
Klima-aldaketa, igorpenen murrizketaren eta aldaketarako egokitzapenaren artean

Gaur egun, klima-aldaketa azkartua ingurumen-
arazo nagusia da, baita gure garaiko erronka 
handienetakoa ere. Oso garrantzitsua da 
geldiaraztea.
“Herrialde guztiak klima-aldaketako ondorioen 
eraginpean daude, ekonomian, osasunean, 
segurtasunean eta elikagaigintzan dutelako 
eragina, besteak beste.”

Ban Ki-Moon. Nazio Batuetako idazkari nagusia (2007-2016). 

Zenbait leku, hainbat klima

KLIMA

Planetako leku bakoitzeko baldintzen ezaugarri berezigarriak diren 
fenomeno meteorologikoen multzoa da: airearen tenperatura, 
hezetasuna, presio atmosferikoa, haizea edo prezipitazioak. 
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Bizkaiko klima epel ozeanikoa da, eta ohiko euriak zein tenperatura moderatuak ditu 
ezaugarri bereizgarri, Kantauri itsasoaren eraginez.
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AGENDA 2030
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Klima-aldaketa, naturaltasunaren eta artifizialtasunaren arteko muga
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KLIMAREN BEREZKO ALDAKETA
Lurreko klima berez aldatzen da, eta horrelaxe gertatu da historia osoan. Azken 2 milioi urteotan, glaziazioak 
izan dira nagusi, eta, bertan, epealdi hotzak (glaziar handiagoak) tartekatzen dira tenperatura leunagoko 
beste epealdi batzuekin. Epealdi horietako klima gaur egungoaren antzekoa da, eta glaziar arteko epealdiak 
dira.

Orain, hain zuzen ere, glaziar arteko epealdian gaude, azken glaziazioa orain dela 18.000 urte inguru jazo 
zelako, nahiz eta sasoi horretan epealdi beroagoak eta hotzagoak tartekatu diren; esate baterako, Erdi 
Aroko “izotz-aro laburra”.

HAUSNARTZEKO...

Gure planetak urtebete baleuka, gizakiok abenduaren 
31n agertuko ginen 23:59an. 

Zer egin dugu minutu batean?

Ron Frickeren Chronos 
dokumentalean, maisutasunez 

azaltzen da zeinen iragankorra den 
Lurrean egiten dugun ibilbidea.
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GIZA JARDUERA ALDAKETA HORI AZKARTZEN ARI DA

Klimaren berezko aldaketak eskala eta erritmo jakin batean gertatzen direnez, organismo bizidunek 
eta ekosistemek badute aldaketa horietara egokitzeko astirik. Edonola ere, gaur egun ekoizpenean eta 
kontsumoan nagusi den eredu ekonomikoa klima-aldaketa azkartzen ari denez, gero eta nabariagoak 
dira haren ondorioak. 

1979. urteaz geroztik, zientzialariek behatu ahal izan dutenez, izotz-azalera apurka-apurka 
urtzen ari da poloetan nahi glaziarretan. Izan ere, marka historikoak lortu dira batez 

besteko tenperaturari eta izotz-azaleraren galerari dagokienez. Urtze-aldia oso 
agerikoa da Artikoan, beroketa are azkarragoa delako bertan.

Aurreikuspenen arabera, horrela jarraituz gero,  Artikoko izotzak urtzen 
jarraituko du XXI. mendean, eta baliteke udetan ere desagertzea. 

Artikoko arazoa klima-aldaketaren aurkako 
borrokaren sinboloa da gaur egun.

https://secured.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Ser-ciberactivista/el-artico-se-derrite/
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Klima-aldaketako funtsezko prozesuetakoa da. Lurreko atmosferak berez eusten dio 
eguzkiaren erradiazioari, zenbait gasen ekintzaren eraginez (karbono dioxidoa, metanoa...). 
Hori dela eta, ezin da berriro kanpoko espaziora irten. Prozesu hori ezinbestekoa da 
planetako biziari begira, horri esker Lurreko tenperaturak behar den bestekoak direlako 
izaki bizidunen jarduerarako. Bestela, gure planeta hotzegia izango litzateke. 
Dena dela, badago arazorik, giza jardueraren ondorioz gas horien igorpenek gora egiten 
dutenean. Hori dela eta, berezko oreka hausten da, berotasun handiagoari eusten zaio 
eta, horren ondorioz, planetako tenperatura igo egiten da. 
Horixe bera da beroketa globala.

