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2014ko urtea itxi berria dugu eta, kontsumoari buruzko datuak esku artean ditugularik, balantzea egin 
eta 2015eko urteari baikortasunez aurre egiteko unea iritsi da.

Hona urtean izandako kontsumoa:

Azken hiruhilekoan goranzko joera izan dugu paper kontsumoan. 

Ez zaie tonerrik jarri behar izan funtzio anitzeko fotokopiagailuei. Birziklatutako 31 kartutxo jarri dira 
berriro. Oro har, kartutxo horiek ohikoek baino eduki gutxiago dutenez, gehiagotan aldatu behar izaten 
dira.

Fakultateko kontsumo datuak (2014)

PAPERA (Atezaintza, Idazkaritza eta Dekanotza)

KARTUTXOAK/TONERRA (Atezaintza, Idazkaritza eta Dekanotza)

   berdeagkz

URRIA

18.000 unitate

AZAROA ABENDUA

31.000 unitate 39.500 unitate

31 unitate

2014ko LAUGARREN HIRUHILEKOA

Inprimagailuetako kartutxoak

0 unitateFuntzio anitzeko fotokopiagailuen tonerra



BIRZIKLATZEKO EDUKIONTZIETARA BOTATAKO HONDAKINAK (Fakultatea)

Urteotako datuen erkatzea

“Paperik Gabeko Eguna”ren  bigarren edizioa

Azken hiru urteotako kontsumo datuak:

2014ko datuak bide onetik doaz fakultatean Ekoscan araua inplementatzen hasi zenetik.  Bigarren urtez, jarraian, 
papera kontsumoa murriztu egin da (atezaintza, idazkaritza eta dekanotza), hau da, 2014an 2013an baino %7,7 
gutxiago kontsumitu da. 

Bestalde, aurreko aldizkarian azaldu bezala, duela hilabete batzuetatik hona inprimagailuetako  kartutxo 
birziklatuekin ari gara lanean. Kartutxo horiek sortzen duten ingurumen inpaktua txikiagoa da, hondakin gutxiago 
sortzen dituzte eta (kartutxoak bota beharrean, berrerabili egiten dira). Kartutxo horien gaitasuna 
konbentzionalena baino txikiagoa da (gaitasun txikia dute), ohi baino gehiagotan aldatu behar izaten dira. 
Hartara, aurtengo kartutxo kopurua izugarri handitu da. 69 kartutxo kontsumitu dira, horrek ez du esan nahi tinta 
gehiago erabili denik. Kontuan hartzen badugu orri kopurua eta funtzio anitzeko fotokopiagailuetako tonerrarena 
ere gutxiagotu dela, zenbatzerik izan ez badugu ere, baliteke kontsumitutako tinta kantitatea txikiagoa izatea.  

Azkenik, gaikako ontzi bilketa dezente igo da. Iaz baino %203 ontzi gehiago bildu dira. Zifra horrek badu irakurketa 
bikoitza. Batetik, zifra positiboa da, edukiontzi orokorrera bota beharrean, erabiltzaileak plastikoa 
birziklatzeagatik kezkatu eta edukiontzi horira botatzen du. Bestetik, aurreko urtean baino plastiko hondakin 
gehiago sortu dela interpretatzen da. Besteak beste, arrazoia izan liteke iazko otsailean fakultatetik gertu 
supermerkatu bat irekin izana. Ontziratutako produktuen kontsumoa gehitu egin da eta, ondorioz, baita 
birziklatutako plastiko kantitatea ere.

Iazko abenduaren 12an, fakultatean, “Paperik Gabeko Eguna” antolatu zen 
bigarren urtez jarraian. Lehenengo edizioak izandako harrerak ekitaldia 
errepikatzeko aukera eskaini du. Eta urteak joan eta urteak etorri, espero 
dugu ekitaldia fakultatean guztiz finkatzea. Aurreko edizioan bezala, 
jardunaldi horren helburua zen paper kontsumo gutxiago lortzeari begira 
paperaren erabileraz hausnarketa egitera gonbidatzea.  

*Kg = kilogramoak (litro 1 paper = 0.32 kg eta litro 1 plastiko 0,05 kg)
**Beotibar Recycling S.L. enpresak emandako datuak

ONTZIAK*

URRIA

213,5 kg

770 kg

132 kg 52 kg

610 kg 520 kg

AZAROA ABENDUA

PAPERA**

2012 2013 2014

Erabilitako papera

Funtzio anitzeko
fotokopiagailuen tonerra

Inprimagailuetako
kartutxoak

Ontzien bilketa

453.000 unitate 325.000 unitate 300.000 unitate

56 unitate 24 unitate 69 unitate

22 unitate 14 unitate 9 unitate

daturik ez 430 kg 873,5 kg
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Aurreko urtean bezala, oraingoan ere kontatu dira atezaintza, dekanotza eta idazkaritzako fotokopiagailu 
nagusiek egindako fotokopiak zenbat izan diren ekitaldi aurreko ostiraletan, paperik gabeko eguneko 
kopuruarekin alderatzeko. Hau izan da Paperik Gabeko Egunean izandako emaitza:

“Paperik Gabeko Egun”ean % 78 fotokopia gutxiago egin zen aurreko 7 ostiraletan egindakoaren batez 
bestekoarekin konparatuta. Kontuan hartzeko zifra bat da, aurreko urtean %40 murriztu zen eta. Horrek argi eta 
garbi adierazten du inplikazio handia izan dela denen partetik.

