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URA LUR PLANETAN 
1. Uraren banaketa globala: 

Iturria: Margaret Catley-Carlson, GWP 

2. Erauzitako uren erabilera 



ALDAKETA KLIMATIKOA→ 
ZER EKARRIKO DIGU? 

 

Aldaketa klimatikoarekin aurreikusitako efektuak 

Iturria: Nicholas Stern: The Economics of Climate Change 



ALDAKETA KLIMATIKOAREN SUSTATZAILEAK 
 
- Garapen beharrak → biztanleriaren hazkundea → ur-baliabideen gaineko presioa 
(bizi-maila, ur erabilerak etxeetan, nekazaritza – ureztaketa eta ekonomia) 

- Basoen mozketa, ekoizpenaren beherakada eta lurzoru “berdea” 
(lurzoruaren erabilpenaren aldaketa) → lurren sentiberatasuna eta esposizioa 
(lurren higadura, drainatzea,…) 
- Berotegi efektuko gasen emisioen gorakada (garraioa, industria,…) 



OINATZ HIDRIKOA EDO UR BIRTUALA 
Ezagunak dira etxean ura aurrezteko moduak: dutxan, komuneko zisternan, 
kontsumo baxuko arropa eta plater garbigailuak, euri-uren bilketa… 
Baina…zer gertatzen da ikustezina den urarekin? Ur birtuala (= ondasunak 
fabrikatu edo ekoizteko erabiltzen den ura) 

Iturria: Science Media Centre, NL 



Orain badakigu: ur-kantitate handia erabiltzen da elikagaien ekoizpenean! 
Zerbait egin dezakegu? Bai, ahal dugu! 
ERANTZUNA GURE EROSKETA POLTSAN DAGO! 



ZER EGIN DEZAKEGU GURE OINATZ 
HIDRIKOA GUTXITZEKO? 



EUSKAL HERRIKO KLIMAREN EZAUGARRIAK 
* Euskal Herriak ur-baliabide erlatiboki oparoak ditu baina orografiak euri 
erregimen ezberdinak izatea eragiten du. Ikus ditzagun klimaren arabera topatu 
ditzakegun  euri-erregimen ezberdinak: 
- Klima Ozeanikoa: Prezipitazioak urtean zehar erregularrak dira. Urtaro guztietan izaten dira 

prezipitazioak, eta ondorioz ez dago aro lehorrik. Klima ozeanikoa duten Euskal Herriko 
lurraldeetan 1000 mm-tik gora prezipitazio izaten dira urtean. Toki batzuetan aixe 
gainditzen dira 1000mm horiek, esaterako Nafarroa eta Gipuzkoa arteko mugan. 

- Mendialdeko klima: Prezipitazioak ere ugariak dira. 1300-1700 mm prezipitazio jasotzen 
dira batez beste urtean, horietako asko gainera elur bezala neguan. Ez dago urtaro lehorrik, 
nahiz eta udan prezipitazioak urriagoak izan. 

- Klima Mediterranearra: Euskal Herriko ingurunerik lehorrena da eta uda lehorra izaten 
dute. Urtaro hezeenak udaberria eta udazkena dira eta lehorrenak negua eta uda. Bereziki 
uda, tenperatura altuen eta prezipitazio eskasiaren eraginez lehortasuna areagotzen baita. 
Batez beste 400 mm prezipitazio izaten dira urtean. 

- Trantsizio klima: Arabako lurralde gehienak eta  
      Nafarroako erdialdeak dute klima hori. Iparraldetik  
      hegoaldera egin ahala, prezipitazioak geroz eta  
      urriagoak dira.  



LEHORTEA (ur eskasia)     UHOLDEA (ura gogotik) 

Munduko Meteorologia Erakundearen arabera, aldaketa klimatikoaren harira, 
muturreko gertakariak sarriagoak eta intentsoagoak izatea aurreikusten da. Egoera 
hauen hainbat adibide topatu ditzakegu: 



NEKAZARITZAREN EGOERA ALDAKETA 
KLIMATIKOAREN ERAGINEZ: 

 * Berotegi efektuko gasen erantzulea da, 
 * Baldintzen aldaketaren menpe dago, 
 * Klimaren babeslea da. 

Irudia: ITR po Flessa, FiBL 
 



NEKAZARITZA EKOLOGIKOA ETA URA: 
Nekazaritza ekologikoak baliabide natural bizidun eta 
bizigabeen mantenua ahalbidetzen du 
• lurzorua, ura, baliabide naturalak orokorrean 
“Nekazariak ohiko nitrogenoa 0,5 euro/kg-tan erosi dezake, bien bitartean, 
ekologikoan ari den nekazariaren kostuak 3–8 euro/kg dira. Beraz, ekologikoan ari 
den nekazariak interes handia du nitrogenoa lurzoruan eta landareetan geratzeko 
eta lurrazpiko uretan ez galtzeko formak bilatzearekin” 
(Dr. J. Hess, Univerza v Kasslu) 

Ur erabilera gutxiago 
ekologikoan: 
Ura lurzoruan mantentzeko 
gaitasuna handitu, lurzoruko 
materia organiko kantitate 
gehiena mantendu – ureztatze 
beharrak murriztuz modu 
horretan… 



Nekazaritza ekologikoan zaintzen du … 
• Nitrato gutxiago, pestizidarik gabe (kimika sintetikoa, landareen 
babesa) → lurzoruko eta lurrazpiko ur-baliabideen kutsadura hein 
handian ekiditzen da! 
• Klima: berotegi efektuko gasen beherakada gutxienez %60 murriztu 


