06
IKAS
UNITATEA

Herrialdea

eslovenia

ura
eta oinatz hidrikoa
Landutako gaiak

Kontsumo arduratsua, ura, elikadura-ohiturak, nekazaritza jasangarria,
elikaduraren eragina ingurumenean.

Gomendatutako adina

10-14 urte.

Ikasgaiak

Natura-zientziak, matematikak, hiritartasuna.

Metodologiak

Ikerketa autonomoa, talde-lana, ideien garapena, eztabaida gidatua.

Egilea

Inštitut za trajnostni razvoj (Euskal Fondoak egokitua)

Oinarrizko gaitasunak

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Ikasketa-helburuak

• Urak izaki bizidun guztientzat duen garrantzia ulertzea eta Lurreko
ur-baliabideak mugatuak direla ikastea.
• Ur-baliabideen kontsumitzaile nagusiak ezagutzea. Nekazaritzan sortzen
diren efektu negatiboak eta horiek ekiditeko irtenbideak ezagutzea.
• Urak bizitzan duen garrantzia ezagutzea eta ur-hornikuntzen eskasiaren
ondorioak aurreikusten ikastea.
• Eguneroko elikagai eta produktu batzuen “oinatz hidrikoa” edo “ur
birtuala” delakoaren inguruan ikastea. Ikasleek edozein produkturen
ekoizpenerako behar den ur-kopuruaz jabetzea eta “oinatz hidriko” hori
murrizteko aukerak ezagutzea.
• Uraren erabilera egokia nola egin ikastea eta ura aurrezteko metodo
ezberdinak garatzea.
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Ikas-unitatearen garapena

1. saioa (60’)

Ur-baliabideen eskasia eta kontserbazioa

1.1

30’

munduko ur
baliabideak

1.2

30’

ura eta
klima aldaketa

Ikas-unitatearekin hasteko ikasleek ur-baliabideen inguruko bideo bat ikusiko dute:

Irakasleak ur-kontsumo globalari buruzko hainbat datu
emango ditu aurkezpen baten bitartez.

“El agua de la Tierra. Hidrosfera. Cantidad de agua de
la Tierra”:
https://www.youtube.com/watch?v=2WIlrnGkf6U

Aurkezpenean lantzeko gaiak:

Jarraian, bideoaren gaineko eztabaida sustatuko du
irakasleak, betiere Lurreko ur-baliabideak mugatuak
direla azpimarratuz (munduko uraren %1 baino ez da
edangarria):
• Zergatik esaten dugu urik gabe ez dagoela
bizitzarik?
• Izaki bizidun guztiek behar al dute ura bizirauteko?
• Ur-kantitate nahikoa dago Lurrean izaki bizidun guztientzat?
• Urik gabe astebete bizitzea imajinatu dezakezue? Nola baldintzatuko luke horrek zuen
bizitza?

1. Uraren banaketa globala
• Ozeanoak: %97,5
• Ur edangarria: %2,5
- Glaziarrak:%68,7
- Lur azpiko ura: %30,1
- Permafrost: %0,8
- Lurrazala eta atmosfera:%0,4
> Ur gezadun Lakuak: %67,5
> Lurzoruko hezetasuna %12
> Atmosfera: %9,5
> Hezeguneak: % 8,5
> Ibaiak:%1,5
> Landaredia: %1

Azkenik, eta binaka antolatuta, ikasleek munduan
ur-eskasia duten zonaldeak identifikatuko dituzte Interneten ikertuz. Horretarako, munduko mapa bat izango
dute (Gall Peters-en proiekzioa gomendatzen da) eta
bertan zonalde hauek identifikatu eta urari loturiko liskarrak ezagutzen joango dira.

2. Erauzitako uren erabilera
• Gordegailuetako ebaporazioa: %3
• Energia: %10
• Etxekoak eta bestelako industriak: %19

Laguntza bezala, hurrengo bideoa ikus dezakete:
“El agua en el mundo”:
https://www.youtube.com/watch?v=T_2PTjFZv0o

• Nekazaritza: %68
3. Aldaketa klimatikoak
eragingo dituen aldaketak
• 1 eta 2ºCko igoera:
- Janaria: Laborantzen errendimenduaren
beherakada zonalde askotan, bereziki
garapen bidean dauden herrialdeetan.
Etekinen handiagotzea altitude handiko
eremu batzuetan.
*Hurrengo orrialdean jarraitzen du.
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*Aurreko orrialdetik dator.

