


 Pilak hondakin berezi, toxiko eta

arriskutsuak dira. Pilak ez dira inoiz

zaborrontzira bota behar. Euren bilketa

selektiboa egin behar da, haiek garbigunera

eramateko edo horiek biltzen dituen denda

batera eramateko.



 Garbiguneetan eta bestelako bilguneetan 

pilak utzi eta gero, pilok planta 

erreziklatzailera eramaten dira; bertan, 

merkurioa eta beste metal batzuk (zinka, 

kadmioa, beruna, zilarra) berreskuratzen 

dira.



 Pilek ahalmen kutsagarri handia dute, eta 

erreziklatzeak ahalmen hori kontrolatzea 

dakar. 

 Adibidez, pila-botoi baten merkurioak 

600.000 litro ur kutsa ditzake; horrek arrisku 

larriak dakartza, baita osasunarentzat ere. 

 Piletan jasotako lehengaiak aprobetxa 

daitezen errazten du.





L

Ikasleek dituzten MP3ak

Telebistaren mandoak

Erlojuak

Kalkulagailuak

…

LEA ARTIBAI IKASTETXEAN PILAK



o72000 pila kontsumitzen ziren Markina-Xemeinen duela 20 

urte.

o240000 pila kontsumitzen ditugu gaur egun Markina-Xemeinen.

oHorrela jarraituz gero 360000 pila kontsumituko dira herri

honetan etorkizunean.

HURRENGO GRAFIKOAN IKUS DEZAKEGU.
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Duela 20 urte Gaur egun 20 urte barru



ETXEAN NON ERABILTZEN DITUGU 
PILAK?

-Telebistaren mandoa

-MP3

-Iratzargailuak

-Umeen jostailuak

-Musika aparatua

-Argazki kamara

-Erlojuak

-Ordenagailuaren arratoi eta teklatu alanbre gabeak

-Telefono alanbre gabe

-Kalkulagailuak
…



DUELA 20 URTE GAUR EGUN
Linterna  1  2 pila Pertsona bakoitzarentzat linterna 1 

 8 pila

Mandoa 0 0 pila Mando 2  4 pila

Iratzargailu 1   2 pila Pertsonako iratzargailu 1  8 pila

Telefono alanbre gabea 0  0 pila Telefono alanbre gabea 1  2 pila

Argazki kamera 0  0 pila Argazki kamera 2  4 pila

Kalkulagailuak 1 1 -2pila Kalkulagailuak pertsona

bakoitzeko bat  4-8 pila

GUZTIRA  5-6 PILA 

DUELA 20 URTE

GUZTIRA  30-38 PILA 

GAUR EGUN



› Udaletxea

› Ekin elektrizitatea

› Ituarte 
supermerkatua

› Aginaga argi
indarra

› Urkidi ferreteria

› Fundazuri anaiak

› Xuri burdindegia

› Bera kruz

› Bekobenta

› Euskitze

› Fotomakina

› Zutoia

› Zulueta janaridenda

› Dia

› Eroski

ERABILITAKO PILAK 
JASOTZEKO LEKUAK



 Aurreko orrian azaldu dugun leku guztietan 

dago eskuragarri pila ontzi bat.

 Nola egiten da bide hori?

› Hiru hilabetetik behin eramaten dituzte 

udaletxera pila horiek.

› Pila horiek udaletxetik, lea-artibaiko 

amankomunazgora joaten dira.

› Eta azkenik, amankomunazgotik, birziklatzera 

eramaten dira



 Guztia hau ikusita, gure ondorioak honako 

hauek dira:

› Pilak jasotzeko beste era bat kalean pilen 

ontziak jartzea izango litzateke

› Hilero hilero jasotzea pilen ontzia

› Gehiago bultzatzea pilen birziklapena, asko 

erabiltzen baita baina gutxi birziklatu



 Lea-Artibai Amankomunazgoak jasotako datuen arabera

› 2004an 3.200 kilo pila batu dira

› Pila gehiago batu ziren maiatzetik azarora urtearen lehenengo 

hileetan baino. 

› Gehien Ondarroan

 lehenengo hileetan 452 pila

 eta maiatzetik azarora, 1.000 pila.

 Pertsona bakoitzak 0,13 pila birziklatu zituen.



Udalerria Urtarrilak 25 Apirilak 28 Uztailak 

21

Urriak 21 GUZTIRA

Amoroto 1 1 1 5 8

Berriatu 5 60 3 15 83

Bolibar 1 1 1 1 3

Etxebarria 25 7 6 1 39

Gizaburuaga 1 1 1 5 7

Ispaster 3 1 1 10 15

Lekeitio 235 430 338 150 1143

Markina-Xemein 80 110 55 50 295

Mendexa 1 1

Ondarroa 190 370 5 522 1087

GUZTIRA 540 980 400 760 2673



 Duela 20 urte bateriarik ez genuen eta pilak
erabiltzen genituen etxeetan.

 Jostailuetan, linternetan, etab-etan erabiltzen
genituen.

 Iraupen motza zuten pilek, gaur egun bezela. 
Horregatik erabiltzen ditugu gaur egun bateria
eta entxufezko elementu gehiago

 Garai haietan ez geneukan birziklatzeko
aukerarik eta ondorioz, ingurugiroa kutsatzen
hasi ginen.

 Orain ordea askok ordeztu ditugu pilak bateria
edo entxufedun tresnengatik.



http://4.bp.blogspot.com/_97Jjqi6uk_4/Rw4DyKlXuLI/AAAAAAAAA7Y/xZl9xrnc2uQ/s320/logo+pilas+horizontal.jpg


 Birkargatzen diren pilak gaur egun gehiago

erabiltzen hasi gara, pila gutxiago erosteko

aukera ematen digutelako, behin erosi eta 

denbora luzerako iraupena baitute, 

ondorioz gutxiago kutsatzen da, noski

birziklatuz gero.

 Pila 1-ek 40 litro ur kutsatzen ditu eta 50 urte

behar ditu deskonposatzen.

 Hauek sortzen dituzten empresen keak

ingurunea kutsatzen du.



EZ!BAI

JARRI PILAK BIRZIKLATUZ 
ETA INGURUNEA ZAINDUZ!!!





 ADUNA HERREROS

 OLATZ IBARLUZEA

 ENERITZ URRUTIBEASKOA


