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EUSKARA GAZTELANIA INGELESA DEFINIZIOA 

berotegi efektuko gas = 
berotegi gas 

gas de efecto 
invernadero 

greenhouse gas Eguzki-erradiazioari Lurrera heltzen 
uzten dion baina lurrak itzultzen duen 
erradiazio infragorria xurgatzen duen 
gasa, atmosfera berotzea dakarren 
berotegi-efektuaren erantzule dena. Gas 
nagusiak ur-lurruna, karbono dioxidoa 
eta metanoa dira. 

berotze global calentamiento global global warming Lur planetako tenperaturaren igoera. 

COP = Klima Aldaketari 
buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia = klima 
aldaketaren goi bilera 

COP = conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
el cambio climático = 
cumbre sobre el cambio 
climático = cumbre del 
clima 

Conference of the 
Parties (COP) 

26. konferentzia 2021.10.31tik 
2021.11.12ra antolatu da. 

deforestazio = 
basogabetze 

deforestación deforestation Toki bateko basoa guztiz soiltzea, 
zuhaitzak botaz edo berez (edo 
poluzioaren ondorioz) desagertuz. 

desertifikazio = 
basamortutze 

desertificación = 
desertización 

desertification Toki batean landaredia eta lurzorua 
basamortu-ezaugarriak izateraino 
gutxitzeko prozesua, eragilea naturala 
(klima-aldaketa) zein gizakiaren jarduera 
dela. 

deskarbonizazio descarbonización decarbonisation Karbono isuriak eta batik bat karbono 
dioxido isuriak murrizteko prozesua. 

ekozidio ecocidio ecocide Kalte ekologiko oso larria. 

IPCC = Klima Aldaketari 
buruzko Adituen 
Gobernu arteko Talde 

IPCC = Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre el 
Cambio Climático 

Intergovernmental Panel 
on Climate Change 
(IPCC) 

 

irudi-garbiketa berde ecoblanqueo = lavado de 
imagen de verde = 
ecopostureo (coloquial) 

greenwashing Enpresa batzuek erabiltzen duten 
merkatu-estrategia, benetan duten 
baino ingurugiro-ardura handiagoa 
dutela erakustera zuzendua. 

itun berde berri nuevo pacto verde Green New Deal Krisi klimatikoari aurre egiteko neurri 
ekonomiko jasangarriak aintzat hartzen 
dituzten proposamen politikoen 
multzoa. 

jasangarri = iraunkor sostenible = sustentable sustainable Oreka ekologikoa epe luzera bermatzen 
duena. 
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EUSKARA GAZTELANIA INGELESA DEFINIZIOA 

klima-aldaketa cambio climático climate change Lur planetako klima-sisteman gertatzen 
den transformazioa, eguraldi-eredu 
berriak dakartzana, alegia, leku jakin 
bateko tenperaturan, prezipitazioetan, 
haizearen abiaduran, presio 
atmosferikoan eta abarretan batez 
besteko zein muturreko balio berriak 
dakartzana. Prozesu naturala izan 
daiteke eta, Lurraren historian, 
hainbeste bider gertatu dira, gradualki 
zein bat-batean. Oraingo unean 
gertatzen ari dena antropogenikoa da, 
hots, gizakiaren jarduerak eragina. 

krisi klimatiko crisis climática climate crisis Gizakiaren jarduerak eragindako klima-
aldaketa aipatzeko esapiderik egokiena. 

larrialdi klimatiko emergencia climática = 
urgencia climática 

climate emergency Krisi klimatikoaren ondorioei aurre 
egiteko lehenbailehen esku hartzeko 
beharrizana nabarmentzen duen 
esapidea. 

Parisko Hitzarmena Acuerdo de París Paris Agreement COP21ean onartua, Kyotoko protokoloa 
ordezkatu zuen. 

sabanizazio sabanización savannization Oihan eta baso tropikal askok jasaten 
duten degradazio prozesua, zuhaitzak 
galtzea eta belar eta sastraka gune 
zabalak sortzea dakarrena. Prozesu 
itzulgarria izan daiteke. 

zero hondakin residuo cero zero waste Birziklatu ezin diren hondakinen sorrera 
ahalik eta gehien murrizteko helburua 
duen mugimendua. 

zero neto cero neto net zero Klima-aldaketaren aurkako borrokaren 
testuinguruan, "zero neto" esapideak 
adierazten du atmosferara isurtzen diren 
negutegi efektuko gasak atmosferatik 
deuseztatzen edo xurgatzen direnak 
baino gutxiago izatea. 

 


