
Zenbat lur behar dugu zarauztarrok?
Kontsumitzen ditugun produktu guztiak ekoizteko lur azalera emankorra behar dugu: 

Bazkaltzen dugun 
xerra emango digun 
behia bazkatzeko 

larreak.

Janzten dugun 
kamisetaren kotoia 
lortzeko zelaiak.

Idazteko 
erabiltzen dugun 
papera ekoizteko 

basoak. 

Gosaltzen ditugun 
zerealak eskaintzen 
dizkiguten 
laborantzak.

Zarauztar bakoitzaren aztarna 
ekologikoa 4,3 hektarearen 
baliokidea da, hau da, 4 futbol 
zelairen parekoa, gutxi gora 
behera.

...eta gure planetak, zenbat eskaini 
dezake? Munduko azalera 

emankorra biztanle kopuruaren 
artean modu orekatsuan banatuz 

gero pertsona bakoitzari 1,7 
hektarea egokitzen zaizkio.

Congo
0,8 ha/cap

Afganistan, 

0,6 ha/cap

www.aztarnaekologikoa.eus



Gure planeta, gure etxea

2. LARREA 3. ITSASOA 4. BASOA 5. ERAIKITAKO 
AZALERA

1. LABORANTZA

Gure etxea eraikitzeko behar dugun lur eremua gure aztarna ekologikoaren zati bat da. Modu 
berean, ikastetxea, ospitalea edo errepideak erabili ahal izateko eraikitako azalera behar dugu.

Egunero kontsumitzen ditugun baliabideak lortzeko eta sortzen ditugun hondakinak asimilatzeko 
sei eremu ezberdin behar ditugu. Eremu hauen batura gure aztarna ekologikoa da.

 Gero eta jende gehiago bizi da hirietan, eta gutxiago baserrietan. Hala ere, Zarauztik kanpo dauden 
zelai, baso eta soroak behar ditugu produktu ezberdinak lortzeko.

GIZAKIAK NATURAREN BEHARRA DU!

6. CO2-a 
BEREGANATZEKO 
AZALERA

Zarauztarron 
Aztarna Ekologikoa 
eta Etxebizitza
www.aztarnaekologikoa.eus



Espazio-ontzi batean bizi diren 
astronautentzat kontsumoa murriztea eta 
hondakinak birziklatzea ezinbestekoa da. 

Aztarna ekologikoak astronautaren 
antzeko jarreretara hurbildu behar dugula 
esaten digu, Lurra planeta bizi gaitezkeen 

leku bakarra dela jakinda.. 

Oinez edo bizikletaz mugitzen bagara, gure 
aztarna ekologikoa indarrak berritzeko jaten 
ditugun elikagaiak ekoizteko lur eremua 
izango da.

Motorra duen ibilgailu batean mugituz gero, 
erregai fosila erabili eta CO2-a sortuko dugu. 
Gure aztarna ekologikoa CO2 emisioak 
asimilatzeko behar dugun basoa izango da. 

Gero eta erregai fosil gutxiago kontsumitu, 
gure aztarna ekologikoa txikiagoa izango 
da. Planetari laguntzeaz gain, gure osasuna 
ere hobetuko dugu.

Erregai fosilen aztarna ekologikoa CO2 
emisioak asimilatzeko baso azalera gisa 
kalkulatzen da, ozeanoek xurgatutako CO2 
kopurua kenduta.

ASTRONAUTA IZAN GAITEZEN!!

Nolako mugikortasuna, halako aztarna ekologikoa
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Zarauztarron 
Aztarna Ekologikoa 
eta Mugikortasuna



Kontsumoa non, aztarna han
Zarauztarren aztarna ekologikoa lur eta itsaso eremu zabala da, udalerriaren mugak gainditzen 
dituena. Eremu hau kalkulatzeko zarauztarrok kontsumitzen ditugun 200 produktu mota baino 
gehiago kontuan hartu dira.

Zarauzko eraikitako azalera 150 hektarea 
da, 35 zarauztarren egungo kontsumo maila 
asetzeko nahikoa. 

Gaur egun, 23.000 pertsonatik gora bizi 
gara Zarautzen eta gure aztarna ekologikoa 
udalerriaren eraikitako azalera baino 650 
aldiz handiagoa da.

Non dago gure aztarna ekologikoa?

Kontsumitzen ditugun produktuak ekoiztu 
diren herrialde guztietan. Esaterako, Costa 
Rican landatutako platano bat jaten badugu, 
Costa Ricako zatitxo bat gure aztarnaren 
parte izango da.

NazioaNazioarteko merkataritzari esker, munduko 
edozein herriko produktuak kontsumitu 
ditzakegu baita gure hondakinak beste 
herrialdeetara eraman ere.
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Zarauztarron 
Aztarna Ekologikoa 
eta Kontsumoa

Gutxiagorekin gehiago egin, eta zure aztarna ekologikoa murriztu!!

Zarauztar bakoitzak kontsumitzen dituen produktu guztiak zenbatzea ezinezkoa zaigu, eta ondorioz, 
zarauztarren aztarna benetako inpaktuaren azpitik dago. Hala ere, emaitza kontuan hartzeko da.