Ur-lurruna
Oso ugaria bada ere, kopuru handiena iturri naturaletatik 
dator; esate baterako, itsasoko uraren lurrunketa.

Karbono dioxidoa
Giza jarduerak sortutako gas nagusia erregai fosilen 

erabileraren ondorioa da.

Metanoa
Honako hauexek dira sortzaileak: 
abeltzaintza eta nekazaritza intentsiboak, 
nekazaritzako ongarriak, hondakin-uren 
tratamendua, zaborraren deskonposizioa...

Oxido nitrosoa
Kopuru txikiagoan bada ere, nekazaritzako 

(ongarriak) eta industriako jarduerek, aerosolek... 
igortzen dute. 
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NEGUTEGI-EFEKTUA

Klima-aldaketa klimaren ezaugarri bereizgarriak diren faktoreetan (atmosferaren tenperatura eta osaketa, 
prezipitazioak, hezetasuna...) gertatutako eraldaketen multzoa da, eta giza jardueraren ondorioz (industria, 
garraioa, abeltzaintza…) sortu edo azkartzen dira. Aldaketa horiek ondorio kaltegarriak sorrarazten dituzte 
munduan, gure osasunerako, gainerako espezieetarako eta ekosistemetarako. Gainera, oso-oso azkarrak 
direnez,  oso zaila da klima-baldintza berrietara apurka-apurka egokitzea. 

Giza jarduerek horrelako zenbait gas igortzen dituzte, eta, 
azken urteotan, areagotu egin dira.

Klima-aldaketaz ari gara, baina benetan ba al dakigu zer den?

Negutegi-efektuko gasak (NEG)

Beste batzuk
Klorofluorkarbonatuak (likido hozgarriak), ozono 
troposferikoa...

Garraioa
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NEG emisioen inbentarioa sektoreka EAEan 2014. urtean

https://www.euskadi.eus/web01-a2ingkli/eu/contenidos/documentacion/inventarios_gei/eu_pub/index.shtml
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El Niño fenomeno 
meteorologikoa da, eta Ozeano 
Bare tropikaleko azaleko uren 
tenperaturaren igoerarekin dauka 
zerikusia. Hori dela eta, haize alisioak 
ahuldu egiten dira, edo norabidea 
aldatzen dute. Hartara, ur beroa Hego 
Amerikako kostalde pazifikoen aurrean 
metatzen denez, tenperatura eta 
prezipitazio globala aldatzen dira.

La Niña beste fenomeno meteorologiko 
bat da, eta, haize alisioak biziagotu 
egiten direnez, ur hotzenak 
azaleratzen dira.

Zer da El Niño? 
 

 
 

eta La Niña?
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2010. urtean, AZTI-Tecnaliako zientzialariek honako ondorio hauek 
nabarmendu zituzten “Euskadiko klima-aldaketa, itsas mailaren 
igoera” azterlanean:

Bizkaiko golkoan...

Aurreikuspenen arabera, mende 
honen amaierarako, itsas maila 
metro erdi gorago egongo da, 
mendearen hasieraren aldean.

Hondartzen gaur egungo 
zabalerak %34-%100 egingo 
du atzera.

Kalte gehiago jasango ditugu 
muturreko olatuengatik.1 2 3

Bulego Meteorologiko eta Klimari buruzko Ikerketarako 
Unitateko Hadley Zentroa
NOAAko Datu Klimatikoen Zentro Nazionala
NASAko Ikerketa Espazialetako Goddard Institutua
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Iturria: 2015ean MMEk munduko klimaren egoerari buruz egindako adierazpena

Planetaren munduko tenperatura 2015ean

•	 Munduko batez besteko tenperatura, hau da, itsas azaleko eta lurrazaleko 
tenperaturen konbinazioa, handienetakoa da, 2005ean, 2007ean eta 
2010ean ere erregistroekin batera. 

•	 Negutegi-efektuko gasen igorpenak (CO2, NH4...), El Niño eta antzeko 
fenomeno meteorologikoekin batera, Lurreko batez besteko tenperatuaren 
igoeraren arrazoi nagusia dira.

