
–
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Basque Haurrak
Autoa edo hegazkina hartzen dut.
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Set 1

www.climatefresk.org7

Giza-jardueren ondorioz (garraioa, 
industria, eraikuntza), CO2 kontzentrazioa

atmosferan handitu da.

Set 1

www.climatefresk.org13

Mende batez geroztik, berotegi-efektua
handituz joan da, CO2-aren eta 

metanoarengatik. Ondorioz, lurra berotzen
da.

Beharko dituzu: Karta joko bana 6-8 pertsonako talde bakoitzeko, 2 m² paper, 
arkatzak, ezabagoma, margoak eta zinta itsaskorra.

–
–

NOLA JOKATZEN DA?

Gogoeta Sormena Azken bilduma Iritzi biltzea

Jokoaren helburua, taldeka, kartak zergatien eta ondorioen arabera ezartzea eta 
lotura horiek, gezien bidez marraztea da.

Multzo bateko karta guziak ezar itzazue hurrengo multzora pasatu aitzin.

Oren bat duzue karta guziak ezartzeko, oren bat freskoa apaintzeko eta oren bat 
emaitza aurkezteko, puntua egiteko eta mundua berrantolatzeko!

Set 1

www.climatefresk.org4

Auto bat ibilarazteko, erregaia
erre behar da. Hegazkin bat 

ibilarazteko, kerosenoa behar da. 
CO2-a isurtzen du.



Bankisaren urtzea

18
Photo : NASA

Lurra berotzen da

21 °C

Aire girotua edo berogailua pizten 
dut

3

Glaziarren urtzea

16



Set 2

www.climatefresk.org3

Aire girotuak eta berogailuak
energia erabiltzen dute. Ondorioz, 

CO2-a isurtzen dute.

Set 2

www.climatefresk.org16

Alpeak eta Himalaya bezalako mendietan 
glaziarrak daude. Groenlandian eta 
Antartikan ere badira. Gaur egun, 

beroarengatik urtzen ari dira, itsas maila 
igoaraziz.

Set 1

www.climatefresk.org18

Urtzen den bankisak ez du itsas maila 
igoarazten. Adibide gisa: baso batean 

urtzen ari den izotz koxkorrak ez du basoa 
gaindiarazten.

Set 1

www.climatefresk.org21

Berotegi-efektuarengatik, lurreko 
tenperatura 1°C-z igo da eta 
igotzen segituko du, planetari 

ondorio larriak ekarriz.



Ozeanoaren berotzea

17

1) Lurrunketa

2) Hodeiak

3) Euria

4) Errekak

Uraren zikloaren asaldurak

20

Uren handitzeak

26

Berote handiak

36



Set 2

www.climatefresk.org26

Uraren zikloak pairatzen dituen 
aldaketek euri-jasak ekar ditzake. 

Euri horiek ur handitzeak sor 
ditzakete, hots, uholdeak lurretan.

Set 2

www.climatefresk.org36

Tenperatura globala igotzen 
baita, berote handiak maizago 

gertatzen dira.

Set 2

www.climatefresk.org17

Ozeanoak, berotegi-efektuak eragiten duen 
bero gehiena xurgatzen du. Ondorioz, uraren 

tenperatura igotzen ari da.

Set 2

www.climatefresk.org20

Uraren zikloa, lurrunketa, hodeiak, euria, ibaiak, 
etab. dira. Lurra eta ura berotzen badira, 

lurrunketa handitzen da, ondorioz ziklo osoa 
desorekatuz.



2

Gauzak erosten ditut Haragia jaten dut

8

Ur mailaren igoera

22

Bioaniztasuna

25



Set 3

www.climatefresk.org22

Glaziarren urtzearen ondorioz, 
itsas maila igotzen da.

Set 3

www.climatefresk.org25

Tenperatura eta ur zikloaren 
aldaketek animaliak eta landareak 
kaltetzen dituzte. Espezie batzuk 

desagertzen ari dira.

Set 3

www.climatefresk.org2

Erosten dugun guzia, CO2

anitz isurtzen duen industriatik
dator

Set 3

www.climatefresk.org8

Behiak hausnarkariak dira. Poker eta
uzker egiten dutelarik, metanoa

botatzen dute. Metanoa, CO2-a bezala, 
berotegi-efektuko gas bat da, baina

indartsuagoa.



Idorteak

30

Janari ekoizpena

32

Urperatzeak

33

Zikloiak

34



Set 3

www.climatefresk.org33

Urperatzea, uren goratzeak sortzen 
duen uholdea da. Urperatzeek, 

itsasbazterreko herriak eta uharte 
ttipiak desagertarazteko arriskua 

eraginez.

Set 3

www.climatefresk.org34

Zikloiak, itsas azaleko ur beroen 
energiaz elikatzen dira. Ura 

berotzearen ondorioz, zikloiak gero eta 
indartsuagoak dira.

Set 3

www.climatefresk.org30

Uraren zikloak pairatzen 
dituen aldaketek idorteak 

eragin ditzakete.

Set 3

www.climatefresk.org32

Janari ekoizpena murriztea gerta 
daiteke, tenperaturaren, idorteen, 

zikloien, uren handitzeen eta 
uholdeengatik.



Goseteak

37

Errefuxiatu klimatikoak

39

–
–

Kode hau eskanea
ezazu elkartekide izan

nahi baduzu!

La Fresque du Climat" elkartearekin
harremanetan sartzeko: 
contact@climatefresk.org

Cédric Ringenbach-ekin
harremanetan sartzeko: 
+33 7 54 57 86 65
contact@bluechoice.fr

Erabilpen lizentzia "Creative Commons BY-NC-ND" da, erabilpen ez 
komertzialerako.

"La Fresque du Climat" elkartea, Cédric Ringenbach-ek sortua 
da. Hedapena elkartearen esku da.

Euskara

EU-EU
Erabilera komertzialak, "La Fresque du Climat" elkarteari % 10eko 
erabilera-eskubideak ematera behartzen du edo 3€ pertsona bakotx, 
internalki baliatua delarik. 
Xehetasunak: www.climatefresk.org/fees/ loturan

–
–
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Set 3

www.climatefresk.org37

Janari gutiago ekoizten bada, 
gosete gehiago gertatuko dira.

Set 3

www.climatefresk.org39

Goseteen eta uholdeengatik, gero 
eta jende gehiagok bere herria utzi 
beharko du, beste norabait bizitzera 

joateko.