Bestalde, edizio honetan Espainiako Papiroflexia Elkarteko kide batek emanda 
origami tailer bat izan genuen. Tailerraz disfrutatzeko aukera izan zutenek 
hainbat objektu egin zituzten birziklatutako papera erabiliz: kutxa mota 
desberdinak, erretratuetarako markoak, paperezko txoriak, … 

“Paperik Gabeko Eguna"k bi urteko bizitza du, baina Gizarte eta Komunikazio 
Zientzien Fakultateko kide guztien inplikazioa ikusita, urte gehiago beteko 
dituela dirudi. Behin berriro ere, Ekoskan taldeak eskerrak eman nahi dizkizu 
zure parte hartzeagatik, zu gabe ezinezkoa izango baitzen aipatutako emaitzak 
lortzea. Zure parte hartzea oso garrantzitsua da! Beraz, ez dezagun utz ekitaldia 
egun bakar baterako eta gogoan izan dezagun urteko egun guztietan nola 
erabiltzen dugun papera.

Urteko azken hiruhilekoko behin betiko datuen noiz jasoko zain gaudelarik ere, badirudi 2014a inoiz jaso den 
urterik berotsuenetakoa izango dela, berotsuena ez bada,  atariko 
estimazioen arabera. 2014a izango da inoiz erregistratu den urte berotsuena, 2010., 2005. eta 1998. urteen 
aurretik.

Michel Jarraud MMEko idazkariaren jakinarazi zuenez, “2014ko behin-behineko informaziotik atera daiteke 
erregistratuta dauden hamabost urte berotsuenetatik hamalau XXI. mendean gertatu direla.” Hau erantsi zuen: 
“Mundu berotzeari dagokionez, ezin da gai hau gehiago atzeratu”. Eta beste hau ere esan zuen: "...aurten bereziki 

ezohikoak eta kezkagarriak dira azalera ozeanikoko 
gune zabalek izandako tenperatura altuak, batez ere 
iparraldeko hemisferioan”. 

Ondoko irudian munduko bero ozeanikoaren edukiaren 
bilakaera ageri da (0 eta 700 m artean)  1954tik 2014ko 
irailera arte. Marra beltzak urteko batez bestekoa 
adierazten du 2014 arte eta marra urdinak batez 
besteko pentadala. Berotzearen joera begi bistakoa da.

 

Ba al zenekien...?

Munduko Meteorologia Erakundearen

Iturria:
   Munduko Meteorologia Erakundea  
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_relea
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Eta… zer egin dezaket nik?

Pilak biltzeko beste toki bat

Beste garbigune bat

Beira biltzeko edukiontziak

Fakultatean eta gure etxeetan energia elektrikoaren erabilera arrazionalago bat lortze aldera, gai horri buruzko 
konferentzia bat antolatu dugu fakultatean otsailerako. Hizlaria ingurumen heziketako aditu bat izango da, beraz, 
gauza asko ikasiko ditugu. 

Fakultateko idazkaritzan jarri da beste toki bat erabilitako pilak biltzeko.  Horrenbestez, orain hiru toki ditugu 
erabilitako pilak biltzeko: 

Fakultateko sarreran, atezaintzan.
Lehenengo solairuan, eraikin zaharraren aldean.
Idazkaritzan (toki berria).

Beste garbigune bat jarri da laugarren solairuan, eskailera kiribilaren ondoan. 
Horiek horrela, fakultatean garbigune gehiago izanda, errazagoa izango da 
erabiltzailearentzat hondakinak birziklatzea. Laster garbigune bati emango 
zaio laguntza berezia, oso azkar betetzen baita. Gero eta lagun gehiago gara 
hondakinak bereizteari esker, birziklatzeari laguntzen diogunak. 
Eskerrik asko!

Beira birziklatzeko edukiontziak jarri dira fakultateko bi jantokietan: ikasleenean eta administrazio eta 
zerbitzuetako langileenean. Horri esker, hondakinak bereizteko maila handitu egin dugu. Orain baduzu aukerarik,

Ez utzi aukera hau galtzen!

 
fakultatetik atera gabe, beira birziklatzeko!

Beste garbigune ba t

Mesedez ez inprimatu aldizkari hau, espresuki pantailan
ikusteko eginda dago. Aurrez dezagun toner/tinta eta papera!

Hem  r o tu ak  d a en b u tu n h  ba u u
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