
GIZAKION ERAGINA

naturaren eragina

ONDORIOAK

ZER EGIN DEZAKEGU KLIMA-ALDAKETARI AURRE EGITEKO
?

Garraiobide ekologikoen 
alde egin

Argiak eta gailu 
elektronikoak itzali, 

erabiltzen ez ditugunean

Klima-aldaketa ez da… 
gure planetaren berezko ziklo bat.  
Historian zehar, aldi hotzak eta beroak 
txandakatu izan dira, baina aldaketa hori  
ez da inoiz izan orain bezain azkarra.

Klima-aldaketa ez da...  
guri eragiten ez digun arazo bat.  

Kalte handia egiten dio nekazaritzari, 
abeltzaintzari, ozeanoei , landareei,  

animaliei...

KLIMA-ALDAKETA ez da nolanahiko erronka. Guztioi 
eragiten digu, eta eragile zuzena dauka: BEROTZE 
GLOBALA. Izan ere, Lurraren gainazaleko 
batez besteko tenperatura gora egiten 
ari da, atmosferara isurtzen diren 
berotegi-efektuko gasen 
eraginez.

Lurrari buruzko Goi Bilera 
(1992)
Klima Aldaketaren 
inguruko Nazio Batuen 
Esparru Hitzarmena eta  
Dibertsitate Biologikoari 
buruzko Hitzarmena 
adostu zituzten.

Albert Arnold Gore
Klima Aldaketari buruzko Adituen 
Gobernu arteko Taldearekin batera,  
Bakearen Nobel Saria jaso zuen 
2007an, klima-aldaketari buruzko 
ezagutza zabaltzeagatik.

William D. Nordhaus eta Paul M. Romer
Ekonomiako Nobel Saria jaso zuten 
2018an, ekonomiaren eta klimaren 
arteko elkarrekintza kontuan hartzen 
duten ekonomia-ereduak sortzeagatik. 

Greta Thunberg eta Fridays For Future 
Amnistia Internazionalak 
Kontzientziaren Enbaxadore Saria 
eman zien 2019an. 

Parisko Hitzarmena 
(2016)
Mundu mailako ekintza-
plan bat ezarri zuten, 
mendearen amaierara 
bitartean, planetako  
tenperatura-igoera  
2 °C-ra mugatzeko.

Kiotoko Protokoloa 
(1997)
Herrialde industrializatuek 
beren gain hartu zuten 
BEGen isuriak % 5 
murrizteko konpromisoa, 
1990eko isuriekiko.

Klima Aldaketari buruzko 
Goi Bilera (2019)
84 herrialdek beren 
BEGen murrizketak 
berrikustea adostu zuten, 
Parisko Hitzarmenean 
jarritako helburuak 
betetze aldera.

Aerosolen 
erabilera 
murriztu

Kontsumo txikiko 
lanparak erabili

Kargagailuak 
deskonektatu eta gailu 
elektronikoak stand by 

egoeran ez utzi

Murriztu, berrerabili 
eta birziklatu

Basoak babestu eta 
zuhaitzak landatu

MUNDU MAILAKO ERRONKA SARIA MEREZI DUTEN AHALEGINAK

BEROTEGI-EFEKTUKO

GASAK (BEG)
Ugaritu egin dira giza jardueraren
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Marrazkiak: Lucía Cordero. 
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Klima-aldaketa

Poloetako izotz-masak 
urtzea

Ozeanoak 
azidotzea

Itsas mailak 
gora egitea

 Basamortuak 
hedatzea

Ekosistemak aldatzea eta 
espezieak desagertzea

Klima-
errefuxiatuak

Pertsonon 
osasun-arazoak

Muturreko fenomeno 
meteorologikoak  
(uholdeak, lehorteak, 

urakanak...)