•	 2015. urtean, munduko batez beste tenperatura inoizkorik beroena izan zen 
lurrazalean, erregistroak dauzkagunetik. 

•	 2015ean, munduko batez besteko tenperatura 1850etik 1900era arteko 
epealdikoa baino 1º C beroagoa izan zen.

Prezipitazioak eta elur-estaldura
•	 2015ean, uholdeak sorrarazten dituzten prezipitazioek eta lehorteek eragina izan dute eskualde askotan.

•	 Elurrari dagokionez, otsailean Bostonen eta antzeko hirietan marka historikoa hautsi zuten arren, Ipar Amerikako   
elur-estalduraren azalera laugarren murriztuena izan zen datuak daudenetik.

2015ean munduko klimaren egoerari 
buruz egin zuen adierazpenean, 

Munduko Meteorologia Erakundeak 
(MME) ohartarazi egiten 
digu munduko batez besteko 
tenperaturak apurka-apurka eta 
modu nabarian gora egin duela 

lurrazalean eta ozeanoetan.

OMM

•	 1850etiko datuak.

•	 Tenperaturaren eta 
prezipitazioen erregistroak.

•	 Munduko zenbait lekutatik, 
espaziotik, lurrean eta 
ozeanoetan egindako neurketak.

DATU ZIENTIFIKOAK, GURE OHARTARAZLE 

http://www.wmo.int/pages/index_es.html


Klima-aldaketa, igorpenen murrizketaren eta aldaketarako egokitzapenaren artean

Beroteak, hotzeteak, 
prezipitazio biziak, lehorteak, 
ekaitzak... 1950. urteaz geroztik, 
fenomeno horiek ugaritu egin 
dira giza eraginaren ondorioz, 
eta, askotan, oso nabariak ere 
izan direnez, ondorio larriak 
sorrarazi dituzte giza heriotza-
tasan eta osasunean.

MUTURREKO 
GERTAERAK

Itsasoa berotzean, 
ura hedatu egiten da. 
Fenomeno horren eta 

glaziarrak urtzean 
sortutako ur-kopuruaren 

gorakadaren ondorioz, 
itsas maila apurka-apurka 

igotzen ari da. 

ITSAS MAILAREN 
IGOERA

Nolako eragina du gugan klima-aldaketak?

Gure ekoizpeneko eta kontsumo 
energetikoko ereduen ondorioz, 
klima bera oro har aldatzen ari da, 
eta ondorio larriak sorrarazten 
ditu ekosistemetan nahiz sistema 
sozioekonomikoetan.
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Izaki bizidunak euren ekosistemetako 
baldintza berrietara egokitu beharko 
dira. Espezie kaltetuenak egokitzeko 
ahalmen txikiena dutenak edo 
migratzeko aukera ematen ez dien 
habitatean bizi direnak izango dira.
Esate baterako, zenbait hegaztiren 
migrazio-ereduak aldatu egin direla 
antzeman ahal izan da.

BIODIBERTSITATEAREN 
ALDAKETAK

Beroketak uretan, laborantzetan, 
arrantzan... dauka eragina, hau 

da, naturak eskaintzen dizkigun 
zerbitzuetan. Hori dela eta, 
baliteke munduko gatazka 

sozialak areagotzea, baina, batez 
ere, eremu zaurgarrienetan edo 

ekonomiaren arloan ahulenak 
diren guneetan.

PERTSONEN GAINEKO 
ERAGINAK

1979. urteaz geroztik, 
azken hamarkadotan, 
Artikoko itsas 
izotzaren azalera 1,07 
milioi km2 murriztu da 
hamarkadako.

IZOTZAREN ETA 
ELURRAREN BEHERAKADA

Aurreindustria arotik 
2015 urte arte, 

munduko batez besteko 
tenperatura gutxig 
gorabehera gradu 

zentigradu bat igo da. 

TENPERATURAREN 
GORAKADA

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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LEHENENGO ONDORIOAK IKUSTEN HASI GARA...

Hartz arre elikatu gabeak 
Kantauriko mendikatean, 
uda ezin lehorragoa izan 

delako

GKE batek argal-argal dauden zen-
bait hartzen irudiak argitaratu ditu.

elpais.com  2016-9-30

K l i m a - a l d a k e t a r e n 

ondorioz, hamarnaka 

milioi lagunek migratu 

behar izan dute.

