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Ez
ditzagun ito

Geure aztarna ekologikoak planetako
baliabideak agortzen ditu eta gizateria
garatzeko aukerak ere murrizten ditu.
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“Herrialde aberats batean edo pobretutako
herrialde batean bizitzeak uzten duen aztarna
ekologikoa”

Te-lursailak, esportatzeko landatuak (Tatum, Kamerun). Iturria: SED artxiboa.
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IRAKASLEAREN FITXA
Helburuak
1. Gure bizierak ingurumenean eta pobretutako herrialdeetan duen eragina ulertzea.
2. Kontsumo arduratsuan oinarritutako jarraibideak sustatzea

Edukiak
KONTZEPTUAK

PROZEDURAK

• Aztarna ekologikoa.
• Aztarna hidrikoa eta elikagaien
karbonoak uzten duen aztarna.
• Garapen iraunkorra.
• Herrialdeen garapenaren eta
ingurumen-inpaktuaren arteko
lotura.

• Testu eta grafiko zientifikoak
aztertzea eta interpretatzea.
• Interneten dokumentu
zientifikoak bilatzea, gidatuta.
• Laburpen-lanak egitea.

JARRERAK
• Gure kontsumo-ereduari
eta planetaren suntsipenari
buruzko kontzientzia kritikoa.
• Sentiberatasuna, herrialde
aberatsetan eta pobreetan
baliabide naturalen erabileran
eta gozamenean sumatzen
den desorekaren aurrean. .

Gaitasunetan oinarritutako programazioa
Xehetasuna

Jarduerak

Hizkuntza-komunikazioa

Testu espezializatuen irakurketa eta ulermena. Hiztegia aberastea.

1, 2

Matematika

Kontsumoarekin lotutako fenomenoen kuantifikazioa.

Mundu fisikoaren ezagutza
eta harekiko elkarrekintza

Gure bizierak inguruan sortzen dituen ondorioen analisia.

Informazioaren trataera
eta teknologia digitalaren
erabilera

Teknologia berrien erabilera, informazioa bilatzeko eta lan teknikoak
egiteko.

Gizartea eta herritartasuna

Sentiberatasuna, herrialde aberatsen eta pobreen artean dagoen
desberdintasunaren aurrean.

Kultura eta artea

-

Ikasten ikasi

Hainbat gairi buruzko laburpenak egitea.

Norberaren autonomia eta
ekimena

Inplikazio pertsonala taldeko lanetan.

Gaitasuna
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Denboralizazioa
A SAIOA

B SAIOA

• 1. jarduera

• 3. jarduera

• 2. jarduera

• 4. jarduera

Materialak
• Aztarna ekologikoari buruzko testuak eta irudiak (askotariko iturriak)
• Argazkiak: SED artxiboa
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IKASLEEN DOKUMENTUAK
1. jarduera: Aztarna ekologikoa
Irakurri ondorengo testua1 eta egin jarduerak:

Aztarna ekologikoa
Definizioa
Aztarna ekologikoa ingurumen-adierazle bat da; hektareatan neurtzen da, eta pertsona batek edo komunitate batek kontsumitzen dituen baliabideak sortzeko beharrezkoa den lur edo ur emankorren (lur
landuak, larreak, basoak edo ur-ekosistemak) azalera adierazten du, bai eta ekoitzitako hondakinak
asimilatzeko azalera ere.
Lurrean lur emankorra modu orekatuan banatzen badugu, biztanle bakoitzari 2 hektarea inguru dagozkio urtebetean bere beharrak asetzeko, planetan 6.000 milioi baino biztanle gehiago bizi direla
kontuan hartuta. 2005ean, biztanleko eta urteko batez besteko kontsumoa 2,7 hektareakoa izan zen.
Beraz, oro har, baliabideek birsortzeko berezkoa duten erritmoa baino erritmo biziagoan ari gara kontsumitzen baliabide horiek
Aztarna ekologikoa herrialdez herrialde
Aztarna ekologikoak aukera ematen du gizarteak elkarren artean alderatzeko
eta haien bizieraren ingurumen-inpaktua ebaluatzeko. Espainia hamabigarren
postuan dago munduan, pertsonako 5,7 hektareako aztarna ekologikoarekin.
Horrek esan nahi du azalera bereko 3,5 herrialde behar ditugula, gaur egungo
gure eskariari erantzuteko. Aztarna ekologikoak ez du zerikusirik herrialde batek hartzen duen leku fisikoarekin; herrialde garatu gehienen aztarna ekologikoa herrialde horien azalera baino handiagoa da, beren lurraldetik urrun dauden lekuetatik hartzen baitituzte baliabideak eta herrialde horietan botatzen
baitituzte hondakinak. Munduko batez besteko kontsumoa (beltzean) 2,7 hektareakoa da pertsonako (azalera emankorra pertsonako 2,1 hektareakoa izan
zen 2005ean).
Nola daiteke munduan kontsumoa berorren ekoizpena baino handiagoa izatea?

