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landutako gaiak kontsumo arduratsua, ura eta elikagaien eragina ingurumenean.

Gomendatutako adina 10-13 urte.

ikasgaiak Ingurumena, osasuna eta ingelesa.

metodologiak
Debatea, gelakide guztien arteko eztabaida, talde-lana, ikasleen aur-
kezpenak, bideoa eta simulazio-programak, ikasleek elkarri irakastea, 
hausnarketa.

Egilea CarDET erakundea.

oinarrizko gaitasunak 1, 5, 6, 8

ikasketa-helburuak

•   Lurrak baliabide naturalak sortzeko duen gaitasunaren mugak ulertzea. 
•   aztarna ekologikoa kontzeptua nondik datorren eta gure eguneroko 

ekintzekin zer lotura duen ikustea. 
•   Aztarna ekologikoaren definizioa ikastea, eta baliabide naturalak eta 

haien kontsumoa neurtzeko tresna gisa duen erabilgarritasuna ulertzea.
•   kontsumismoaren aurrean jarrera kritikoa hartzea, eta arazoari aurre 

egiteko bideak proposatzea.
•   Iraunkortasunarekin eta ingurumenarekin lotuta dauden ohiturak hartzea.
•   aztarna ekologiko txikia duten aukerak hobestea, eta aztarna ekologiko 

handia duten aukerak gaitzestea.

aztarna 
ekologikoa

Herrialdea
ZIPRE

04
ikaS 

unitatEa
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1. saioa (60’)
aztarna ekologikoa

15’

20’

1.1 zEr dakiGu?

Ikas-unitatearekin hasteko ikasleek gaiari buruz dakitena neurtzea komenigarria da. Horretarako, hurrengo galdete-
gia bete beharko dute: 

1.2 EGoErarEn  
 HauSnarkEta

Ikasleek aztarna ekologikoarekin zerikusia duen pro-
blema bat planteatzen duten bi egoera hausnartuko di-
tuzte. Bikoteka irakurtzea eskatu dakieke edo gelakide 
guztien artean irakurriko dira.

Α. Aukeratu erantzun bat (BaI = Bat nator / EZ = Ez nator bat / ED = Ez dakit)

Lurrak gure beharretarako kontsumitzen ditugun baliabide natural guztiak ematen dizkigu. BaI EZ ED
Lurraren baliabide naturalak mugagabeak dira. BaI EZ ED
Lurrak eman ditzakeen baliabide naturalen kopurua baino gehiago kontsumitzen dugu gizakiok. BaI EZ ED
aztarna ekologikoak aztertzen du gure planeta gizateria osoa sartzeko nahiko handia den ala ez. BaI EZ ED
Biogaitasunak planetaren baliabide naturalen kopurua adierazten du. BaI EZ ED

Jarraian, irakasleak ikasleei ‘kontsumismoari’ buruz zer dakiten galdetuko die eta horren inguruan hausnartuko dute. 
Hurrengo bideoetako bat jar daiteke: 

• Ingelesez: “Consumerism”: https://www.youtube.com/watch?v=iFlMQAppIpg

• Gaztelaniaz: 10:35minututik 12:30minutura “La historia de las cosas”: https://www.youtube.com/watch?v=ykfp

• Hitzik gabekoa: “Man of Steve Cutts” https://www.youtube.com/watch?v=3i21my22C8I

Gure planetaren gaitasuna baino gehiago 
(2014ko irailaren 30a)

1970 eta 2010 urteen artean, arrain, hegazti, 
ugaztun, anfibio eta narrastien kopurua % 52 
murriztu zen, aurreikusitakoa baino askoz ere 
azkarrago, WWFren esanetan. Bi urtez behin ar-
gitaratzen den Living Planet report txostenean 
adierazi dutenez, gizateriak baliabide naturalak 
eta bestelakoak erabiltzeko duen beharra ingu-
rumenak jasan dezakeena baino % 50 handia-
goa da. aldi berean, gora egin dute baso-soil-
tzeek, akuiferoetako ur-ateratzeek, eta karbono 
dioxidoaren isurketek.

Iturria: http://www.econews.gr/2014/09/30/living
-planet-report-117824/

Gure bizimodua gure planetaren gaitasunaz 
gaindi dago!  (2012ko maiatzaren 15a)

«Planeta bat eta erdi bagenitu bezala bizi gara. 
Lurrak jasan dezakeena baino % 50 baliabide 
gehiago kontsumitzen dugu. Horrela jarraituz 
gero, 2050erako hiru planeta beharko ditugu 
gure beharrak asetzeko» dio Jim Leape WWF 
International elkarteko zuzendari nagusiak. Gi-
zateriaren beharren etengabeko gorakadak, 
baliabide naturalei dagokienez, presio itzela jar-
tzen du planetaren bioaniztasunean, eta arris-
kuan jartzen ditu gure segurtasuna, osasuna eta 
ongizatea. 