2008tik 2014ra, muturreko gertaera 

meteorologikoen ondorioz, 184 milioi 

lagunek utzi behar izan dute euren 

etxea.
efeverde.com  2016-11-22

Bermeoko kai-muturraren zati bat eraman dute olatuek

eitb.eus  2016-2-9

‘Udazken hau 
beroenetakoa izan da 

datuak daudenetik’

‘Abenduan, 15 egunetan baino 

gehiagotan egon dira 17 gradutik gora’ 

‘Klima-aldaketa agerikoa da, eta, 

inolako zalantzarik gabe, gizakiak dira 

errudunak’ elmundo.es  2015-12-28

ERAGIN HURBILAK DITUZTEN ALDAKETA URRUNAK

1.

2.

Guztiok dakigunez, kontsumitzen dugun gehiena gure lurretik urrun-urrun ekoizten da. Hori dela eta, 
atmosferara zuzenean igortzen duenaren erantzulea ez ezik, guretzat ekoizten duten herrialdeek 
igorritakoaren eta ondasun horien garraioarekin lotutako aztarna kutsagarriaren erantzulea ere bada gure 
herrialdea. Munduko kutsatzaile handienetako batzuk, Txina edo India, esaterako, garapen-bidean dauden 
herrialdeak direnez, Europar Batasunekoak baino igorpen-konpromiso bigunagoak dituzte.

Badakizu zein den zure gauzen jatorria?

Gure bizimoduak klima-aldaketan nolako eragina duen ikusteko, inguruan ditugun ondasunen                                            
bizi-zikloa zein den jakin beharko genuke:

       Hurbilen dituzun objektuei begiratu. Non ekoitzi diren asmatzen saiatu.

    Kalkulatu: zenbat kilometro egin ditu honaino? Igorpen-konpromisorik sinatu du herrialde horrek? 
Interneten bilatu.
  
Gasak urrun-urrun igortzen badira ere, atmosfera berbera da guztiontzat!

Itsaso zakarrak kalteak egin ditu Ondarroan, Getxon eta Lekeition. Horrez gain, itsasgorak Muskizko Pobeña auzoan uholdeak eragin ditu.

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=73
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=73
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=73&idioma=eu
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=73&idioma=eu
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Igorpenen murrizketarantz 
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Aspaldi komunitate zientifikoa klima- aldaketari buruz ohartarazten hasi zen. Geroztik aurrera gobernu 
desberdinak egoeraz jabetzen joan dira eta isuriak murrizteko neurriak hartu dituzte.

1979 Klimari buruzko Munduko Lehen Konferentzia egin zen. 

1988Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu Arteko Taldea 
sortu zen (IPCC). 

1992

1997

Río de Janeiroko  Lurrerako Biltzarrean, Klima Aldaketari 
buruzko Nazio Batuetako Esparru Konbentzioa idatzi zen 
(CMNUCC).

Abenduan, modu ofizialean onartu zen Kiotoko 
Protokoloa, eta lotune juridikoa ezartzen zuen herrialde 
garatuen eta igorpenak murrizteko helburuen artean.

Kiotoko Protokoloa indarrean sartzea. 
Onartu eta adostu egin zen gero Klima Aldaketaren 
Ondorioei, Zaurgarritasunari eta Egokitzapenari buruzko 
Nairobiko Lan Programa izan zena.

2005

2009

2010

2011

2012

2015

2016

Kopenhageko konferentzian, Kopenhageko Hitzarmena 
idatzi zen. Herrialdeek konpromiso ez-lotesleak aurkeztu 
zituzten igorpenak murrizteko eta murrizketarako 
ekintzak abian jartzeko.

Durbango Plataforma onartu zen. Gobernuek argi eta 
garbi aitortu zuten legezko hitzarmen unibertsal berriaren 
kontzeptua sortu beharra zegoela 2020. urtearen ostean 
klima-aldaketari aurre egin ahal izateko.

Cancungo Hitzarmenak sinatu ziren. Herrialdeek ofizial 
egin zituzten euren konpromisoak, ordura arte igorpenak 
murrizteko egindako ahalegin kolektibo handienean.

