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Ura elementu estrategikoa da nazioarteko auzietan, eta, ondorioz, funtsezko
elementu bihurtu da mundu-politikan. Alabaina, ez da ahaztu behar ura biziaren
oinarria eta ondare urria dela, gizakion eta ekosistemen onurarako arrazionalki
kudeatu behar dena. Ura erantzukizunez kudeatu behar dela esatean, munduak
ingurumen- eta gizarte-esparruetan dituen zenbait erronkari aurre egin behar
zaiola adierazi nahi da; hala nola, pobreziari, osasunari eta gatazkei.

Erronka horri erantzun nahian, UNESCOk koordinatzen duen Nazio Batuen
Erakundeko Ur Baliabideak Ebaluatzeko Munduko Programak (ingelesez,
WWAP) Ur Baliabideen Garapenari buruzko Nazio Batuen Txostena: ura
guztiontzat, ura bizitzarako argitaratu zuen 2003an. Txosten horretan, Nazio
Batuen 23 agentzia eta erakunde aritu dira lankidetzan, munduko ur gezaren
baliabideen egoerari buruzko ikuspegi globala emateko.

Testuinguru horretan, Unescocat-ek eta Caixa Catalunyaren gizarte-ekintzaren
baitako Territori i Paisatge Fundazioak «Ura XXI. mendean» izeneko poster-
bilduma prestatu du, txosten horretako datuetan oinarritutako proposamen
didaktikoa. «Ura XXI. mendean» zortzi posterren bilduma da, bigarren
hezkuntzako ikasleentzat prestatua, modu atsegin eta ulergarrian ikus dezaten
urari buruzko alderdi esanguratsu batzuk zer egoeratan dauden munduan.
Horretarako, urak osasunarekin, elikadurarekin, ekosistemekin, hiriekin eta
parte-hartzearekin zer-nolako harremanak dituen lantzen da, besteak beste.

Baliabide horren erabilera errazteko, gida didaktiko hau osatu dugu: irakasleei
posterretako edukiak lantzeko orientazioak, proposamenak eta ideiak ematen
dizkie, jarduera dinamiko eta praktikoetan gauzatuta.

Hala poster-bilduma nola gida didaktikoa garapen iraunkorraren alde egiten
ari zareten hezkuntza-lanetan lagun izatea nahi genuke. Eta hala espero dugu.

Agustí Colomines
Unescocateko zuzendaria

Jordi Sargatal
Caixa Catalunyako Territori i Paisatge Fundazioko zuzendaria
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Ura XXI. mendean1



Nazioarteko testuingurua2

Ura funtsezko elementua da nazioarteko eztabaidetan. Horrek
gertakari ugari eragin du, guztiak ere mundu zabalean oihartzun
handikoak, eta munduko ur gezaren baliabideak erantzukizunez
eta arduraz kudeatzearen garrantzia azpimarratzeko eginak.
Horien arteko adibide batzuk dira, esaterako, 1994tik aurrera
eta Nazio Batuen Erakundeak bultzatuta urtero Uraren Munduko
Eguna ospatzea martxoaren 22an, eta 2003. urtea Ur Gezaren
Nazioarteko Urtea izendatu izana, bai eta 2005etik 2015era
bitarteko urteak Ekintzarako Hamarkada aldarrikatu izana ere,
«Ura, bizi-iturri» izenez. Horrez guztiaz gain, ura lehentasuneko
helburuetako bat da Milurtekoko Adierazpenean.
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«Ura, bizi-iturri» izeneko 2005-2015 Ekintzarako Nazioarteko Hamarkada aukera ezin hobea da,
nazioarteko komunitateak munduko uraren kudeaketari buruzko ikuspegi integrala hartzeko
aurrerapausoak eman ditzan, hurrengo belaunaldiei erabilera iraunkorra bermatu ahal izateko.

UN-Water

Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren aldeko Nazio Batuen Hamarkadaren helburu nagusia garapen
iraunkorraren printzipioak, baloreak eta praxia hezkuntzaren eta ikaskuntzaren alderdi guztietan
integratzea da. Hezkuntza-ekimen horrek zenbait jarrera-aldaketa sustatuko ditu, etorkizunean
ingurumena babesteko eta ekonomiaren bideragarritasuna nahiz justizia soziala iraunarazteko
nahitaezkoak.

