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Kontsumitzaile
ala kontsumista?
Kontsumitzaile
ala kontsumista?
Kontsumitzaile
ala kontsumista?
GUTAKO BAKOITZAK ingu-
rumenari presio murritza
jasanarazten diogun arren
(industriek eragiten dituz-
ten inpaktuen aldean),
pertsona askoren eraba-
kien ondorio konbina-
tuak ingurumen-arazo
ugaritan eragina duen
faktore garrantzitsua dira;
arazo horietakoak dira,
besteak beste, airearen eta
uraren kutsadura, honda-
kinen sorrera, habitataren
asaldura eta aldaketa kli-
matikoa.

Ingurumenak bete-betean hartzen du etxeetan egunero
hainbat konturen gainean hartzen diren erabakien
eragina: zer produktu erosi eta nola erabili, zer leku
nahiago den lan egiteko eta bizitzeko, zer etxebizitza
mota, hondakinak deuseztatzeko zer metodo erabili,
oporraldia non igaro...

ekin eta ekin
SAKONTZEN BATXILERGOA ETA LANBIDE HEZIKETA

● Gure kontsumoak

ingurumenari jasanarazten

dion inpaktua ezagutzea.
● Aztarna ekologiko

kontzeptua ulertzea.

HELBURUAK

Etxeetako energia-era-
bilpena, bidaiak, hondaki-
nen sorrera eta kontsumi-
tutako eta deuseztatutako
produktuen bolumenaren
hazkunde absolutua
gorantz doaz etengabe
herri garatuetan; baina,
noiz arte jasan dezake
hori planetak? Aztarna
ekologiko esakuneak hauxe
neurtzen du: pertsona
bakoitzak, bere kontsu-
mo-mailari eta sortzen
dituen hondakinen 

mailari eusteko, zenbat
hektarea lur (bertako
batez besteko baliabideak
ere barne hartuta) okupa-
tzen duen.

Munduan gauden
6.000 milioi gizakion
aztarna ekologikoa dauden
baliabide guztiak baino
%30 handiagoa da.
Agidanez, neurriz kanpo
erabiltzen ari gara gure
planetako baliabideak,
ingurumenaren eskaintza

abiada bizian ahitzen
dugularik.

Gutako bakoitzaren
inpaktua nolakoa den
ikusteko test moduko bat
proposatzen dizuegu
ondoren. Atal bakoitzak
bi erantzun-aukera ditu,
A edo B. Seinalatu zure
oraingo bizimoduari
gehien hurbiltzen zaiona.
Amaitzean, batu zeure
erantzunei dagozkien
puntuak.
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a. Autoz joaten zara ia beti.
b. Garraio publikoan, bizikletaz edo oinez joaten

zara ia beti.

a. Urtero, bidaia luze bat egin ohi duzu, zure
probintziaren mugakide ez diren beste batzuk
bisitatzeko.

b. Oro har, zure Autonomia Erkidegoaren barruko
bidaia laburrak egiten dituzu.

a. Oso hondakin gutxi birziklatzen dituzu, edo bat
ere ez.

b. Zaborra ahalik eta gehien murrizten duzu
(adibidez, bildukin gehiegi dakartzaten
produktuak arbuiatuz), eta ahal duzun guztia
birziklatzen duzu.

a. Etxea epel daukazu beti, isolatzeko sistema gutxi
erabiltzen dituzu eta, horregatik, diru asko
gastatzen duzu berokuntzan.

b. Berogailua neurriz erabiltzen duzu, isolatzeko
sistema egokia daukazu eta, beraz, diru gutxi
gastatzen duzu berokuntzan.

a. Diru asko gastatzen duzu elektrizitatean, eta
aparatuak eta argiak piztuta uzten dituzu, erabili
ez arren.

b. Beti deskonektatzen edo itzaltzen dituzu aparatu
eta argiak, eta diru gutxi gastatzen duzu
elektrizitatean.

a. Ez duzu pila kargagarririk erabiltzen, eta pila
asko gastatzen dituzu etxetresna txikietan.

b. Pila kargagarriak erabiltzen dituzu.

a. Egunkariak eta liburuak maiz erosten dituzu.
b. Egunkariak partekatu egiten dituzu, eta,

orokorrean, liburuak erosi beharrean,
liburutegietara joaten zara maileguan hartzera.

a. Prestatuta dauden eta bildukin asko dituzten
janariak erosten eta kontsumitzen dituzu.

b. Batez ere, janari freskoak eta tokiko produktuak
erosi eta kontsumitzeko ahalegina egiten duzu.

a. Markako jantzi eta oinetakoak erosten dituzu,
ikastetxean begi onez ikus zaitzaten.

b. Behar ahala erosten dituzu jantzi eta oinetakoak,
markari begiratu gabe.

a. Sarritan bainatzen zara.
b. Normalean, dutxatu egiten zara.

Batutako puntuek ingurumenari jasanarazten diozun inpaktuaren eta zure kontsumoaren neurria adierazten dute: zenbat eta
puntu gehiago batu, orduan eta handiagoa da zure inpaktua. A erantzunek 10na puntu balio dute, eta B erantzunek 2na puntu.

20-30 puntu. Zorionak! Arduratsua
zara, eta zure ingurumen-aztarna txikia
da.

30-80 puntu. Guztiok zuk beste kon-
tsumituko bagenu, daukaguna eta beste
planeta bat beharko genituzke. 

80-100 puntu. Zure aztarna ekologi-
koa oso handia da. Pertsona guztiak zu
bezala biziz gero, hiru planeta beharko
genituzke.

Gehiago jakiteko:
Aztarna ekologikoari buruzko informazio gehiago aurkitzeko, begiratu web gune honetan: http://centros5.pntic.mec.es/ies.numero.3.de.parla


