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Laguntzaile:

EUSKO JAURL.ARITZA

Ingurugiro Saila

beharrezko inbertsioak aldarrikatu behar ditugu bi

arrazoi hauek kontuan izanda: hiritar eta langile

garen heinean, enpresengandik hurbil bizi beharko

dugu, edozein istripu ekologikoren biktima izan

gaitezkeelako.

Hortaz, enpresa barruan hasi behar da ingurugiroa

babesten. Produkzio garbian, hau da garapen eko

Iogikoan inbertitzea bizi kalitatean inbertitzea da

eta bizia da gure ondasunik preziatuena.

Esku artean duzun Iiburuska hau, filosofia horren

emaitza da eta ELA gero eta konpromiso handigoa

hartzen ari da alor horretan. Gero eta garrantzi

handiagoa duen gai honetara hurbildu nahi zaitugu

eta aukera dugu gai hori negoziazio kolektiboaren

bidez tratatzeko. Langileak alor horretan sentsibili

zatzen baditugu, hobeto biziko gara eta hobeto

lan egingo dugu, hala lan zentroetan, nola horietatik

kanpo.
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Nolanahi ere, ez da horrela gertatzen: uraren urritasuna oso larria
da planetako zenbait puntutan, oso era desberdinean banatzen
delako eta, batez ere, oso kudeaketa eskasa izateaz gain, gizakiaren
jarduerak kutsatu eta alferrik erabili duelako.
Ura da gure planetako osagairik ugariena, baina, era berean,
balíabide urna da. Lurraren hiru Iaurdenak urez osaturik daude,
baina %O,OO1 soilik aprobetxa daiteke.

Ura, ~fl~Y~X~JiJ Iit~J!UUfl

Urak’arazo handiak dakarzkio gizateriari. Arazook ur kopuru eta
kalitatearekin dute zerikusia. Ur urritasunak ondorioak dakartza:
nekazaritza produktuen galerak, osasun arazoak, goseteak,
1 urzoru galtzeak, industri arazoak, desertifi kazioa
eta abar. Ondorenez, Hirugarren Munduko
herrialde askoren garapenerako oztopo dira
arazook. Ur larregik, berriz, nekazaritzako produktuen
galera, higadura eta sekulako kalteak ekar
ditzake uholdeen ondorioz. Horrezaz
aparte, ur kalitatea egokia ez bada, ezin
da baliabide moduan erabili, ez erabat
ez partzialki. Gainera, sarritan eko
sistemen degradazioaren errudun izan
ohidá.
• Berreskuratzeko moduko baliabidea
da, érabilerak deusezten ez duelako;

1.500 milioi pertsonak urritasunari edo edateko ur eskasiari aurre
egin behar dieten bítartean, lparAmeriketan 600 litro kontsumatzen
dira egunean.
Nekazaritzan eta, batik bat, ureztaketan ur asko alferrik galtzen
da (kontsumoaren %65). Hin horniduran %12 erabiltzen da, nahiz
eta kopuru hori handituz doan. Industria ere ez da atzean geratzen,
guztizko kontsumoaren %25 hartzen baitu.
lndustriak eragin handia izan du baliabideak eta, batik bat, ura
agortarazteko orduan. Izan ere, ardura handirik gabe jardun du: kilo
bat paper egiteko, 3.000 1. ur erabiltzen dira eta kilo bat plastiko
egiteko, berriz, 500 litro. Horrek zer esan nahi duena hobeto ulertzeko,
aski dugu kalkulatzea munduko alde guztietan egunero-egunero
fabrikatzen den paper eta plastiko kopurua.
Uraren industri erabilerarik garrantzitsuenak hiru kategorietan bil
ditzakegu: hozketarako urak, fabrikatzeko urak (produktuaren edo
fabrikazioaren prozesu teknikoaren zati izatera insten da) eta
berotzeko ura (lurrina produzitzeko edo fabrikazio prozesuak segur
tatzeko). Hiru talde horietan kontsumitzen den ur kopurua, kalitate
baldintzak eta kutsadura maila oso egoera desberdinetan daude.
Hozketa prozesuetarako behar da ur kopururik handiena, nahiz
eta ur kalitatea eskasagoa izan.