UNESCO

«Ura, bizi-iturri» izeneko Ekintzarako Nazioarteko Hamarka-
daren helburu nagusia Milurtekoko Helburuen artean urarekin
zerikusia duten konpromisoak bete daitezen lortzeko ekimenak
bultzatzea da; hain zuzen ere, «2015. urterako edateko ura
eskuragarri ez duten pertsonen kopurua erdira murriztea».
Milurtekoko Helburuak Nazio Batuen Erakundeko 191 estatu
kideek hitzartu zituzten, 2000. urtean egindako Milurtekoko
Goi Bileran; hain zuzen ere, munduko pobrezia murrizteko
zenbait helburu dira. Ura eta saneamendua eskuragarri izatea
funtsezko auziak ditu gizateriak, oinarrizko beste helburu
batzuk lortzeko; hala nola, gosea eta desnutrizioa errotik
desagerraraztea, hezkuntza-aukerak hedatzea, eta ingurumen-
iraunkortasuna bermatzea.

Gure ustez, «Ura XXI. mendean» poster-bilduma 2005-2014
ekarpen garrantzitsua da Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren
aldeko Nazio Batuen Hamarkadarentzat; izan ere, hezkuntza-
baliabide garrantzitsua da, gizarte iraunkorragoak eraikitzen
parte hartzeko baloreak erakusten dituelako eta ekintza-
proposamenak egiten dituelako.



Deskribapena

Norentzat

Helburuak

Kontzeptuzko
edukiak

Prozedurazko
edukiak

Jarrerazko
edukiak

Curriculum-
egokitzapen

Posterren fitxa teknikoa3

50 x 70 zentimetroko zortzi posterrez osatutako bilduma eta gida
didaktikoa.

12 eta 18 urte bitarteko gazteentzat, hala hezkuntza formalekoentzat
(bigarren hezkuntzako eta batxilergoko zentroak, eta heziketa-
zikloak), nola hezkuntza ez formalekoentzat (Ingurumen Hezkuntzarako
Ikastegiak, elkarteak, etab.).

n Ur-baliabideak babesteko jarrera-aldaketa sustatzea.
n Uraren gaineko kultura berri bat eraikitzeko baliabideak ematea,

bai mundurako, bai tokian tokiko ekintzen bidez.
n Hausnarketa eta eztabaida piztea, uraren kudeaketari buruzko

alderdi sozialen, ekonomikoen, kulturalen eta ingurumenezkoen
gainean.

n Ura, baliabide naturala.
- Ur geza mundu zabalean: banaketa.
- Uraren zikloa.
- Ur gezako ekosistemak: presioak eta zerbitzuak.

n Ura, osasuna eta bizi-kalitatea.
- Ura izateko eskubidea.
- Desoreka sozialak.

n Uraren erabilerak.
- Ura eta elikadura.
- Ura eta hiriak.
- Gatazkak, uraren erabilera dela-eta.

n Uraren kudeaketa eta gizartearen parte-hartzea.

n Informazioaren analisia.
n Taulen, grafikoen eta mapen interpretazioa.
n Zifren analisi konparatiboa.
n Kontzeptuak lotzea.
n Zenbait geografia-eremutako egoerak konparatzea.
n Urarekin loturiko zenbait gairi buruzko hausnarketa eta eztabaida.

n Ur-ekosistemekiko interesa eta errespetuzko jarrerak piztea.
n Ura neurriz gain kontsumitzearen aurka sentsibilizatzea, bai eta

edateko ura eskuragarri dutenen eta ez dutenen arteko desoreken
aurka ere.

n Norberaren bizi-estiloari ikuspegi kritikoz begiratzea.
n Ura era eraginkor eta arduratsuan erabiltzeko konpromiso

pertsonala garatzea.
n Ur-baliabideen babesa eta uraren kudeaketa iraunkorra bultza-

tzeko ekintzak sustatzea.

n Ingurunearen Ezaguera: hidrosfera eta urarekin lotutako inguru-
men-auziak aztertzea.

n Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezaguera: baliabide naturalen
erabilera eta ingurumenerako ondorioak.

n Teknologia arloa: baliabide naturalen mugak, teknologia eta
iraunkortasuna.