Pariseko Klimaren Goi Bilera (COP21) egin zen, eta 
orain arte egindako garrantzitsuenetakoa izan zen. 
Bertan, 2020. urtetik aurrera Kiotokoa ordezkatuko duen 
protokolo berria ezartzea zen helburua.

Marrakecheko COP22 Konferentzia azaroan egin zen, eta 
Pariseko Klimaren Goi Bileran zehaztutako lehentasunak 
ezartzea zuen xede.

Dohako Zuzenketa sartu zen Kiotoko Protokoloan. 
Zuzenketa horretan, konpromiso berriak azaltzen dira, 
eta herrialdeek bigarren konpromiso-epealdian, hau da, 
2013ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra, euren 
gain hartuko zituztela hitzartu zuten.

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
https://www.un.org/es/climatechange/
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Klima 2050

Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategia da, Eusko Jaurlaritzak onartu du eta 
adituek egin dute udalen zein aldundien laguntzaz. Honako hauexek dira 

bere helburu nagusiak:
- Euskadiko NEGen igorpenak gutxienez %40 murriztea 2030. urterako; 
eta gutxienez %80, 2050. urterako, 2005eko datuak kontuan hartuta.
- 2050ean, energia berriztagarriaren kontsumoa %40koa izatea, azken 
kontsumoa kontuan hartuta.
- Euskal lurraldeak klima-aldaketaren aurrean daukan erresilientzia 
ziurtatzea, hau da, klima-aldaketak bereganatzeko gaitasuna edukitzea, 

baina lurraldearen ahalik eta funtzio eta ahalmen gehienei eutsita.

PARIS 2015 (COP21)

Nazioarteak ahal duen guztia egingo du, munduko batez besteko tenperaturak 
bi gradu zentigrado (2º C) baino gehiago igo ez daitezen, iraultza 
industrialaren aurretiko mailak kontuan hartuta.

2020. urtetik aurrera ezarri eta 
5 urtean behin berrikusiko da.

Ez da zigorrik egongo, baina mailak 
kontrolatzeko mekanismo gardena ezarriko da.

Igorpenak salerosi ahal izango dira 
helburuak lortzeko.

Herrialde garatuek klima-aldaketaren 
murrizketa finantzatzen lagundu 
beharko dute, nahiz eta hori egiteko 
tresna finantzariorik zehaztu ez den.

Gutxienez igorpen globalen %55 
batzen dituzten 55 herrialdek berresten 
dutenean sartuko da indarrean.

NBEko Klima aldaketaren Konbentzioko 
kideak diren 195 herrialdeetatik, 187 
herrialdek behar besteko konpromisoa hartu 
dute helburuarekin.

1
2
3

4
5

6

Aldaketarako egokitzapena

Pariseko 2015eko Hitzarmenaren 6 giltzarri

Klima-aldaketari aurre egiteko estrategietan, bi eratako jarduketak jarri beharko dira abian:

MURRIZKETA

EGOKITZAPENA

Behar besteko jarduketak garatzea, 
igorpenak gutxitzeko eta negutegi-
efektuko gasen hustubideak 
(gordailuak) sustatzeko (baso 
naturalak, zelaiak...). 

Sistema naturaletan eta giza 
sistemetan egokitzapenak egitea, 
klima-aldaketaren ondorioz 
sortutako kaltea murrizteko eta 
ustezko aukera onuragarriak 
sustatzeko.

http://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2015/2050erako-klima-aldaketaren-euskadiko-estrategia/web01-a2ingkli/eu/
https://www.un.org/es/climatechange/
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KLIMA-ALDAKETA GELDIARAZTEA. GOBERNUEN ERANTZUKIZUNA BAINO EZ DA?

Klima-aldaketa gure arazoa ere bada.

Zer egingo dut nik?

Gutxiagorekin bizitzea
Ez du hainbeste kontsumitu behar. Kontsumitu baino lehen pentsatu eta tokiko produktuak aukeratu.  
Energia aurreztea
Etxetresna elektriko eraginkorragoak erabili eta ez xahutu energiarik.

Geure hondakinak gutxitzea, berrerabiltzea eta birziklatzea
Bizi berria eman hondakinei, erabiltzen ez dituzun gauzei...

