiogunez, 
sistema linealek sortu ohi duten zaborraren oso bestelakoa da 
geratzen dena. Oso materia organiko gutxi daukanez, ez da 
usteltzen eta ez du kiratsik botatzen. Dena den, ezin da bere 
horretan zabortegi batera bota. 



  

                                                               

Eta birziklatu gabe geratzen den 
errefusarekin zer?

 Ikerketa:zabor hori zergaitik sortu den jakin eta 
konponbidea bilatu behar zaio. 

 Azken bereizketa:errefusan bukatu duten material 
birziklagarriak berreskuratzen dira, errefusa are eta 
garbiagoa izan dadin. 

 Egonkortzea: errefusak izan dezakeen materia 
organiko apurra egonkortzeko tratatu egiten da eta  
inerteentzako errefusategi batetan utzi daiteke. 
Honek, zabortegi kutsakorrek ez bezala, ez du ez 
kiratsik, ez gas isuririk ez eta lixibatu kutsakorrik 
eragiten.



  

Atez ateko bilketa sistema

Ezaugarriak
 Hondakin birziklagarri guztiak gaika biltzen 

dira. Nahasian birziklaezinak diren 
hondakinak bakarrik jasotzen dira. Ondorioz 
errefusan apenas geratzen den ustel 
daitekeen hondakinik.

 Hondakinek arduradunak dituzte:erakundeak 
eta herritarrak. Anonimotasuna gordetzen 
da, identifikazioa kode bidez egiten baita.

 Etxeko atarian bertan biltzen dira 
hondakinak ordutegi jakin batean eta 
bakoitzak bere lekua du.



  

Atez ateko bilketa sistema

Arrakasta
 Gipuzkoan martxan jarri den lau herrietan, hilabete eskasean, 

gaika %30tik behera biltzetik %80tik gora biltzera pasatu dira. 
Aipatzekoa Antzuolaren kasua %90eko gaikako bilketa gainditu 
baitu hilabete eskasean.



  

Atez ateko bilketa sistema

Atez atekoaren egunerokoa

Usurbilgo 
egutegia

 Egunero pardel edota konpresak atera daitezke poltsa batean bereizita. 
 Beira: Hemen beira biltzeko edukiontziak mantendu dira. 



  

Atez ateko bilketa sistema

 Aportazio eta larrialdi 
guneak

 Garbigunea:Tarteka 
sortzen diren 
hondakinak, pilak, olioa, 
bonbillak, boluminosoak, 
aparato elektronikoak eta 
gainerakoak biltzeko 
garbigunea egoten da.



  

Atez ateko eta 5.edukiontziaren 
konparaketa



  

Atez atekoa eta 5.edukiontziaren 
konparaketa

 5 edukiontziko bilketa sistema hiruretatik garestiena da 
nabarmen.

 4 edukiontzi bidezkoa eta atez atekoa hor nonbait dabiltza 
kosteei dagokienez.

 Atez atekoan lanpostu eta soldatatan gastatzen da diru asko. 
Edukiontzien sistemetan berriz tratamendutan.Adibidez, Hernanik 
hilero 50.000 euro inguru aurrezten ditu zabortegiko fakturan.

 Emaitzak kontuan hartuko bagenitu alderaketaren emaitzak atez 
atekoaren alde egingo luke nabarmen. Atez atekoarekin %80-
%90 gaika bildu daitekeela kontuan hartzen badugu eta 
edukiontziekin %25-%35 gehienera. Zenbat balio du gure 
osasunak? Zenbat ingurumen osasuntsuan bizitzeak?



  

Atez atekoa eta 5.edukiontziaren 
konparaketa

5.Edukiontzia
 %35 birziklatu
 Errauste-planta eta 

zabortegi toxikoa
 400 milioi euro

Atez atekoa
 %80-%90 birziklatu
 Errefusategiak
 200 milioi euro



  

Dokumental gomendagarriak

 Comprar,tirar,comprar
 Erraustegiari ateak ixten
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