n Batxilergoa (Natura eta Osasun Zientzietakoa): gizakion eta
ingurunearen arteko harremanen ikuspegia aldatzea.
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Proposamen didaktikoak4
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Zer esan nahi dute baieztapen hauek? Eman uraren garrantziaren adibideak,
baieztapen bakoitzean:

n «Ura ezinbestekoa da izaki bizidun guztientzat...»:
n «... eta Lur planetako ekosistema ororentzat»:
n «... oinarrizko elementua da gizakion osasunerako...»:
n «... nekazaritzarako...»:
n «... eta industriarako»:

Iradokizun gisa, ikasleei esan dakieke honela has ditzatela erantzunak: «Urari
esker...».

Konparatu posterreko erdialdeko bi grafikoak, eta aipatu zer erlazio dagoen estres
hidrikoaren, kontinente bakoitzeko biztanleriaren, eta ur gezaren proportzioaren
artean. Hona hemen eztabaidarako gai batzuk:

n Ba al da Afrikan eta Asian ur-eskasia dagoela pentsatzeko arrazoirik? Zergatik?
n Ikusten al duzu loturarik ura eskuragarri izatearen eta herrialdeen aberasta-

sunaren artean?
n Aurkitu al duzu mapan zu bizi zaren tokia? Ura eskuragarri al dago zu bizi

zaren lurraldean? Ur asko kontsumitzen al da zure bizitokian?

Ezagutzen al duzu ura kutsatzen duen eta ur-baliabideak degradatzen dituen
elementurik? Zein?

Uraren kutsadurak ondorio kaltegarriak eragiten ditu ingurumenean eta pertsonengan.
Eman kasu bakoitzeko adibide batzuk.

Azaldu jarduera hauek ura kutsa al dezaketen: nekazaritza eta abeltzaintza,
industria, etxeko lanak.

Ezagutzen al duzu ur-kutsaduraren kasurik zure udalerrian? Nondik sortu da
kutsadura? Zer ondorio izan ditu? Egin al da zure udalerrian ekintzarik, dela
kutsadura salatzeko, dela ingurumena garbitzeko, edo bestelakorik?

Azaldu zer ekintza egin ditzakezun aurreko kasuetan, ur-baliabideen degradazioari
aurrea hartzeko.

1. posterra
«Ura, ezinbesteko baliabidea»
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«Herrialde garatuetan jaiotako haurrek garapen-bidean dauden herrialdeetakoek
baino ur gehiago kontsumitzen dute: 30-50 aldiz gehiago.»

n Idatzi egunean zehar ura erabiliz egiten dituzun gauzen zerrenda, eta banatu
30 puntu zeregin horien guztien artean. Ondoren, imajinatu balizko lehorte
batengatik 29 puntu kendu behar dituzula. Nola eragingo lioke horrek zure
bizi-kalitateari?

Aurreko hausnarketetan eta posterreko alboko zutabean dagoen grafikoan
(munduko biztanleriaren eta munduko ur-kontsumoaren eboluzioari buruzkoa)
oinarrituta, eztabaidatu denon artean gai hauei buruz: edateko uraren eskuraga-
rritasuna munduan zehar, ur-kontsumoa eta bizi-kalitatea. Zer neurri hartu behar
lirateke, «edateko ura eskuragarri ez duten pertsonen kopurua erdira murrizteko»
milurtekoko helburua lortzeko?

Ura aurreztu beharra baldin badago, zure ustez zer neurri hartu beharko lirateke
munduan horretarako? Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia bazina, zer
bultzatuko zenuke?

Webgune interesgarriak:
n Nazio Batuen Erakundea

http://www.un.org (gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez, etab.)

n UNESCOren uraren ataria:
http://www.unesco.org/water (gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez)
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Erreparatu posterreko argazkiei, eta azaldu noiz ageri den ura solido-egoeran,
noiz likido-egoeran, eta noiz gas-egoeran.

Argazkiek irudi bidez azaltzen dute uraren zikloa. Adierazi grafikoki uraren
zikloa, kokatu fase hauek, eta deskribatu zer prozesu gertatzen diren:

n Lurrunketa
n Kondentsazioa
n Prezipitazioa
n Iragazketa
n Isurketa
n Solidotzea

«Ura baliabide natural eta berriztagarria da». Zer esan nahi du horrek?

n Ezagutzen al duzu beste baliabide natural berriztagarririk? Zein?
n Ezagutzen al duzu beste baliabide natural ez berriztagarririk? Zein?
n Nola eragiten du gaur egungo kontsumo-ereduak baliabide naturaletan?