Garraio iraunkorrena erabiltzea Etxean utzi autoa eta, ahal dela, oinez edo bizikletaz joan. Halakorik egiterik ez baduzu, garraio publikoa erabili. Karbono gutxiago igorriko duzu.

Abian dauden zenbait programa

Programa honetan, familiek 
euren etxeetan eta ikasleek euren 
ikastetxeetan parte hartuko dute 

bete-betean. Izan ere, ideia erraz bezain 
erabilgarrien bidez, behar besteko 
ohiturak sustatuko dira, planetaren 

gaineko eragin kaltegarriak murrizteko 
eta tokiko ekonomia sustatzeko.

Parte hartu!

Informazio gehiago lortzeko, sakatu hemen

“Lurra ez da gure gurasoen herentzia, gure seme-alaben 
mailegua baizik”
Esaera zahar indiarra
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Eraikin eta ekipamendu publikoetan 
aurrezki energetikoa suspertzeko 

Europako proiektua. 

www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/consumo_responsable_eu.pdf
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=38
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/SPA_3_Ahorro%20de%20energia.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=152
http://www.bizkaia21.eus/atalak/Saber_Actuar/index.asp?idpagina=222&idioma=eu
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/JEJ_3_Energia.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/JEJ_6_Mugikortasuna.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/consumo_responsable_eu.pdf


Klima-aldaketa, igorpenen murrizketaren eta aldaketarako egokitzapenaren artean
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i
- Klima 2050.

JAKIN JARDUNERAKO:

- Ingurumenari buruzko informazioa izateko eta parte hartzeko eskubidea. 

- Tokiko Agenda 21: nire udalerrian jardunez.

- Norberaren Agenda 21: iraunkortasunarekin dudan konpromisoa

- Iraunkortasunerako ingurumen-hezkuntza.

- Energia aurrezpena eta iturri berriztagarriak.

- Uraren erabilera arduratsua.

- Familia-erosketa arduratsua eta solidarioa. 

- Etxeko hondakinak eta hauen murrizketa.

- Erosketa arduratsua eta neurriko kontsumoa.

- Berotegi-efektua eragiten duten gasetan nire aztarna ekologikoa murriztuz.

BerrAktibatu +. 

Euronet 50/50 max.

Neiker. K- egokitzen.

Klima aldaketari buruzko inforgrafia (EITB)

2015ean MMEk munduko klimaren egoerari buruz egindako adierazpena. 

IPCC (Klima Aldaketari buruzko Adituen Gobernu Arteko Taldea). 

Nazio Batuen Ingurumen Programa.

Klimaren aldeko ingurumen-umorea. EFE BERDEA.

Gehiago jakiteko

Web orri interesgarriak

http://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2015/2050erako-klima-aldaketaren-euskadiko-estrategia/web01-a2ingkli/eu/
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/DEF%2001%20Solidaridad%20local_eusk.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Tokiko_Agenda_21.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/NorberarenAgenda21.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Educacion_ambiental_para%20_la%20_sostenibilidad.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/iraunkortasunerako_hezkuntza%20.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/JEJ_3_Energia.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/uso_responsable_del_agua_CAS.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/LA%20COMPRA%20FAMILIAR%20SOSTENIBLE%202015-11-24.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/RESIDUOS%20DOMESTICOS%20Y%20SU%20REDUCCI%C3%93N%202015-09-28.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/consumo_responsable_eu.pdf
www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/DEF%2001%20Solidaridad%20local_eusk.pdf
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=152
http://www.neiker.net/neiker/k-egokitzen/?page_id=10
http://www.efeverde.com/especial-cambio-climatico/humor-ambiental-por-el-clima/
http://www.pnuma.org/cambio_climatico/index.php
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.eitb.eus/multimedia/infografias/infografia-multimedia/klima-aldaketa.html
https://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=38
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/la-organizaci%C3%B3n-meteorol%C3%B3gica-mundial-confirma-que-2015-es-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/uso_responsable_del_agua_EUS.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/FAMILIA-EROSKETA%20ARDURATSUA%20ETA%20SOLIDARIOA%202015-11-27.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ETXEKO%20HONDAKINAK%20ETA%20HAIEN%20MURRIZKETA%202015-09-30.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/DEF%2001%20Solidaridad%20local_eusk.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/INGURUMENARI%20BURUZKO%20INFORMAZIOA%202014-12-19.pdf
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