-	Ura: mendietako glaziar txikien desagerpena (ur-hornidura desagertzeko
arriskua kasu batzuetan)

Jarraian, ikasleak binaka jarrita, irakasleak bikote bakoitzari hurrengo gaietako bat emango dio ikertzeko:
1.	Aral itsasoaren desagertzea eta gertaera horren
zergatia.
“Aral Sea - Animation 1960-2014”
https://www.youtube.com/watch?v=B_95P5g86qM
2.	Ur gaziz ureztatzeko teknika.
Adibide arrakastatsuak bilatu.
“El agua de mar en la agricultura – Eritrea”
https://www.youtube.com/watch?v=u1CZ5kRAg90
3. Biorremediazoari buruzko informazioa bilatu.
4.	Ur arazketa.
“Infogunea. Ur-araztegia”
http://info.ikasgune.com/eu/ur-araztegia

- Ekosistemak: Koral arrezifeetan hondamen handiak.
- Muturreko fenomeno meteorologikoak:
Ekaitzen, baso-suteen, lehorteen, uholdeen eta beroaldien intentsitatearen
hazkunde azkarra.
-Bat-bateko aldaketa bortitzak jasateko
arriskua.
• 3 eta 4ºCko igoera:
-	Ura: Ur baliabideen murrizketa esanguratsua eskualde askotan, Mediterraneoa eta Hego Afrika barne
- Ekosistemak: Desagertzeko arriskuan
dauden espezie kopuruaren gorakada.

Ikasleek behin informazioa batuta, beste ikaskideei
azalduko diete.

- Janaria: uzten murrizketa garatutako eskualde askotan.

Azkenik, hurrengo galderak egingo dira hausnarketarako:

• 5ºC edo gehiagoko igoera:
-	Ura: Itsas mailaren igoerak hiri garrantzitsuenak mehatxatu.
Iturria: The economics of Climate Change (N.Stern)

? • Zer gerta daiteke ura gaizki erabiltzen badugu?

??

• Zenbat kostatzen da ur kutsatuek kaltetutako inguruneak sendatzea?
• Zer egin beharko genuke ura hobeto zaintzeko?

eathink.org/es webgunean aurkezpen-eredu
bat topatu dezakezue

2. saioa (60’)

Ur-baliabideen eskasia eta kontserbazioa

2.1

40’

oinatz hidrikoaren
azterketa

Ikasleak taldetan banatuta hurrengo atazak beteko dituzte:
• Egunero, etxean zein ikastetxean, ura non eta noiz
erabiltzen den zerrendatu.
• Eskuak garbitzeko erabiltzen duten ur-kantitatea
neurtu. Horretarako ura jasotzeko gailu bat (perrail
bat) eta neurgailu bat (litroko botila adibidez) beharko
dute. Taldekide guztiek eskuak garbituko dituzte eta
bakoitzaren ur gastua neurtuko. Batezbestekoa atera
eta hurrengo kalkuluak egin: egunean gelakide guztien
artean erabiltzen duten ura (eskuak garbitzeko),
ikasmaila osoa, ikastetxe osoa...

• Ikastetxeko ikaskide eta herritarrei ura xahutzearen
inguruan kontzientziatzeko ideiak zerrendatu.
Jarraian, talde bakoitzak bere lana ikaskideen aurrean
aurkeztuko du.
Ikasleek bildutako informazio guztia horma-irudietan
islatuko dute eta ikastetxean edo herrian zehar ipini ditzakete.
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2.2

20’

oinatz hidrikoaren definizioa

Irakasleak Oinatz Hidrikoa edo Ur Birtuala kontzeptua zer den azalduko die ikasleei, horretarako bideoak edota aurkezpenak erabiliz.
Oinatz Hidrikoa edo Ur birtuala: ondasunak fabrikatu edo ekoizteko erabiltzen den ura da, hots, bat-batean ikusten ez den ura da.
Adibidez:
• Esne-edalontzi bat: 200 litro ur (behiek edandako ura, behien
elikagaiak sortzeko beharrezko ura, ukuiluak garbitzeko ura...)
• Sagar bat: 70 litro ur.
• Kafe-katilu bat: 140 litro ur.
• Te-katilu bat: 35 litro ur.
• Ardo-edalontzi bat: 120 litro ur.
Erabili daitezkeen bideoak:
“Huella Hídrica”
https://www.youtube.com/watch?v=n2QSxiiHj1I

Kontzeptua ezagututa, ikasle bakoitza
bere oinatz hidriko propioa kalkulatzen
saiatuko da. Horretarako, oinatz hidrikoaren kalkulagailua erabili ahal izango dute:
Oinarrizko kalkulagailua:
http://waterfootprint.org/en/resources/
interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/
Kalkulagailu aurreratua:
http://waterfootprint.org/en/resources/
interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/personal-calculator-extended/
Komeni da kalkulagailuarekin lortutako
emaitzak denen artean komentatzea.