Azaldu nola eragin dezakegun gizakiok uraren zikloan (iragazgaizpena, kanalizazioa,
presen eta urtegien eraikuntza), eta horrek zer-nolako ondorioak dituen (deforestazioa,
higadura, basamortutzea, etab.).

Munduan den ur geza guztia ez dago erabilgarri gizakion kontsumorako;
gainazaleko urak (ibaiak eta aintzirak) eta sakonera gutxiko akuiferoak ditugu
iturri nagusiak.

n Pentsatu al duzu inoiz nondik ote datorren etxeko txorrotatik ateratzen
den ura?

n Ba al dakizu ur hori nolabait tratatua ote den gizakiok kontsumitu ahal
izateko?

n Zure ustez, zergatik da askotan beharrezkoa ura tratatzea edan aurretik?

2. posterra
«Uraren mundua ezagutuz»

Lurrunketa

Kondentsazioa
Prezipitazioa

Solidotzea

Iragazketa

Isurketa
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Ba al da ibairik, aintzirarik, zingirarik edo padurarik zure bizitokitik gertu? Azaldu
zer ezaugarri dituzten antzeko ekosistema horiek.

Taldeka edo bakarka eremu horietako batzuk bisita ditzazuela proposatzen dizuegu,
eta, bertan zaudetela, elementu hauei errepara diezaiezuela:

n Zein dira paisaiako elementu nagusiak?
n Nolakoa da landaretza?
n Zer animalia bizi dira bertan?
n Zer egoeratan dago ibaia, aintzira, zingira edo padura?
n Eta inguruneak?
n Aisialdirako eremua al da?
n Zer-nolako jarduerak egiten dira bertan?
n Ikusten edo sumatzen al duzu ingurumen-inpakturik?
n Zer ekimen egingo zenuke ingurune naturala hobetzeko? Diseinatu estrate-

giaren bat ekimen hori gauzatzeko.

Bilatu informazioa klima-aldaketari eta aldaketa horren ondorioei buruz. Klima-
aldaketa dela-eta aurreikusten diren ondorio guztietatik, asko urarekin estuki
lotuta daude; esaterako, glaziarren eta betiereko izotzen eremuak gero eta
urriagoak dira, eta muturreko hondamendi naturalak gero eta ugariagoak,
lehorte eta uholdeak besteak beste. Azaldu zer ondorio izan ditzakeen klima-
aldaketak munduko uraren banaketan, eta edateko uraren eskuragarritasunean.

Webgune interesgarriak:

n Klima Aldaketari buruzko Espainiako Bulegoa:
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/ (gaztelaniaz)

n Klima Aldaketari buruzko Gobernuen arteko Taldea (IPCC):
http://www.ipcc.ch (gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez, etab.)

n Klima Aldaketaren Euskal Bulegoa:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-11293/eu/contenidos/informacion/

oficina_cambio_climatico/eu_cc/indice.html (euskaraz)

n Greenpeace:
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change (ingelesez)

n Stop CO2 Euskadi:
http://www.stopco2euskadi.net/ (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez)
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«Edateko ura izatea eta hondakin-urak tratatzea ezinbestekoa da gizakion beharrak
asetzeko eta bizitza duina bermatzeko». Azaldu esaldi hori.

n Zertaz ari da gizakion beharrak aipatzen dituenean?
n Zertaz ari da bizitza duina aipatzen duenean?

Erreparatu posterrari, eta eztabaidatu taldeka zer esan nahi duten termino hauek:

n Ur-hornidurako zerbitzua
n Saneamendu-zerbitzua

Erreparatu posterreko grafikoei. Etxean urik eta saneamendurik ez duten pertsonak
munduan nola banatzen diren ageri dute.

n Zein dira kontinenterik kaltetuenak? Zergatik?
n Eta zein gutxien kaltetuak? Zergatik?
n Zure ustez, diagrama horietan zergatik ez dira Ipar Amerika eta Ozeania

agertzen?

