GUZTIOK KUTSATZEN DUGU AIREA
Ekintza honen helburua lanera eta eskolara joateko kotxea erabiltzen duen familia
bakoitzak egunero airera zenbat CO2 isurtzen duen jakitea da, eta honela, herri mailako
isurketak aztertu ahal izango dituzue.

DBH 1. zikloa

Horretarako, zuen familietan egunero lanera eta eskolara joateko erabiltzen duzuen
automobila aztertuko duzue (etxe batzuetan bakarra izango da, beste batzuetan bi).

EKINTZA:
1- Lanera eta/edo eskolarako joan-etorrian erabiltzen duzuen/dituzuen automobilaren marka eta
modeloa jakin behar duzue.
2- Informatu marka eta modelo horretako automobilek zenbat CO2/km isurtzen duten airera. Datu hori
interneten begiratu dezakezue honako orrian: www.idae.es/coches/por marca y modelo/
3- Kalkulatu lanera eta eskolarako joan-etorrian automobil horiek egunero egiten dituzten kilometroak.
4- Egunean egiten dituzten kilometroak biderkatu interneten aurkitutako datuekin, hau da, kilometroko
isurtzen duten CO2 kopuruarekin.
5- Honela, jakingo duzue egunean derrigorrezko joan-etorrietan zenbat CO2 isurtzen duen zuen
familiak.
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6- Orain, datu hauek interneten zintzilikatu beharko dituzue. Alde batetik, gelakide guztion artean
egunero egiten dituzuen kilometroak eta isurtzen duzuen CO2 kopurua kalkulatu eta Google docsen duzuen fitxa bete (datuak interneten gelaka zintzilikatuko dituzue. Ez ahaztu familia bakoitzean
derrigorrezko joan-etorrietan mugitzen den kotxe kopurua kontuan izan behar duzuela). Bestaldetik,
Google maps-en eguneroko joan-etorri horietan familia bakoitzak egiten duzuen bidea markatu. Bide
horri, familia bakoitzak isurtzen duzuen CO2 kopurua kontuan izanda, ondoren duzuen eskalaren
arabera kolore bat edo bestea emango diozue.

SAILKAPENA			
KOTXE BATEK
KOTXE BAT BAINO GEHIAGO
								
(Y= kotxe kopurua)
A

-120gCO2/km

< 120gCO2/km x Y

B

120-136gCO2/km

< 136gCO2/km x Y

C

136-153gCO2/km

< 153gCO2/km x Y

D

153-170gCO2/km

< 170gCO2/km x Y

E

170-187gCO2/km

< 187gCO2/km x Y

F

187-204gCO2/km

< 204gCO2/km x Y

G

204-221gCO2/km

< 221gCO2/km x Y

7- Ingurugiro Etxeak, ikasle guztiek markatutako bideak kontuan izanda, Google maps-en
herrian gehien erabiltzen diren bideei kolore bat edo bestea emango die, eta horrela
jakingo da zein puntu diren herrian CO2 isurketa gehien jasotzen dutenak, kutsadura
isurketen adierazle izan daitezkeenak.

Jarduera osagarria

ZER BOTATZEN DUGU AIRERA?
Ekintza honen bidez kotxeek airera isurtzen dituzten hainbat partikula harrapatzeko
aukera izango duzue, eta kotxe batzuek beste batzuek baino gehiago isurtzen dituztela
ikusiko duzue.
Beharrezko materialak:
- Kafearen filtroa edo plastiko itsaskor zati bat (15cm X 8cm). Denon artean adostu zein izango den
materiala, eta guztiok berdina erabili konparaketa egin ahal izateko.

(Ikasle bakoitzak bere etxean egingo du esperimentu hau)

• Kafearen filtroa aukeratzen baduzue, filtroa lauki luze
batean moztu beharko duzue (5cm X 10cm).
• Filtroa edo plastiko itsaskorra ihes-hoditik 15cmtara jarri eta norbaitek (gurasoak…) kotxea arrankatu
beharko du eta 10 segundotan 3000 erreboluziotan
eduki. Hau egin ondoren segur aski filtroaren edo
plastiko itsaskorraren kolorea aldatu egingo da. (Oso
garrantzitsua da ikasleak ihes-hodia ez ukitzea eta
baporea ez arnasteko leku irekian egitea ekintza hau.
• Erabilitako kafearen filtroa edo plastiko itsaskorra
gelara eramango duzue eta luparekin begiratuko.

Amaitzeko, honako fitxa beteko duzue:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Kotxearen marka eta modeloa:
Zein urtetan fabrikatua:
Noiz egin zitzaion azken errebisioa:
Zein erregai erabiltzen du (gasolina edo gasolioa).
Luparekin begiratu ondoren, emaitza guztiak berdinak izan
al dira?
Gelakide guztion emaitzak aztertu ondoren, zein automobilek
isuri ditu partikula gehien (automobil handienak, errebisioa
aspaldian pasatu gabekoek….)
Ba ote dauka garrantzirik erregularki errebisioa pasatzeak?
Mantentze-lanaren zein beste faktorek eduki dezake
zerikusia isurketetan?
Filtroarekin gertatu den gauza bera gertatzen da airearekin
ere. Zer egin dezakegu airera partikula gutxiago isurtzeko?

- Eta Udalak?
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- Lupa.