Herrialde batzuetako
aztarna ekologikoa, eta
munduaren aztarna
ekologikoaren batez
bestekoa

Gure bizierari eusteko, planeta bat baino gehiago beharko genituzke. Baina bat
besterik ez dugu! Nola daiteke hori? Kontsumitzen duguna baino gutxiago ekoizten dugu, baina Lurrak, milioika urtean, ura, animaliak, basoak, landareak, mineralak, petrolioa eta abar ekoitzi ditu. Gu planetan agertu aurretik jada bazegoen
ondare naturala kontsumitzen ari gara. Herrialde aberatsenen biziera ezin da planetako gainerako biztanleengana hedatu, baliabideen ekoizpena horren parean
hazten eta ildo horretatik orekatzen ez den bitartean.

1 Iturria: http://www.actividades-mcp.es/gestionresiduos/2010/11/la-huella-ecologica/
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Aztarna ekologikoaren kalkulua
Alderdi hauetan oinarrituta dago:
• Landare-elikagaietarako beharrezkoa den azalera.
• Ganadu edo animalien elikadurarako beharrezkoa den bazka-azalera (kilo haragik 8 kilo lekalek edo
16 kilo barazki freskok adinako azalera behar du, esaterako).
• Arrainen ekoizpenerako beharrezkoa den itsasoaren azalera.
• Gure kontsumo energetikoaren ondorioz sortutako CO2 isuriak xurgatzeko behar diren baso-hektareak (eraginkortasun energetikoa eta energia hori sortzeko erabiltzen diren iturriak ere kontuan hartzen dira: zenbat eta energia berriztagarri gehiago erabili, orduan eta aztarna ekologiko txikiagoa).
• Hirigintza, enpresa eta azpiegituretarako erabiltzen den azalera.
Mundu txikiegia?
Horrelako bi planeta gehiago beharko lirateke, gaur egun Lur planetan bizi garen 6.000 milioi lagunak
gizarte industrialetan bizi garen moduan bizi ahal izateko. Ostera, bere burua aski duen nekazaritza-gizarte batean (monolaborantza intentsiboan oinarrituta ez dagoenean), nahikoa dira 1 edo 2 hektarea,
familia baten beharrak asetzeko.
A. “Baliabideen gehiegizko ustiapena” herrialde baten aztarna ekologikoaren (biztanleko) eta haren
beharrak bermatzeko beharrezkoa den lur emankorraren arteko kendura da. Hori kontuan hartuta,
osatu honako taula hau:
Herrialdea

(Hektareak biztanleko)

Lur emankorra
(Hektareak biztanleko)

Baliabideen gehiegizko
ustiapena
(Hektareak biztanleko)

Ej: 2,7

Ej; 2,1

Ej: 0,6

Aztarna ekologikoa

Estatu Batuak
Danimarka
Espainia
Mundua
Ekuador
Bolivia
Egipto

B. Datu horiek kontuan hartuta, zer diozu honako herrialde hauen kontsumo mailari buruz?
• Estatu Batuak:
• Espainia:
• Mundua:
• Bolivia:
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C. Eman zure iritzia esaldi honi buruz:

“Herrialde garatu gehienen aztarna ekologikoa herrialde horien azalera baino handiagoa da, beren lurraldetik dauden lekuetatik hartzen
baitituzte baliabideak eta herrialde horietan botatzen baitituzte hondakinak (…)”

D. Gure biziera eta kontsumo-eredua heda daiteke munduko gainerako herrialdeetara? Zergatik?
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2. jarduera: Haragia jateak dakarren inpaktua
Irakurri ondorengo testua2 eta egin ariketak:

Haragia jateak duen aztarna ekologikoa
Egiten dugun ekintza orok aztarna ekologikoa uzten du. Haragia jatea ez da salbuespena. Adibidez,
gure sandwichari hanburger bat sartzeak ingurumenean sortzen duen inpaktua neur daiteke gaur egun.
Behi-haragia maila industrialean ekoizteak (abeltzaintza intentsiboa) milaka behiren janari eta edari beharrak asetzea eskatzen du, behi horien behar fisiologikoak eta osasun-beharrak asetzeaz gain. Lehenik
eta behin, kontuan hartu behar dugu animaliek kontsumitzen dituzten proteinak guk zuzenean kontsumi
genitzakeen proteinak direla. Gaur egun, munduko zerealen % 40 eta harrapatutako arrainen 1/3 ganadua elikatzeko erabiltzen dira. Animalia-jatorriko kilo bat proteina lortzeko, landare-jatorriko proteina asko
erabili behar da: 3 kilotik 20ra bitartean (espezieen eta erabili diren hazkuntza-metodo intentsiboen arabera); zentzugabekeria bada ere, mahai gainean kaloria kantitate zehatz bat jartzeko, kaloria horiek baino
4 aldiz kaloria gehiago kontsumitu behar dira prozesuan.
1990ean, AEBn ekoizten zen alearen % 70 ganaduak kontsumitzen zuen, Europa Batasunean, % 57,
eta Brasilen, % 55; batez beste, alearen ekoizpenaren % 50 ganadua elikatzera zuzentzen zen. Datu
hori, gainera, defendaezina da, kontuan hartzen badugu gizateriaren bostenak nahikoa janari ez duela; Nazio Batuen “Elikaduraren Munduko Kontseiluak” egindako kalkuluen arabera, nahikoa litzateke
gaur egun ganadua elikatzeko erabiltzen den alearen % 10 edo % 15 behar adina janari ez duen ehuneko bost horren kaloria beharrak asetzeko; eta gosea desagerraraziko litzateke munduan horrela.
Ikusten duzuen moduan, eraginkortasun energetikoaren gaia ere hor dago, eta gaur egun oinarri-oinarrizko gaia da, eta ez soilik elektrizitatea lortzearekin lotuta. Adibidez, metro koadro lurrek 26 aldiz
proteina gehiago sor ditzake, lur horretan pertsonen kontsumorako landareak lantzen badira, animalien elikadurarako landareak landu ordez. Gaur egun, iparraldeko hemisferioan, zerealen % 30 soilik
kontsumitzen da zuzenean, eta gainerakoa (% 70) animaliak elikatzeko erabiltzen da; hegoaldeko hemisferioan, aldiz, zuzenean kontsumitzen den ehunekoa % 85ekoa da. Amazonasen deforestazioa
hertsiki lotuta dago munduan animalien bazkarako eskatzen den soja lantzeko lurren beharrarekin.
Sortutako proteinak aintzat hartuta lantzeko daukagun lurrean horrekiko proportzionala den zati eraginkor bat gordeko bagenu, baso askok eta askok gaur egun bizirik iraungo lukete.
Ganaduaren hazkuntza intentsiboaren beste ondorio bat, ez oso nolanahikoa, berotegi-efektua
duten gasen igorpena da. Oro har sortzen den CO2-aren % 6 behiek igortzen dituzten gasen
emaitza da. Berotegi-efektuko gasen igorpen mailari dagokionez, ganaduak garraio-sektore guztiak
baino gehiago kutsatzen du, FAOren azterketa baten arabera. Gainera, sortzen den metano guztiaren
% 37 dagokio; gas hori CO2-a baino 23 aldiz kaltegarriagoa da, eta hausnarkarien digestio-sisteman
sortzen da batik bat.
Eta zer gertatzen da aztarna hidrikoarekin? Kilo bat haragi ekoizteko, 15.500 litro ur behar ditugu.
Kalkuluaren arabera, ur gehien ganadua elikatzeko aleak eta larreak ekoiztera zuzentzen da, eta gainerakoa animaliek zuzenean kontsumitzeko erabiltzen da; batez beste, hiru bat urtez biziko da animalia, eta, hezurra kenduta, 200 kilo haragi izango du.
Hori guztia kontuan hartuta, garrantzitsua da gure kultura haragijale zer-nolako kutsatzailea den azpimarratzea (…). Hitz batean, dieta iraunkor batek drastikoki murriztu behar luke haragiaren kontsumoa.
2 https://www.veoverde.com/2009/09/la-huella-ecologica-de-comer-carne/
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A. Testuarekin bat etorrita, sailkatu dagokion lekuan honako enuntziatu hauetako bakoitza:
• CO2 eta metano ugari igortzen du
• Prozesu eraginkorragoa da energetikoki
• Landu daitekeen lur gutxiago erabiltzea dakar
• Bioaniztasunean aberatsak diren inguruen deforestazioa bultzatzen du, hein handi batean
• Ura gutxiago kontsumitzea eskatzen du
• Defendaezina da, munduko biztanleen 1/5ek ez baitu behar adina janari
Animalia-proteinaren ekoizpena

Landare-proteinaren ekoizpena

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

B. Eman zure iritzia esaldi honi buruz:

Nazio Batuen “Elikaduraren Munduko Kontseiluak” egindako kalkuluen
arabera, nahikoa litzateke gaur egun ganadua elikatzeko erabiltzen den
alearen % 10 edo % 15 behar adina janari ez duen ehuneko bost horren
kaloria-beharrak asetzeko; eta gosea desagerraraziko litzateke munduan
horrela.
C. “Gure kultura haragijaleak” garapen iraunkorrean eraginik baduela uste duzu?