Iturria: http://www.wwf.gr/index.php/news/401-
2012-05-15-08-26-10

Ikasleek testuan ageri diren kontzeptuei buruz di-
tuzten zalantzak argituko dira eta jarraian, hurren-
go galderak denen artean erantzuten saiatuko dira:

• Zer gai jorratzen dute bi artikuluek? 

• Zein dira arazoaren arrazoiak? 

• Zergatik da beharrezkoa arazoari aurre 
egitea? Zer arrisku izan ditzakegu?  ??

?

ikaS-unitatEarEn GarapEna
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??
?

25’1.3 aztarna EkoloGikoa 

Irakasleak aurkezpen baten bitartez ikasleei “aztarna 
Ekologikoa” zertan datzan azalduko die.  

aztarna EkoloGikoa

aurrekariak

Lurra planeta eskuzabala da, baina haren gaitasu-
na ez da mugagabea. azken urteotan, oso azkar 
hazi dira biztanleria eta gizakien kontsumismoa, 
eta, bitartean, planetaren tamaina ez da aldatu. 
Gure eguneroko jarduerek (adib. jatea, bidaiatzea, 
dutxatzea, telebista ikustea…) Lurraren baliabideak 
kontsumitzen dituzte, eta hondakinak sortu.

zer da? 

aztarna ekologikoa tresna bat da, gure behar 
materialak asetzeko zer baliabide natural behar 
diren kalkulatzeko. Gure bizimodua, ohiturak eta 
erabiltzen dugun teknologia hartzen ditu kontuan. 
aztarna ekologikoak kalkulatzen du, azken batean, 
gure planeta nahiko handia ote den gizateriaren 
beharrei erantzun ahal izateko.  

zer kalkulatzen du? 

aztarna ekologikoak kalkulatzen du zer neurritako 
lurzoru edo itsas eremu (basoak, larreak, soroak 
eta arrantza-eremuak) behar diren jarduera haue-
tarako:

• Egunero kontsumitzen ditugun gaiak ekoizteko 
eta berritzeko (adib. janaria, energia, ura eta bes-
telako produktuak)

• Sortzen ditugun hondakinak eta gas-isurketak 
xurgatzeko (adib. karbono dioxidoa - CO2).

zerekin alderatzen da?

aztarna ekologikoa biogaitasunarekin alderatzen 
da; hau da, eskura dauden baliabide naturalen ko-
puruarekin. Lurraren biogaitasuna kalkulatzeko, 
planetako lurzoru emankorra (hektareatan) plane-

tako biztanleriaren artean zatitzen da. aztarna eko-
logikoa eta biogaitasuna hektareatan neurtzen dira 
(1 hektarea = 100 akre = 10.000 m2). 

zenbatekoa da lurraren biogaitasuna? 

Egun, munduko biztanleria 7 bilioi inguru dela kon-
tuan izanik, gutako bakoitzari lurzoru emankorraren 
1,7 hektarea dagozkigula kalkulatzen da. 

zenbatekoa da gure egungo aztarna ekologi-
koa?

Mundu osoan, batez besteko aztarna ekologikoa 
2,6 hektarea da. Horrek esan nahi du gure aztar-
na ekologikoa guk erabilitako baliabideak berritze-
ko eta sortutako hondakinak xurgatzeko planetak 
duen gaitasuna baino % 50 handiagoa dela. Beste-
la esanda, Lurrak eman diezagukeena baino gehia-
go hartzen ari gara. 

Irudikatu biogaitasuna eta aztarna ekologikoa ba-
lantza baten alde banatan. Egun, bien artean ez 
dago orekarik. Balantzaren zer aldek du zama han-
diagoa? Zer egin beharko genuke balantza oreka-
tzeko? 

zer aurreikuspen dago etorkizunerako? 

Gizateriaren aztarna ekologikoa 1,5 planeta izatera 
iritsi zen 2008an, 1960koa halako bi. Horrek esan 
nahi du gure planetak urte bat eta sei hilabete behar 
dituela guk urtebetean kontsumitzen ditugun balia-
bideak berritzeko eta sortzen ditugun hondakinak 
xurgatzeko. Biztanleria azken 30 urteotan nola hazi 
den kontuan hartuta, etorkizunean Lurraren biogai-
tasuna ez da hektarea bat baino handiagoa izango.

eathink.org/es webgunean aurkezpen eredu bat 
topatu dezakezue.

aukeran, hurrengo bideoak jarri daitezke:

*Euskaraz: “arrasto ekologikoa” https://www.youtube.com/watch?v=5gWV7LutJ_I 

*Ingelesez: “The ecological foot print explained” https://www.youtube.com/watch?v=fACkb2u1ULY 

Eta azkenik, hurrengo gaiari buruz hausnartzea eskatuko zaie ikasleei:

• Zer egin dezakegu gure aztarna ekologikoa murrizteko?



