
DBH    2. ZIKLOA

Zaruztarron Aztarna Ekologikoa
Zaindu dezagun planeta!

Aztarna Ekologikoa pertsona bakoitzak kontsumitzen dituen produktu guztiak lortzeko lur azalera da. Planetan 
erabilgarri dagoen lur eremuarekin alderatuz gero, gure bizimodua jasangarria den ala ez jakin dezakegu.

Zarauztar bakoitzaren aztarna ekologikoa 4,3 hektarearen baliokidea da, gutxi gora behera, 4 futbol zelaikoa. 
Munduko biztanle guztiak Zarauzkoak bezala biziko balira, guztion kontsumo maila mantentzeko 2,5 planeta 
beharko lirateke. Planeta bakarra dugunez, neurriz gaineko kontsumoa beste batzuen kontsumo urriarekin 
orekatzen da.
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Buruari eragin!

Dagoeneko, erabilgarri dagoen lur eremua baino azalera handiagoa erabiltzen ari gara… posible al da?

Gehiago jakiteko: www.aztarnaekologikoa.eus
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Gizakion aztarna ekologikoa edo mundo-mailako eskaria

Planetan erabilgarri dagoen lur eremua edo munduaren 
eskaintza 

Iturria: 
http://www.footprintnetwork.org/documents/2016_Living_Planet_Report_Lo.pdf
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Planeta dugun etxe bakarra da… izan gaitezen 
astronautak!!

Eta guk, zer egin dezakegu?

Astronautak ahal den neurrian baliabideen kontsumoa 
murrizten du, hondakinak berrerabiltzen ditu, energia 
berriztagarriak erabiltzen ditu… eta aztarna ekologikoak 
astronautaren antzeko jarreretara hurbildu behar dugula 
ulertarazten digu. Prest?

Bide guztiak pausu bakar batekin hasten dira! Aholku hauek 
arretaz irakurri eta datozen 
egunotan horietako bat martxan jarri ezazu!!

ELIKADURA MUGIKORTASUNA
Bertako eta garaiko elikagaiak kontsumitu!

Jaten duzunaren erdia baino gehiago barazkia izan 
dadin, eta erdia baino gutxiago okela!

Monotoniarekin hautsi: janari ezberdinak probatu!

Aurrez prestaturiko janaria saihestu: janaria 
prestatzeko, dastatzeko eta gozatzeko denbora hartu!

Elikagaien informazioa arreaz irakurri.

Bidai laburretan, oinez edo bizikletaz ibili!

Bidai ertain edo luzeetan garraio publikoaren erabilera 
indartu.

Kotxea hartu behar izanez gero, betetzen saiatu!

Gidatzeko modu egokiak erregaiaren kontsumoa 
murrizten du.

Oporrak egiteko orduan ere, garraiobide jasangarriak 
aukeratu. 

ETXEBIZITZA KONTSUMOA
Hondakinak murrizteko irtenbideak aztertu…

Berogailua eta ura neurrian erabili…

Arropa garbigailua beteta egon arte, ez jarri.

Kontsumo txikiko bonbilak aukeratu…

Matxura txikiak konpondu eta ura edo energiaren 
ihesak saihestu.

Erosi aurretik, zure beharrak aztertu.

Arreta gehiago jarri edukian, ontzian baino.

Erabili eta bota egiten diren produktuak saihestu.

Ahal den neurrian, bigarren eskuko produktuak erabili.

Erosketak egiteko orduan, eraman zure poltsa.


