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FAKULTATEKO KONTSUMOAREN 

Hiruhilekoko datuak

PAPER KONTSUMOA (atezaintza, idazkaritza eta dekanotza)

KARTUTXOAK/TONERRA (atezaintza, idazkaritza eta dekanotza)

 

Azken hiruhilekoan, hau izan da kontsumoaren orain arteko bilakaera (orri kopurutan):

2017ko lehen hiruhilekoan, guztira 105.000 unitate kontsumitu dira atezaintzan, dekanotzan eta 
Fakultateko idazkaritzan. Urtarrilaren amaieratik otsailaren hasierara bitartean, bigarren lauhilekoa 
hastearekin batera, fotokopiagailuetako jarduera areagotu egin da irakasgaien gidak, materialak eta 
beste inprimatzeagatik.

Urtarrilean 37.500 unitate kontsumitu dira, iaz baino zertxobait gutxiago; otsailean, ordea, guztira 
30.500 unitate erabili dira, hau da, 2016ko otsailean baino 5.500 unitate gehiago. Martxoan ere gora 
egin du kontsumoak: 37.000 orri erabili dira.

Hiruhilekoko datuak ez dira onak; izan ere, Fakultatean informazio hau biltzen denetik (2014) kontsumo 
handiena egin den hiruhilekoa izan da. Horrenbestez, hurrengoan zerbait inprimatu behar baduzue, 
hausnar ezazue ea benetan beharrezkoa den edo euskarri digitalean lan egin dezakezuen.

Berriz manufakturatutako 5 kartutxo unitate aldatu dira banakako inprimagailuetarako.
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ONTZIAK (Fakultatea)

*Kg = kilogramoak (litro 1 paper = 0.32 kg eta litro 1 plastiko 0,05 kg)

Beotibar Recycling SLk, Bizkaiko Campuseko edukiontzi urdinetara botatzen den papera biltzen duen enpresak, 
gure Fakultatean bildutako kilogramo kopuruak eman dizkigu. Azken hiruhilekoan, kopuru hauek bota dira 
Fakultateko edukiontzi urdinetara:

Beheko grafikoan, Fakultateko edukiontzi urdinetan bildutako kopuruak azken hiruhilekoan izan duen bilakaera 
azaltzen da:

Beotibar SLk emandako datuen arabera, lehen hiruhileko honetan iazko hiruhileko berean baino paper gehiago 
birziklatu da: 2.470 kilogramo aurten, eta 1.420 2016an.

Beheko grafikoan, Fakultateko edukiontzi horietako (ontziak) hondakinen bilketaren bilakaera azaltzen da 
(kilogramotan):

Papera bezala, aurreko ekitaldian baino gehiago birziklatu da, eta bereziki nabarmentzekoa da martxoko ontzi 
bilketaren gorakada (189 kg).

PAPER BIRZIKLATUA (Fakultatea)
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Uraren Nazioarteko Eguna

Gogoan izan: iturriko ura kontsumitu

Joan den martxoaren 22an  ospatu zen. Nazio Batuen 
Biltzar Nagusiak uraren nazioarteko lehen egun izendatu zuen 1993ko 
martxoaren 22a, uraren arazoei aurre egin eta egungo egoera hobetzeko 
helburuz. Urtero gai jakin bat nabarmentzen da, eta aurtengo gaia uraren 
xahutzea izan da ( ).

Hona hemen gogoeta egiteko zenbait datu:

Munduan, sortzen ditugun ur zikinen % 80tik gora ekosistemetara
bueltatzen da tratatu edo birziklatu gabe.

· 1.800 milioi pertsonak erabiltzen dute material fekalek kutsaturiko
ur iturriren bat, eta horrek kolera, disenteria, tifusa edota polioa
izateko arriskua ekartzen die. Edatekoa ez den urak, azpiegitura
sanitario eskasek eta higiene faltak 842.000 heriotza inguru eragiten dituzte urtean.

· Aukera izugarriak daude ur zikinak baliabide gisa ustiatzeko. Modu seguruan trataturiko ura ur eta energia
iturri iraunkorra eta eskuragarria da, baita elikagaiak eta beste material berreskuragarri batzuk lortzeko
 iturria ere.

· Gaur egun, 663 pertsonatik gora bizi dira edateko urik gabe, eta bide edo ilara luzeak egin behar izaten
dituzte ur pixka bat lortzeko.