24 eathink BERTOKOA JAN, MUNDUA BURUAN | EAT LOCAL, THINK GLOBAL | eathink2015.org/es

2. saioa (60’)
aztarna ekologikoa

10’

25’

2.1 ErrEpaSoa

aurreko saioan ikasitakoaren errepasoa egingo dute ikasleek: aztarna ekologikoa zer den, zer neurtzen 
duen, nola kalkulatzen den, nola alderatzen den biogaitasunarekin, zenbatekoa den gaur egun eta nola-
koa izan daitekeen etorkizunean. 

2.2 ESnEarEn aztarna EkoloGikoa

Irakasleak, ikasleekin batera, “esnearen aztarna ekologikoa” hausnartuko du aurkezpen baten bitartez. 

Garrantzitsua da ikasleek aztarna ekologikoak garapen iraunkorrarekiko duen garrantzia ulertzea. 

Esnearen aztarna ekologikoa: zerk bal-
dintzatzen du gure gosariko esnearen az-
tarna ekologikoa?

1. Behientzako belardiak.
2. Landak eta ura behiek jaten duten 

belarra izateko. 
3. Eraikinak eta lurrak: dendak, 

supermerkatu, lantegiak, esnea 
prozesatzeko plantak, kutxak egiteko 
tokiak…

4. Metalak eta plastikoa: tetrabrikak 
ekoizteko.

5. Elektrizitatea: tetrabriken ekoizpena 
eta behi-landetxeen mantenurako.

6.  Garraioak esnea lantegira, 
supermerkatura eta etxera eramateko.

7. Garraiobideak (errepideak, trenbideak, 
airoportuak…) esnea garraiatzeko. 

8. Baso zati bat, sortutako CO2a 
xurgatzeko.

 
eathink.org/es webgunean  

aurkezpen-eredu bat topatu dezakezue

Gerora, hausnarketa partekatuaren bitartez eta 
esnearen adibidea erabiliz, ikasleek ondorio oro-
korragoetara iritsi beharko lukete. adibidez, pro-
duktu/zerbitzu orok uzten duela aztarna ekolo-
gikoren bat. Horretarako, aztarna ekologikoaren 
baldintza generikoak azalduko zaizkie ikasleei, 
haiek estrapolazioa egin dezaten. 

nola neurtu aztarna ekologikoa:  
baldintza generikoak.

1. karbonoa: erregai fosilak erretzearen, lurzoruaren 
erabilera aldatzearen eta nazioarteko garraioaren 
eraginez sortutako CO2 isurketak xurgatzeko 
beharrezko den baso-eremua adierazten du. 

2. basoa: zura, paper-orea eta erregai begetalak 
egiteko behar den baso eremua adierazten du. 

3. landa: janaritarako eta gizakien nahiz animalien 
kontsumorako edota olioak ekoizteko ereindako 
larreentzat erabilitako eremua adierazten du. 

4. larreak: haragitarako, esnetarako edo larruzko 
nahiz artilezko produktuak egiteko hazitako 
abereek behar duten lur-eremua adierazten du. 

5. arrantza-eremua: arrain- eta itsaski-kontsumoa, 
akuikultura barne, jasan ahal izateko behar den 
lehen mailako ekoizpenean oinarrituta kalkulatzen 
da. 

6. lurzoru eraikia: gizakiak eraikitako azpiegiturek 
estaltzen duten eremua da; besteak beste, 
garraiobideak, etxebizitzak, egitura industrialak, 
energia hidraulikoa sortzeko urtegiak…

Hektarea globalen neurketa (gha): Bai aztarna eko-
logikoa (baliabideen eskaera adierazten duena) bai 
biogaitasuna (baliabideen eskuragarritasuna adieraz-
ten duena) hektarea global (gha) izeneko unitateetan 
adierazten dira, eta gha batek mundu osoko balioak 
kontuan hartuta, batez bete lurzoruaren hektarea ba-
tek duen ekoizpen-gaitasuna adierazten du. 
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30’

30’

25’2.3 bEStE ElikaGaiak 

Taldeka antolatuta, ikasleek beste elikagai bat aukeratuko dute eta haren aztarna ekologikoa aztertuko, esnearekin 
egin duten bezala. Hiru janari-mota hauetako bat aukeratzea gomendatzen dugu (marrubiak, gazta eta poteko atu-
na), baina ikasleek nahi duten janaria aukeratu dezakete.  