Konparatu diagrama horietako datuak eta 1. posterrean («Ura, ezinbesteko
baliabidea») munduko biztanleriaren banaketa erakusten duena. Munduan
6.300 milioi pertsona bizi gara; horietatik 1.100 milioi pertsonak ez du edateko
urik etxean, eta 2.400 milioik ez du saneamendurik. Datu horiek kontuan
hartuta, kalkulatu kontinente bakoitzean ur-hornidurarik ez duten eta sanea-
mendurik ez duten biztanleen ehunekoa. Egin grafiko bat emaitzekin. Hona
hemen adibide bat:

3. posterra
«Ura izateko eskubidea, osasunerako eskubide»

Kontuan hartzeko datu bat: ur-hornidurarik eta saneamendurik gabeko jende
kopuru handiena Asian bizi den arren, proportzioan talde hori handiagoa da
Afrikan, bi kontinente horien arteko demografia-aldeak direla-eta.

Afrika

Asia

Munduko biztanleria
(guztira, 6.300 milioi)

Munduko biztanleriaren %13
= 819 milioi

Munduko biztanleriaren %59
= 3.717 milioi

Munduan ur-hornidurarik gabeko
biztanleria (guztira, 1.100 milioi)

Munduko biztanleriaren %27 = 297
milioi

Munduko biztanleriaren %65 = 715
milioi

Ehunekoa

%36,26

%19,23
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Posterrean, ura eta osasuna lotzen dituen eskema txiki bat dago. Zer interpretatzen
duzu?

«Urik ez izategatik edota ur kutsatua kontsumitzeagatik gaixo dauden pertsona
gehienak bost urtetik beherako haurrak dira, eta herrialde pobreetan bizi dira.»

n Ezagutzen al duzu bost urtetik beherako haurrik, urik ez izategatik edo ur
kutsatua kontsumitzeagatik gaixo dagoenik? Eta pertsona heldurik? Zergatik
da hori?

n Ba al dakizu zer gaixotasun dauden zuzenean urarekin lotuta? Ezagutzen al
duzu gaixotasun horietakoren bat izan duen norbait? Zergatik?

Herrialde aberatsetan biztanle gehienek dute ur-hornidura eta saneamendua.
Beraz, ura garraiatzeko eta tratatzeko instalazioak ditugu; hau da, batetik, ura
etxeetara eraman daiteke, eta, bestetik, estolderia-sistemak nahiz hondakin-
urak arazteko sistemak dauzkagu.

n Azaldu zer den eta nola funtzionatzen duen edateko uraren araztegiak.
n Azaldu zer den eta nola funtzionatzen duen hondakin-uren araztegiak.

Webgune interesgarria:
n URA, Euskal Ur Agentzia:

hhttp://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/eu/  (euskaraz)

n Ingurumen Ministerioa. Ur-baliabideak:
http://www.mma.es/rec_hid/depuracion/index.htm (gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez, etab.)

Bisitatu instalazio horiek, hirietako uraren zikoa hobeto ulertzeko.

Gaixotasuna Osasuna

Ur-hornidura

Ur-saneamendua
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Poster honetan, bada bitxikeria bat: izenburua «ekosistemak eta ura» den arren,
posterreko edukietan ur gezako ekosistemak baino ez dira aipatzen. Ba al dakizu
zergatik?

n Zein dira ur gezako eta ur gaziko ekosistemen arteko alde nagusiak?
n Egin posterraren antzeko marrazki bat, baina erdigunean itsasoa edo ozeanoa

jarrita. Eskema horretan, itsaso eta ozeanoek zer zerbitzu ematen dizkiguten
eta zer presio dituzten adierazi behar duzu, gezien bidez.

Gogoratu ezagutzen dituzun ur gezako ekosistemak (ibaiak, aintzirak, zingirak…)
eta idatzi haien izenak azpiko taula honetan. Halaber, ekarri gogora zer-nolako
baliabide eta zerbitzuak ematen dizkiguten, eta zer-nolako presioak dituzten;
aukera baduzu, bisita itzazu zuzenean.

n Ba al da nekazaritza- edota industria-jarduerarik eremu horien inguruetan?
n Egiten al da babes- edo kontserbazio-ekintzarik eremu horietakoren batean?
n Eremu horien artean, ba al da babes berezirik duenik? Bilatu horri buruzko

informazioa.
n Zer jarduera nagusitzen dira gune babestuetan, nekazaritzakoak ala

industrialak? Zure ustez, zergatik?

