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ZeroAztarna, karbono aztarna nork bere borondatez 

ziurtatzeko ekimen bat da, eta bi interes handiri dago 

lotuta: isuriak murriztu nahiari eta ingurumena 

hobetzeari. Emaitzak, bestalde, ahalik eta 

sinesgarritasun handienarekin ziurtatzen ditu. 

Gainera, karbono aztarnak konpentsatzeko 

proposamenek klima-aldaketa arintzea izanen dute 

ardatz, bazterrak basoberrituz, betiere REAS 

NAFARROAK bere jarduera egiten duen ingurunean.

Klima-aldaketa gizartearen arazorik handienetako bat 
da, gaur egun. Izan ere, gero eta gehiago isurtzen dira 
berotegi-efektuko gasak (BEG), eta horrek egoera 
zaila sortu du; irtenbidea denon eskuetan dago. CO2 
isuriak murrizteko modurik onenetako bat da isuri 
horiek zer diren jakitea; horren haritik, badugu 
funtsezko tresna bat denon eskura: hots, gure 
jarduerak sortzen duen karbono aztarna kalkulatzea, 
hau da, gure jarduerak zenbat  CO2 isuri eragiten 
dituen jakitea.  

Garrantzitsua da jakitea ezin ditugula murriztu guk 
sortzen ditugun CO2 isuri guztiak; horregatik, 
murrizketa-planarekin batera, konpentsazio-
proposamen bat egin beharra dago, basoak sortu eta 
hobetzeko.   

REAS Nafarroak karbono aztarnaren inguruko 
proiektu bat egin du, Nafarroako Gobernuak diruz 
lagundua, honako deialdi honen barnean: ingurumen 
hezkuntzako eta sentsibilizazioko proiektuak, 
ingurumen arloko boluntariotzako proiektuak, 
lurraldearen zaintzako proiektuak eta zientzia 
herritarreko proiektuak diruz laguntzeko deialdiaren 
barnean, alegia. Gure proiektuaren izena  
ZEROAZTARNA REAS NAFARROA da.

Laguntzaileak:

Kalkuluaren 
emaitzak

REAS Navarraren jarduerak eragiten 
duen karbono aztarna konpentsatze 
aldera,  32 pago edo beste espezie 
hostotsu batzuk landatu behar dira 



3. Irismena:

Kalkulatu Murriztu Konpentsatu

erakundearen kontsumo elektrikoaren 
zeharkako isuriak dira

erregai fosila erretzetik zuzenean 
datozen isuriak dira (ibilgailuen 
erabilera, berokuntza).

erakundeak ondasun eta zerbitzuak 
eskuratzetik zeharka heldu diren gainerako 
isuriak dira (enplegatuen mugikortasuna, 
materialak eta hornitzaileak).

Prozesuaren faseak

1. Irismena:

2. Irismena:

3 isuri mota bereizten dira erakunde baten 
karbono aztarna kalkulatzeko Isuriak murrizteko planean, isuriak epe 

labur eta ertainean murrizteko 
helburuak eta helmugak daude 
zehazturik, betiere hobekuntzarako 
egiazki dauden aukerak kontuan hartuta. 
Hona hemen zer arlotan dauden aukerak 
isuriak murrizteko:

Elektrizitatearen sorkuntzan -> 
energia berrerabilgarrien erabilera
 
garraioan -> gidatze eraginkorra, 
erregai aldaketak
 
energia eraginkortasunez erabiltzea -
> argiztapena, isolamendu termikoa, 
berokuntza eraginkorra.

Kontsumo elektrikoa murrizteko 
gomendioak:

CO2 isuriak garraioan murrizteko
gomendioak

 

argi 
naturala 

aprobetxatzea, argiak 
itzaltzea, lanaldia 

bukatzean ordenagailuak 
itzaltzea,  behar ez diren argiak 

ezabatzea, argi-maila beharrezkoa 
dena ote den ikustea, okupazioa 

kontrolatzeko sistemak paratzea, argi 
naturala kontrolatzeko sistemak paratzea, 

leihoak eta lanparak aldizka garbitzea, argi 
eraginkorrak erabiltzea, argiztapen-

instalazioa berrikusi eta egokiak ez diren 
argien ordez argi egokiak paratzea...

ibi lgai lua 
partekatzea,  garraio publikoaren 

erabilera sustatzea,  energia 
eraginkortasunez erabiltzen duten ibi lgai luak 
erabiltzea,  benetako beharrekin bat datozenak,  

ibi lbideak optimizatzea ,  erregaia aurrezteko gailuak 
erabiltzea,  ibi lgai lua aldizka berrikustea,  hi lean behin 

pneumatikoak nola dauden ikustea,  motorra piztea 
azeleragailua zapaldu gabe,  eta lehen martxa,  berriz,  motorra 
piztean soil ik  erabiltzea,  abiadura moteltzea,  ahal ik eta lasterren 

martxaz aldatzea,  abiadura uniformea mantentzea,  errodajea 
inertziaz erabiltzea,  martxa engranatuta,  ibi lgai lua martxa luzeen 

bidez geldiaraztea ,  motorra galga gisa erabiltzea,  motorra itzaltzea 
segundo batetik gorako geldialdietan,  bihurguneetan abiadura 

murriztea,  ez eraman behar ez den kargarik,  ibi lgai luko osagarrien 
erabilera kontrolatzea,  aire girotua 24ºc-tan erregulatzea. . .

 
Isuriak ahalik eta gehien murriztu badaitezke 
ere, zaila da berotegi-efektuko gas isuriak ez 
isurtzea gure jardueran ari garenean; 
horregatik, garrantzitsua da Konpentsazio 
Plan bat ezartzea, karbonoaren neutraltasun 
maila lortzeko (zero aztarna), zuhaitz 
autoktonoak ingurune hurbiletan landatuz 
eta onurak horiek hedatuz.

- Klima-aldaketa 
arintzen eta hartara 

egokitzen laguntzea

- Landaketa eginen den toki 
komunitatearendako onurak 

sortzea: lanpostuak sortzea, hezkuntza 
hobetzea, hobekuntzak osasunean.

- Biodibertsitatea babestu eta zaintzea

- Borondatezko karbono merkatuetan parte 
hartzeko aukera izatea
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