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HURBILKETA 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidezko merkataritza 

 produktuak saltzeko eta erosteko 

modu berezia da. 

Herrialde aberatsetan 

herrialde pobreetan baino 

luzaroago bizi ohi da jendea. 

  

Bizimodua ez da bera planeta osoan. 

Herri pobreenetako jende asko, bizi hobea 

izateko, beste herrialdeetara joaten da. 
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BIZTANLERIA 

     

• Biztanleria osoa: 

o Lurralde batean bizi diren pertsona guztiek osatzen dute. 

 

o Biztanleriaren ezaugarriak ezagutzeko, biztanleria adinaren 

eta sexuaren arabera neurtzen da. 

 

 

• Biztanle dentsitatea: 

o Lurralde bateko kilometro koadroko batez besteko biztanleen 

kopurua da. 

Biztanle dentsitatea =   

 

 

 

 

 

 

 

 Biztanleria osoa 
 
Kilometro koadroak 
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� Mapako datuak aztertuz taula osatu eta lurralde bakoitzeko biztanleria 

dentsitatea aurkitu: 

 

 

 

 BIZTANLERIA AZALERA BIZTAN.  DENTSITATEA 

GIPUZKOA    

BIZKAIA    

ARABA    

NAFARROA    

LAPURDI    

NAF.BEHEREA    

ZUBEROA    

 

 

� Non dago dentsitate handiagoa, hirietan ala herrietan? 

 

� Non dago dentsitate handiagoa, kostaldeko probintzietan  ala 

barnealdeko probintzietan? 
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BIZTANLERIAREN HAZKUNDEA 

     

• Berezko hazkundea: 

o Toki jakin baten jaiotzen diren (jaiotza) eta hiltzen diren 

(heriotza) pertsonen kopurua hartzen dira kontutan. 

� Hazkunde positiboa: jaiotza kopurua >  heriotza kopurua. 

� Hazkunde negatiboa: jaiotza kopurua < heriotza kopurua. 

      

Berezko hazkundea  =   jaiotza kopurua  –  heriotza kopurua 

                                                    

 

• Hazkunde erreala: 

o Toki jakin bateko berezko hazkundea eta bertan gertatutako 

lekualdatzeak (migrazioak) hartzen dira kontutan. 

 

Hazkunde erreala  = berezko hazkundea  +  emigrazioa –  immigrazioa 
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� Ondorengo taula aztertu eta 1950. urteko datuetan oinarrituz berezko 

hazkundea zein izan zen kalkulatu. Hazkunde  positiboa ala negatiboa izan 

zen? Zergatik?: 

 

 

 

�Hazkunde positiboa �Hazkunde negatiboa 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

� 2008. Urtean, Nafarroan, 7029 haur jaio ziren eta 5352 pertsona hil 

ziren. Bestalde, 10862 pertsonek emigratu zuten Nafarroatik  beste 

lurraldetara eta 19238 pertsonek immigratu zuten Nafarroara.  

Zein izan zen urte horretako berezko hazkundea?  

Zein izan zen urte horretako hazkunde erreala? 
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BIZTANLERIA AKTIBOA ETA BIZTANLERIA EZ AKTIBOA 

     

• Biztanleen lan egoeraren arabera, bi talde bereiz daitezke: 

o Biztanleria aktiboa: 

� 16 urtez gorakoak eta 65 urtez beherakoak dira. 

� Lanean edo lan bila dabiltza. 

 

 

o Biztanleria ez aktiboa: 

� 16 urtez beherakoak eta 65 urtez gorakoak. 

� Ez daude lanean ez eta lanik bilatzen ere.  

 

 

 

� Ondorengo pertsonak biztanleria aktiboa ala ez aktiboa diren aztertu: 

- 19 urte dituen unibertsitateko ikaslea:  ………………………………………………… 

- Lan bila dagoen 50 urteko pertsona: ………………………………………………… 

- LHko 5. Mailan dagoen 11 urteko ikaslea:………………………………………………… 
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LEHEN SEKTOREA ETA BALIABIDE NATURALAK 

     

• Naturatik baliabide naturalak lortzen dituzten lanbideak lehen 

sektorekoak dira: 

o Nekazaritza: 

� Elikagaiak (zerealak, frutak…) eta beste produktu 

batzuk (kotoia…) lortzeko lurra lantzen dute. 

 

 

o Abeltzaintza: 

� Elikagaiak (haragia, esnea…) eta beste produktu batzuk 

(larrua, artilea…) lortzeko animaliak hazten dituzte. 