Webgune interesgarriak:
n Euskal Herriko Natura Gune Babestuen Sarea:

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-19677/eu/ (euskeraz)

n Ingurumen Ministerioa. Parke Nazionalak:
http://reddeparquesnacionales.mma.es/eus/parques/index.htm (gaztelaniaz)

4. posterra
«Ekosistemak eta ura»

Ur gezako
ekosistemak Zerbitzu eta baliabideak Presioak
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Adierazi honako hauek zergatik diren, zure ustez, ingurumenaren gaineko presio-
elementuak:

Hazkunde demografikoa eta kontsumoarena
Azpiegiturak
Isurpen kutsagarriak
Nekazaritza-ustiaketa
Lurren erabileraren aldaketa
Espezie exotikoak sartzea

Aztertu «Ur gezako espezieen kopuruaren murrizketa, azken hogeita hamar urteetan»
izeneko grafikoa. Zeri zor zaio, zure ustez, grafikoak adierazten duen joera?

Adierazi zergatik diren honako hauek, zure ustez, ingurumenaren zerbitzu eta
baliabideak:

Edateko ura
Janaria
Nekazaritza-erabilerak
Lehengaiak
Espezieen habitata

n Erantzun horiek kontuan hartuta, azaldu zer diren baliabideak eta zer
zerbitzuak.

n Horiei esker, zer onura lortzen dituzu zuk?

«Ramsar Hitzarmena nazioarteko akordio bat da. 1971n ezarri zen, hezeguneak
zaintzeko eta era arrazionalean kudeatzeko. Neurri bereziak ezartzen ditu
hezeguneak babesteko». Hitzarmen hori da hezeguneak babesteko nazioarteko
akordio bakarra.

n Egin zure herrialdeko hezeguneen zerrenda.
n Bilatu Ramsar Huitzarmenari eta proposatzen dituen babes-neurriei buruzko

informazioa  (http://www.ramsar.org, ingelesez, gaztelaniaz eta frantsesez).

Noiz ospatzen da Hezeguneen Nazioarteko Eguna? Zer ospatzen da egun horretan?
Asmatu ikastetxean zure ikaskideekin batera Hezeguneen Nazioarteko Egunaren
harira egiteko moduko ekimenen bat. Adibidez, kanpaina bat antola dezakezue,
zuen bizitokitik gertu dagoen zingiraren bat ezagutarazteko (bertako landaretza
eta fauna, ingurua babesteko jardunbide egokiak, etab.).

Azaldu zer adierazi nahi duen esaldi honek: «Ura ezinbesteko elementua da,
ekosistema-mota orok egoki funtzionatu ahal izateko».

Kultura-erabilerak
Garraioa
Energia
Ura biltzea
Aisialdia eta turismoa
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Zure ikaskideekin batera, pentsatu nola kontsumitzen den ura zuen herri edo hirian,
eta egin uraren erabileren zerrenda, guztion artean adostuta.

Konturatuko zinenez, uraren erabilera guztietarako ez da kalitate bereko ura behar.
Hau da, etxeko txorrotatik ateratzen den urak eta ureztapenerako edo iturri
apaingarrietarako erabiltzen den urak ez lukete kalitate berekoak izan behar.

n Galdetu zure udaletxean ea zer jatorri duen hainbat gauzatarako erabiltzen den
urak (etxeetarako, kaleak garbitzeko, iturri apaingarrietarako, industriarako,
ureztatzeko eta abarretarako urak).

n Ikaskideekin batera, saiatu asmatzen zertan gastatzen den ur gehien, eta aztertu
ea zuen ustea bat datorren udaletxeko datuekin.