3.1 EuroparEn aztarna 

Ikasleek munduko eta Europar Batasuneko herrialdeen aztarna ekologikoa aztertuko dute. Ikasleak taldeka antola-
tuta hainbat herrialde hautatuko dituzte eta haien aztarna ekologikoa bilatu Internet erabiliz. 

Amaieran, kalkulatutako herri guztiak batera jarriko dituzte grafiko batean eta emaitza hausnartuko dute.   

3.2 munduarEn aztarna 

Behin herrialde ezberdinen aztarna ekologikoaren grafikoa hausnartuta ikasleek zenbait webgunetan begiratuko 
dute, eta munduko zenbait herrialderen biogaitasunaren eta aztarna ekologikoaren grafikoak aztertuko dituzte. Ira-
kasleak lagundu beharko die aztarna ekologikoa eta biogaitasuna zer diren gogoratzen.  

3. saioa (60’)
aztarna ekologikoa

informazio orokorra: “Footprint Network. Data and methodology”  
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_data_and_results/ 

Mapa eta grafikoak: “Ecological wealth of nations Footprint Network”  
http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/ 

Garrantzitsua da aztarna eko-
logikoa hektareatan neurtzen 
dela ondo barneratzea eta jaki-
tea maiz “planeta-kopurua” era-
biltzen dela neurria adierazteko. 
adibidez, biogaitasuna 1,7 hek-
tarea da eta aztarna ekologikoa 
2,7 hektarea. Beraz, aztarna 
ekologikoa biogaitasuna baino 
% 50 handiagoa da, eta, ondo-
rioz, 1,5 planeta behar dira gure 
beharrak asetzeko. 

oHarra: Biogaitasunaren eta 
aztarna ekologikoaren kopu-
ruek alde handia dute iturri edo 
ikerketa batetik bestera.

Hemen adibide bat:
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Zenbat planeta behar ditugu?
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4. saioa (60’)
aztarna ekologikoa

20’

30’

10’

4.1 bakoitzarEn aztarna

Ikasleek zenbait webgunetan begiratuta, horietan agertzen diren gal-
detegiak beteko dituzte norberaren eta familiaren aztarna ekologikoa 
kalkulatzeko.  

Webgune hauek gomendatzen ditugu:

maila sinplea kalkulatzeko:  
“Footprint” (ingelesa):  
http://footprint.wwf.org.uk/ 

kalkulatzeko maila konplexuagoa:  
“Tu huella ecológica” (euskaraz ere bai) 
http://www.tuhuellaecologica.org/portatuta.htm 

amaieran, ikasleen aztarna ekologikoen konparaketa egingo da eta al-
tuena eta baxuena dutenen kontsumo ohituren artean erkaketa egingo 
da, aztarna hau nola murriztu baloratzeko. 

4.2 aztarna EkoloGikoa murriztEn

Ikasleek, taldeka jarrita, aztarna ekologikoa murrizteko bide eraginko-
rrei buruz eztabaidatuko dute, eta apunteak hartuko dituzte, gai haue-
tan arreta berezia jarriz: eguneroko elikadura, energia elektrikoa, ura, 
hondakinak, gas-isurketak, garraioa eta basoak.

amaieran talde ezberdinen proposamenak gela osoaren aurrean azal-
duko dira, eta denen artean eztabaidatuko. 

4.3 ikaSitakoa nEurtu

azken galdetegi bat betetzea proposatzen da, ebaluazio modura: 

Α. Aukeratu erantzun bat (BaI = Bat nator / EZ = Ez nator bat / ED = Ez dakit)

aztarna ekologikoa hektarea izeneko lur-eremu jakin batzuetan neurtzen da. BaI EZ ED
arrantza-eremuak ez dira kontuan hartzen aztarna ekologikoa neurtzean. BaI EZ ED
aztarna ekologiko handia izateak esan nahi du gizakiok ingurumena eta planeta  
zaintzen ditugula. BaI EZ ED

Munduaren aztarna ekologikoa 1,5 planeta baino handiagoa da. BaI EZ ED
EBko kideek aztarna ekologiko handia dute, eta beste herrialdeen baliabide naturalekiko  
mendekotasun handia. BaI EZ ED

aztarna ekologikoa murrizteko bide bat da ingurumenari buruzko kontzientzia handitzea. BaI EZ ED