“Huella Hídrica individual”
https://www.youtube.com/watch?v=Ctp80ygTo0Q

3. saioa (60’)

Ur-baliabideen eskasia eta kontserbazioa

3.1

40’

otorduen ura

Ikasleak taldeka antolatuta otorduetako oinatz
hidrikoa kalkulatu eta hori hobetzeko ariketa
bat egingo dute:
Lehendabizi, ikastetxeko hamaiketakorako
edo beste otordu baterako proposamena idatzi
beharko dute (elikagai motak eta kantitateak).
Zer gustatuko litzaieke egun horretan bazkaltzea?
Jarraian, otordu hori ekoizteko erabilitako ur
-kantitatea kalkulatuko dute. Horretarako, elikagai ezberdinen oinatz hidrikoa zehazten
duen taula bat beharko dute eskuragarri. Elikagai baten datua faltan bada, dauden elikagaiekin antzekotasunak bilatu beharko dira, adibidez, pasta=garia, tomatea=bi sagar, eta abar.
Azkenik, hasieran egindako otordu-diseinua
berregingo dute horren oinatz hidrikoa murrizteko elikagaiak hautatuz.
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Elikagai ezberdinak ekoizteko beharrezko
ur-kopuruaren taula:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kafea: 18.900 litro/kg
Behi-haragia: 15.40 litro/kg
Txerria: 6.000 litro /kg
Oilaskoa: 4.300 litro/kg
Gazta: 3.190 litro/kg
Arroza: 2.500 litro/kg
Garia: 1.830 litro/kg
Azukrea: 1.780 litro/kg
Artoa: 1.220 litro/kg
Sagarra: 822 litro/kg

Datuak The water foot print of products proiektutik atera daitezke, edo ikasleei APP-a erabiltzen baimendu:
http://www.virtualwater.eu/
Amaieran, talde bakoitzak bere lana ikaskideen aurrean aurkeztuko du eta irakasleak eztabaida bideratuko du.
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3.2

20’

ur kontsumo eredua eraldatzen

Ikasleak taldeka antolatuta hurrengo galderak erantzuten saiatuko dira (galdera bakoitzeko 5min):
• Zeintzuk dira oinatz hidrikoa murriztu dezaketen faktoreak?
Tokiko nekazaritza jasangarria sustatu, elikagaien garraioa murriztu, etab.
• Zeintzuk dira etxean ura murrizteko metodoak?
Oinatz hidriko indibiduala murriztu: tokiko nekazaritza jasangarriko produktuak kontsumitu,
eraldatu gabeko elikagaiak kontsumitu, oinatz
hidriko haundia duten elikagaien neurriko kontsumoa egin, etab.
• Zeintzuk dira baratzean ura murrizteko metodoak?
Euri-ur bidezko ureztaketa (bilketa-metodoak);
uraren ebaporazioa murriztu (erabilera-gortinak); ureztaketa-metodo egokiak, gure landareen baldintzen araberako ereintza, eta abar).

!

Oharra
eathink.eus webgunean irakasleak aurkezpen
bat du erabilgai.

ETXEKO LANAK
Ebaluaziorako tresna bezala erabili ahal izango dira:
Ikasleek Interneten beren lurraldeko ur-eremu ezberdinen gaineko informazioa bilatuko dute (ibaiak, itsasoak,
lakuak...) eta horietatik egiten diren ustiaketa-moten
inguruko aurkezpena prestatu. Zein nekazaritza-mota
bultzatzen da gure lurraldean? Zein baimen dago gure
errekak eta itsasoa ustiatzeko? Nola kudeatzen dira
hondakin-urak?
Etxean egiteko menu goxo bat proposatuko dute ikasitakoa praktikan jarriz. Menu horren oinatz hidrikoa
ohiko menu batenarekin alderatuko dute eta familiari
kalkulu-orria erakutsi eta azalduko diote.
Ehungintza industriak elastikoak, galtza bakeroak edota kirol-zapatilak ekoizteko erabiltzen duen ur-kantitatearen inguruko informazioa bilatuko dute ikasleek Interneten, elikaduratik haratago doan oinatz hidrikoari
buruz hausnartzeko.
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