Herri eta hiri guztietan ura behar izaten da, bertako jarduerak aurrera atera
daitezen. Hirietan, naturan bezala, urak ziklo jakin bat du. Webgune honetan,
Bartzelona hiriko ur-zikloari buruzko informazioa aurkituko duzu:
http://www.bcn.es/mediambient/cas/web/cont_bcn_aigua_presen.htm (gaztelaniaz)

Beste honetan, berriz, Bilbokoa:
https://www.consorciodeaguas.com/Web/cicloAgua/ciclo_agua.aspx?CambiarIdioma=E (euskaraz)

n Behin webgunea kontsultatu ondoren, saiatu zure herri edo hiriko uraren
zikloaren eskema kualitatiboa egiten (ez da beharrezkoa etapa bakoitzeko ur-
bolumena zehaztea).  Horretarako, informazioa bildu beharko duzu, edo
udaletxean eskatu, honako gai hauei buruz: zein diren ur-sarrerak (ibaiak,
lurpeko urak…), ura zertarako erabiltzen den (etxeetarako, merkataritzarako,
industriarako, kaleetarako), ba al den edateko uraren araztegirik, nora eramaten
diren hondakin-urak, eta hondakin-urak arazten al diren.

Herri eta hirietako uraren hainbat erabileratan, kontsumoa murrizteko eta era-
ginkortasuna hobetzeko neurriak har daitezke. Pentsatu zer-nolako neurriak har
daitezkeen:

n Etxeetan eta merkataritzan erabiltzeko.
n Industrian erabiltzeko.
n Nekazaritzan erabiltzeko.
n Kalean erabiltzeko.

Zure herri edo hirian ba al da ura berrerabiltzeko edo aurrezteko programarik?
Bilatu horri buruzko informazioa.

5. posterra
«Hiriak, ur-kontsumitzaile erraldoiak»
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Bilatu webgune honetan zer mekanismo dauden etxeetan ura aurrezteko; hau da,
zer mekanismo jar daitezkeen txorrotetan, komuneko tangan eta abarretan, ur
gutxiago erabiltzeko.
WWF-Adena. Ura aurrezteko sistemak: http://www.wwf.es/casadelagua/sistemas.html

n Galdetu ikaskideei nork duen etxean ura aurrezteko mekanismo horietakoren bat.
n Eskolari halako mekanismoak ipintzeko proposamena egin diezaiokezue,

uraren kontsumoa murriztu beharra argudiatuz, eta ura aurrezteak dakartzan
onura ekonomikoak azpimarratuz.

«Gero eta jende gehiago bizi da hirietan. Beraz, edateko uraren eta tratatu
beharreko hondakin-uren bolumena ere handitzen ari da». Horri, gainera, beste
faktore batzuk gehitu behar zaizkio: herrialde pobre askotako hiri handietako
hirigintza nahaspilatua edo ez-antolatua (esaterako, besterik ezean, etxeak
amildegietan eraikitzeko joera); oinarrizko zerbitzuen eskasia (argindarra,
estolderia, etxeetako ura…); hazkunde azkar horrek dakarren bizi-kalitate eskasa
(pobrezia, analfabetismoa, osasun-gabeziak, desegituraketa soziala, etab.)…

n Aztertu mega-hirien taula, posterreko alboko zutabean. Zure ustez, zein hiri
datoz bat aurreko deskribapenarekin?

Hirietan, inguruan duten lurraldetik lortzen dute ur-beharrak asetzeko ura (ibaietatik
eta lurpeko uretatik), edo, bestela, ura gero eta leku urrunagoetatik ekartzeko aukera
ematen duten azpiegitura hidrauliko handiak dauzkate. Zer ondorio izan ditzake
ingurumenean ura ibai batetik beste batera pasatzeak? Pentsatu, adibidez, zer eragin
izan ditzakeen ekosistema hidrikoetan (ibaien emaria, ibaietan bizi diren espezieak,
lurraldeko inpaktuak, erabileren aldaketa, etab.).

Indiako Bombay hirian, ura eskuratzeko aukerarik eta oinarrizko zerbitzurik gabeko
eremu baztertu batean bizi diren pertsonek 3.000 errupia inguru irabazten dute
hilean. Horietatik 500 edateko ura erosten gastatuko ditu; hau da, 15 bat errupia
egunean, etxean edateko ura dutenek baino askoz gehiago.

n Zer iruditzen zaizkizu datu horiek?
n Zenbat ordaintzen duzu zuk botilako ura? Eta zenbat, txorrotatik ateratzen

dena?
n Eskuratu zure etxeko ur-faktura, eta aztertu zure etxeko ur-kontsumoa.