D. Bi kontzeptu lotzen dira aztarna ekologikoarekin, eta testuan aipatzen dira horiek: aztarna hidrikoa
eta elikagaien karbonoaren aztarna. Honako jarduera hau planteatuko da, urratsez urrats 4-5 pertsonako taldetan egiteko:
1. Aukeratu ondorengo orriko irudi bat3
2. Bilatu kontzeptu horiei buruzko informazioa Interneten.
3. Egin bideo xume bat (mugikorrarekin grabatutakoa), gaia azaltzeko, albistegietako erreportaje laburren antzera.
4. Elaborar un video sencillo (grabado con un móvil) para explicar el tema, como si se tratara de un
5. Antolatu bideoforum bat, egindako bideo guztiekin.
3 Iturria: 1. irudia, Water Footprint Network, https://waterfootprint.org; 2. irudia, Intermón Oxfam, https://www.oxfam.org/
sites/www.oxfam.org/files/growing-a-better-future-010611-en.pdf
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3. Jarduera: zerk eragiten du inpaktu handiagoa aztarna ekologikoan?
A. Aztertu honako datu hauek4:

Munduko aztarna ekologikoa, jardueraren arabera
Aztarna ekologikoa kalkulatzen dugunean, aukera dugu giza jarduerek aztarna ekologiko osoari
zer-nolako ekarpena egiten dioten jakiteko. Aztarna ekologikoak, hein batean, sortutako hondakinak xurgatzeko beharrezkoa den azalera ere adierazten du, eta garrantzitsua da hori ere aintzat
hartzea. Hauek dira giza jarduerek aztarna ekologikoari egindako ekarpenak:
• % 47.5 Erregai fosilen erreketa
• % 22.0 Nekazaritza-ekoizpena
• % 7.6 Baso-ekoizpena: zura, pulpa eta papera
• % 6.7 Arrantza-ekoizpena
• % 6.3 Abeltzaintza-ekoizpena
• % 3.6 Energia nuklearra sortzea
• % 3.6 Herri eta hirien kokalekuak ezartzea
• % 2.7 Egurra lortzea
B. Osatu sektoreen diagrama ehunekoekin, eta jarri etiketa sektore bakoitzari:
Hiri-azpiegiturak

C.  Ehuneko horiek kontuan hartuta, zer giza jardueretan eragin ahal izango genuke, a priori, aztarna
ekologikoa murrizteko?
D. 4-5 pertsonako taldeak egin, eta prestatu ahozko aurkezpen bat, zuen ondorioak azaltzeko.
Horretarako, informazio osagarria bila dezakezue Interneten, eta informatikako edozein aplikazio
erabil dezakezue (power point, prezzi edota beste batzuk).
4 Iturria: Living Planet Report 2006
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4. Jarduera: Aztarna ekologikoa, pobrezia eta garapena
Behatu honako bi irudi hauei5

5 Iturria: 1. irudia, http://footprintnetwork.org (2009); 2. irudia, http://wpf.org/es (2011)
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Egin ondorengo jarduerak
• 1. jarduerako informazioa kontuan hartuta, azaldu lehenengo irudiaren kolore-kodea, eta aurkitu talde bakoitzeko 2 herrialde:
Taldea

Azalpena

Adibideak

Berdea
Horia
Gorria
Bermiloia

• Osatu ondorengo taula, aurreko adibideetatik abiatuta, eta konparatu aztarna ekologikoaren eta
desnutrizioaren prebalentziaren datuak herrialde bakoitzean.
Herrialdeak

Aztarna ekologikoa
(mundu guztia herrialde horretako
bizi mailarekin bizitzeko, zenbat
planeta behar diren)

Desnutrizioaren prebalentzia
(Biztanleen ehunekoa)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  

Boluntariotza-programak: Unidad de Recuperación Nutricional (ezkerrean) eta
Desayuno Escolar (eskuinean), Comarapan (Bolivia). Iturria: SED.
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• Zer uste duzu 2. irudiari buruzko hiru iruzkin hauez?

Garapen bidean diren herrialdeentzat,
gosearen arazoak urteko 450.000 milioi dolar
estatubatuarreko kostua duela jotzen da

Dolar estatubatuar baten 25 zentimorekin,
goseak jotako ikasle bati egun osorako
nahikoa mantenugai dituen kikara bat janari
eman diezaioke Elikagaien Mundu Programak
(PMA).

Mundu osoan, ia 1000 milioi pertsona daude
desnutrizioak jota, eta zifra hori Ipar Amerikako
eta Europako biztanle kopurua batuta ateratzen
den zifraren baliokidea da

• Zer herrialdek dute ingurumen-inpaktu handiagoa (aztarna ekologikoa), bertako biztanleen bizi
mailagatik?

• Badute antzik bi mapa horiek? Zergatik?

• Egin txosten txiki bat, zure ondorioak zerrendatuz.
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