Azpiegitura hidrauhko handiak

Uraren banaketa behar ez bezalakoa konpontzeko asmoz, urtegiak
eta kanalizazioak eraiki izan ohi dira, ur asko dagoenean ura bildu

bakarrik ordaintzep dute gutxiago) Horrela bada Gipuzkoako
~ Pt& kob~ratzen ditú m3ko~
Alemanian ostera 120 pta B~lgikan 105 et~ Holandan 94 Espainian
hin hornidurarako prezi~a 3\3 pta da r~3ko (Ingurugiro Ministerioko
iturrien arabera) eta nekazar~za’erabi l~arako 1 pta /m3ko Prezio
baxu horien ondorioz euskal hiritarrak ez~du ura aurr~ztu beharraren
kontzientziarik Egia esañ urá~en erre~ibuak egoki izateko uraren
bilket~ ga?raioa eta ar~zketaz gain hondakin trataménduen ondo
rengo kostuak ere izan beharko lituzke Dakigunez~hori ez da beti
horrela izaten

Kutsadura, kalitatearen galera
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Hirigintzá~ prozesuek h~i~ ~azk~~Ieek ii~?dustri gara~e~k
nekazaritzareii r~ekani~azioak eta al5arrek íjraren kalitatea degradatu’
ari.fl~1.
eta desegoki bihurtu ~
Naturan uraez dagc5~egoera puçj~iai i~iorreIa i~urki artifizialik jaso
ez duten uretan landare ur bePor~ ~miltze edo ha~zeen higadura
ekintzen ondorioz jaurtiriko h~ir~bafsubsÍantz~a~daude disolbaturik
Hin etáindustni .isb~kiékubid~ed& har~záii~~hatzén zikinkeri~
gehiagotzen dituzte Ond~renez gau~ arta ~stema natu~aletan
aurkitu~ez diren substantziak ager~dira (g~bigar~k toxikoak)”urerf’
kalitatea galarazten dutelarik Horrel~k~etai~ kutsadura dago’ela
esanohidugu
Urei’ buruzko Legeak honela definii~en~du uraren kutsaduFa
uretan gai edo energi formak s~rfzeko ~ekintzak’~gauzatzea edo
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Izan ere ubideak ur gutxi badu ezin ditu isurki horiek disolbatu
ezta d’égr~d~atú erésubstantz1~ baten kontzentrazioak, hau da,
substantziaren k~ntitateak bidér bolumén unitateak zehazten baitu
ureri ktitsadurarengariantzia eta larritasuna.
• Egun erabildaítekeen edatekouraren laurdena kutsaturik egongo
ornen da XXtméndearen hasiéran.
Industri isurkiek etxeko hondakin urek baino askoz arazo larriagoak
dakartzate Industri jarduera edo prozesuek kutsatzaileen konbinazio
desberdinak sortzen dituzte hondakin uretan Industria jarduera eta
prozesuaketa horieksortaraztendituzten kutsatzaileakzerrendatzeak
luzeegi joko luke orain Hala ere kutsatzaileen artean aipatzekoak
dira metal astunak eta hondakin organokloratuak Azken horiek
sarritan agertzen dira eta oso arriskutsuak izan ohi dira
Uretan dauden solido kutsatzaileak azidoak hondakin zelulosikoak
beroak eta,abarrek ekosistema urtarrak degragadatzen eta desegiten
dituzte hala edo nola~Zenbaitetat~i erabat
aldarazten
dituzte inguruko e~augarri fisiko eta~ki~
mikoak
ho~ dela eta or~an~rno asko eta askok
~ezindúteúrelribizi.Bés1~ ~
telako kutsatzail~ak (metal
~ astunak organohalogena
tuak ) gai~dir~ bizic~
~yhatik bat begazti eta
harrapatzaile batzuen ehu
petan metatzeko~(pertsoñak egongo~Iirateke azkeq
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tuan hartzea eta kalitateari eustea ekarri beharko luke. Horretarako,
Administrazio zatiketak alde batera utzi, eta kudeaketa gune bakartzat
hartuko litzatekeen arro hidrogafikoa eratu behar da. Era berean,
uraren politika berriak bidezkoa izan behar du gizarteko eta inguru
giroko baloreekin; gainera, hirigintza alorreko espekulazioa debekatu
behar du eta hiritarren eskubideak errespetatu behar ditu.
Uraren behar bezalako politikak uraren kontsumoa gutxitzea ekarri
beharko luke. Horretarako, hiritarrak egunean-egunean aurreztera
ohiturandu behar dira. Aisialdiko jardueretan ere berdin jokatu
beharko litzateke. Industrian dagokionez, enpresak ireki baino lehen,
beharrezkoa da zer-nolako baliabideak dauden aztertzea, erabilga
rritasuna/kontsumoa erlazioa ez desorekatzeko. Besta Ide, prozesu
teknologikoetan zenbait aldaketa sartuz gero (zirkuitu itxiak, pro
zesuak birrerabiltzea eta abar), kontsumoa asko gutxi daiteke. Ura
razionalki erabiliz, erdia kontsumitzera ints gaitezke.
Hain zuzen ere, 31 euskal enpresa uraren kontsumoa eta kutsadura
gutxitzea lortu dute azaleko tratamenduak erabiliz. Izan ere, ur
emana neurtzeko sistemak besterik ez dituzte instalatu, zertarako
eta uraren kontsumoa benetako beharrizanel egokitzeko eta Ierro
bakoitzeko garbiketak birrantolatzeko.
Bestalde, uren kutsadura aurreikusi eta saihesteko, saneamendu
proiektuek industri, hin eta euri urak banatu beharko Iituzkete.
Modu horretara, urek tratamendu edota erabilpen desberdinak izan
ditzakete. Hirietako euri urak parke eta jardinak ureztatzeko erabll
daitezke, nahiz eta ez araztu, ureztaketanako urak ez baitute arazketa
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SIGA erabiliz gero, ur kopuru handiak aurrez daitezke (% 5 eta 10
arteko kopuruak) eta, gainera, produkzio kateko langile guztiak
ukitzen ditu, Iangileak kontzientziatu eta arduratzea Iortzen
baitu.
Ura aurrezteko neurri bakunak hartzen baditu
ere, Iangileak enpresako ingurugiro egoera~
hobetzéa br dezake. Batzuetan, gauzak ~
zentzuz egitea besterik ez da behar; bes
tetan, ostera, egokitzapen teknologiko
txikiak edo konponketak behar dira ihesak ~
saihesteko.