Nahiz eta urari dagokionez leku pribilegiatu batean bizi garen, ez dugu urik alferrik galdu behar, baliabide bakarra 
eta bizitzeko beharrezkoa da eta. Fakultateak, urte osoan, eraikineko komunetako txorrota eta tanga guztiak 
aztertuko ditu, egon daitezkeen xahutze arazoak detektatu eta konpontzeko. 

Uraren Nazioarteko Eguna igaro berri den honetan, UPV/EHUko ikerketa talde batek iaz egindako azterlan bat 
ekarri nahi dizuegu gogora (  GKZ Berdean ere aipatu zen). Hona hemen azterlaneko pasarte bat: 
“Botilako ura gero eta gehiago kontsumitzen da mundu osoan; ordea, gehienetan nabaritu ere egiten ez diren 
ondorioak ditu. Esate baterako, baliabideak alferrik galtzen dira merkaturatzeko erabiltzen diren ontzi plastikoen 
ekoizpenean, garraioan eta, batik bat, helmugan; izan ere, gehientsuenetan, ontziok zabortegietara eta itsasora 
botatzen dira. Gainera, ur ontziratuak ez du zertan izan iturrikoa baino osasungarriagoa, nahiz eta ontziratuaren 
kostua askoz ere handiagoa izan”.

EAEko uraren kalitatea bikaina denez, ez dugu 
botilako ura kontsumitzeko arrazoirik. Hobe da 
iturriko ura kontsumitzea, horrela botilako ura 
kontsumitzeak dakarren ingurumen inpaktua 
saihesten baitugu.
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http://www.worldwaterday.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pM4vte0GCzE&feature=youtu.be
http://www.ehu.eus/documents/1760370/1844766/gkz_berdea_boletin_11_es.pdf
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“Edalontzirik gabe” aukera duten kafe makinak

Orain, bolalumak ere gaika biltzen dira

Datuen iturria:

Selecta SLk, Fakultateko kafe makinez arduratzen den enpresak, 2016ko edalontzi kontsumoaren urteko datuak 
eman dizkigu:

Selectak emandako informazioaren arabera, edalontzirik gabeko kontsumo 
kopurua ia % 19koa izan da 2016an. Gorakada handia da aurreko bi urteekin 
alderatuz gero. Berri ona da, hartara plastikorik erabili behar ez delako eta 
hondakinik sortzen ez delako. Bada, zeuen kikara erabiltzera eta plastikoa alde 
batera uztera animatzen zaituztegu.

Gainera, gogoan izan Fakultate barruko kafe makinek kafea edalontzirik gabe kontsumitzeko aukera ematen 
dutela 5 zentimo gutxiago ordainduta; hortaz, 0,30 euroko kafe bat 0,25ean har dezakezu.

Aurrerantzean, bolalumak eta idazteko gainerako tresnen hondakinak 
biltzeko edukiontziak egongo dira, hondakinok behar bezala kudeatu eta 
birziklatzeko. Bi edukiontzi jarri dira: bat Fakultateko sarrerako hallean eta 
bestea idazkaritzan, idazteko denetariko tresna erabiliak botatzeko 
(arkatzak eta klarionak kenduta). 

Zenbat eta hondakin gehiago tratatu eta birziklatu, orduan eta inpaktu 
txikiagoa eragingo dugu ingurumenean. Beraz, badakizu: hemendik aurrera 
ez bota bolalumarik ohiko edukiontzira.

Gogoratu Fakultatean edukiontzi bereziak ditugula honako hauek biltzeko 
ere: plastikozko ontziak, papera, beira, kartutxoak/tonerra, pilak, CDak… Gaikako bilketari esker, osagai bakoitza 
birzikla daiteke, baina, horretarako, ezinbestekoa da zuk ere esku hartzea.

Azken batean… zeure kikaran goxoagoa da!

http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/
http://www.ehu.eus/documents/10136/5652098/
El+consumo+de+agua+embotellada+en+la+UPV-EHU
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 aukeraketa kafe= 0,25 € 

Mesedez ez inprimatu aldizkari hau, espresuki pantailan
ikusteko eginda dago. Aurrez dezagun toner/tinta eta papera!
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http://www.un.org/es/events/waterday/
http://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/
http://www.ehu.eus/es/ehuko-albisteak/-/asset_publisher/a1Fb/content/n_20160610-agua-embotellada-en-la-upv-ehu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fehuko-albisteak%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_a1Fb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_a1Fb_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_a1Fb_keywords%3D%26_101_INSTANCE_a1Fb_delta%3D10%26_101_INSTANCE_a1Fb_cur%3D32%26_101_INSTANCE_a1Fb_andOperator%3Dtrue
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