 

 

o Arrantza: 

� Uretako animaliak (arrainak edo moluskuak) harrapatzen 

dituzte. 
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o Basogintza: 

� Hainbat produktu lortzeko (egurra…) mendiak eta basoak 

ustiatzen dituzte. 

 

 

o Meatzaritza: 

� Lurrazaletik arrokak eta mineralak lortzen dituzte. 

 

 

 

� Nola izena du produktu hauetako bakoitza lortzeaz arduratzen den 

jarduera? 

             

   Urrea            Egurra             Barazkiak            Esnea           Sardina 

 

 

Nekazaritza      Abeltzaintza      Arrantza      Basogintza      Meatzaritza  
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BIGARREN SEKTOREA ETA PRODUKTU LANDUAK 

     

• Lehengaiak produktu landu bihurtzen dituzte. 

o Industriak: 

� Makinak konplexuak erabiltzen dituzte. 

� Produktu asko produzitzen dute. 

 

o Artisautza: 

� Makina sinpleagoak erabiltzen dituzte. 

� Produktu kantitate txikia produzitzen dute. 

 

o Eraikuntza: 

� Eraikinak eta ingeniaritza lanak egiten dituzte (adibidez: 

zubiak, etxeak, errepideak…). 
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HIRUGARREN SEKTOREA ETA ZERBITZUAK 

     

• Zerbitzuak eskaintzen dituzte. 

o Garraioak: 

� Pertsonak, animaliak eta produktuak alde batetik 

bestera eramaten dituzte.  

� Adibidez: hegazkina, trena, itsasontzia eta kamioia. 

 

 

o Komunikabideak: 

� Urruneko distantzietara mezuak bidaltzen dituzte. 

� Adibidez: irratia, prentsa, telebista eta Internet. 

 

 

o Merkataritza: 

� Produktuak saltzen dituzte. 
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o Turismoa: 

� Beste toki batzuek bisitatzera joaten diren pertsonei 

zerbitzuak eskaintzen dizkie. 

                         

Hondartza turismoa           Kultura turismoa        Landa turismoa 

 

o Osasun zerbitzuak: 

� Gure osasuna zaintzen dute. 

 

 

o Hezkuntza: 

� Ikasleei ezagutzak irakasten dizkie. 
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� Lotu sektore bakoitza dagokion definizioarekin: 

Lehen sektorea 

Bigarren sektorea 

Hirugarren sektorea 

Zerbitzuak eskaintzen ditu. 

Lehengaiak produktu landu bihurtzen ditu. 

Naturatik baliabide naturalak lortzen ditu. 

 

 

� Idatzi sektore bakoitzeko hiru lanbide: 

Lehen sektorea  Bigarren sektorea  Hirugarren sektorea 

………………………………  ………………………………  ……………………………… 

………………………………  ………………………………  ……………………………… 

………………………………  ………………………………  ……………………………… 

 

Abeltzaina   Arrantzalea  Janari saltzailea 

Artisaua  Igeltseroa  Irakaslea 

Meatzaria  Fabrika langilea  Kazetaria 
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BIZTANLERIA ETA EKONOMIA, EUSKAL HERRIAN 

     

• 2009. urtean, Euskal Herriak 3 milioitik gorako biztanleria osoa zuen 

eta 144 biztanle kilometro koadroko biztanle dentsitatea du. 

• Hala ere, biztanleen banaketa desorekatua da: 

o Barnealdean biztanle gutxiago. 

o Kostaldean biztanle gehiago. 

o Azken urteetan Euskal Herriko biztanleria asko hazi da. 

Hazkundea handia izan da, batez ere, etorkin asko etorri 

direlako (iberoamerikarrak, marokoarrak, errumaniarrak eta 

portugaldarrak…). 

• Bizi itxaropena 84 urtekoa da (emakumeetan) eta 77 urtekoa 

(gizonezkoetan).  

• Gaur egun, biztanleria aktiboaren zati handienak hirugarren 

sektorean lan egiten du. Honek, garapen maila altua dela adierazten 

du. 

  

 

� Idatzi egia ala gezurra: 

• Euskal Herriko kostaldean biztanleria txikiagoa da. 

• Azken urteetan Euskal Herrira etorkin gutxi etorri dira. 

• Euskal Herrian emakumeen bizi itxaropena gizonezkoena baina 

altuagoa da. 

• Biztanleria aktiboaren zati handienak bigarren sektorean lan egiten 

du.  

 

 