Uraren ~ ~
erabilerak enpresan

• Komeni da ur ihesak azkar ja
kinarazi eta konpontzea. Horretara, •
sarea eta instalazioak behar bezala
b
mantentzen dira eta ur kopuruaren
alferreko galera saihesten da.
• Garbiketak ondo egin behar dira,
karga betean lan eginez eta garbiketa produktuak
dosifikatuz. Produktu horiek ahalik eta gutxien erabili
behar dira, ura aurreztu eta ez kutsatzeko. Oro har, lehenengo eta
behin zikinkeri solido guztiak urik gabe garbitu beharko lirateke eta
ondoren ura erabili.

_____
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garbiketa gune berezietara, ura askoz hobeto
Ez ezazu kotxea eskuz garbitu. Eraman ezazu
aprobetxatzen delako.

bat zisternaren barruan; horrela, gutxienez litro bat ur aurreztuko
duzu katetik tira egiten duzun bakoitzean.
• Ez ezazu hondakin toxikorik (margoak, disolbatzaileak, intsektizidak
eta abar) edo oliorik bota harraskatik behera. Zure herri edo hirian
ez bada halako produktuen bilketa selektiborik egiten, hobe duzu
produktuok ontzi batean sartu eta zakarrontzira botatzea.
• Komeni da txorrota ondo ixtea, minutuko 10 tanta 2.000 litro
baitira urtean.
• Hortzak garbitu bitartean txorrota itxiz gero, 5 litro ur aurreztuko
dituzu.
• Bete itzazu arropa eta ontzi garbigailuak. Garbiketa bakoitzak 40
litro kontsumitzen ditu; gainera, garbigarriak fosfatoak izan ohi ditu.
Beraz, ezin besteko kopurua erabili soilik.
Ur gutxiago kontsumitzen duten aparatuak erosi eta
begiratu la aparatuak programa ekonomikorik
baduen.
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