Zenbat ordaindu beharko zenukete, kontsumitutako ur guztia botilakoa
balitz? (Kontuan hartu ur botilaratuak, batez beste, 0,22   balio duela
litroko). Orain bezainbeste ur kontsumituko al zenukete?

n Zertan aldatuko litzateke zure bizitza? Aldatuko al litzateke zure bizi-kalitatea?
Eztabaidatu gai horri buruz ikaskideekin batera, zuen iritziak trukatzeko.
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Pentsatu al duzu inoiz zenbat ur behar den, kontsumitzen dituzun elikagaiak ekoitzi
ahal izateko?

Aztertu grafikoa eta kalkulatu zenbat ur behar den janaria prestatzeko; esaterako,
menu hau:

n platerkada bat arroz (75 g)
n platerkada bat arkume-saihets (150 g)
n patata frijituak (50 g)
n eta laranja bat postrerako (75 g)

Konparatu menu hori eta arroza (100 g) eta fruta (100 g) baino ez dituen beste bat.

Konparatu desnutrizioari buruzko mapa eta 1. posterreko estres hidrikoari buruzkoa.

n Zure ustez, esan al daiteke ura eskuragarri izatea dela elikadura orekatua
izateko eta munduan gosea desagerrarazteko baldintza bakarra?

n Eztabaidatu ikasgelan gai horri buruz. Aberastasunaren banaketa har
dezakezue abiapuntutzat (non dauden herrialde aberatsak: Europakoak,
Estatu Batuak, Kanada, Japonia, Australia…).

Bilatu zer desberdintasun dauden laborantza ureztatuaren eta lehorrekoaren artean. Egin
laborantza ureztatuetako produktuen eta lehorreko laborantzakoen zerrenda bana.

Zer ingurumen-inpaktu eragiten du laborantza-mota bakoitzak? Nola murriztu
daitezke inpaktu horiek?

Ba al dakizu nola funtzionatzen duten abeltzaintza-ustiapenek? Zer ingurumen-inpaktu
eragin ditzakete? Galdera horien harira, beste kontu batzuez ere hitz egin behar
da: aziendak elikatzeko zerealen ustiapen intentsiboaz, botiken erabileraz, abereen
gorotz-hondakinei buruz (esaterako, mindak)…

Azkenaldian, hainbat nekazarik eta abeltzainek ingurumenarekiko eta pertsonekiko
errespetuzko elikagai-ekoizpenaren alde egin dute. Kontsumitu al duzu inoiz

6. posterra
«Ura, elikagaien oinarria»
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nekazaritza edo abeltzaintza ekologikoko produkturik? Zure ustez, ba al dute
abantailarik kontsumitzaileentzat? Eta nekazari eta abeltzainentzat?

Bilatu produktu horien ezaugarriei buruzko informazioa.

n Bestelako produktuak baino osasungarriagoak al dira pertsonentzat? Zergatik?
n Bestelako produktuak baino osasungarriagoak al dira ingurumenerako? Zergatik?

Nekazaritza ekologikoko produktuak identifikatzeko, arautegi
bat dago. Hauxe dute marka bereizgarria:

n Ikusi al duzu inoiz?
n Zer baldintza bete behar dituzte nekazaritza-produktuek,

bereizgarri hori eskuratzeko? Bilatu horri buruzko informazioa.

Webgune interesgarriak:
n Sociedad Española de Agricultura Ecológica:

http://www.agroecologia.net/index.htm (gaztelaniaz)

n Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua:
http://www.eneek.org/ (euskeraz eta gastelaniaz)

Gero eta jende gehiagok kontsumitzen ditu horrelako produktuak; gaur egun,
denda eta supermerkatu ugaritan dauzkate salgai. Begiratu janaria erosi ohi
duzun lekuan, ea produktu ekologikorik baduten.

n Hautatu bizpahiru produktu ekologiko, eta kopiatu etiketako informazioa.
Egin gauza bera ekologikoak ez diren bete bizpahirurekin. Ba al da alderik?

n Egin aurkitu dituzun produktuen zerrenda, eta konparatu zure ikaskideek
egindakoekin. Aipatu zer produktu kontsumitu izan dituzuen zeuek eta zuen
ikaskideek. Asko dira ala gutxi?

n Produktu ekologikorik aurkitu ez baduzue, idatzi denon artean gutun bat
eta sinatu ikaskide guztiek -eta, ahal dela, ikastetxeko zuzendaritzakoek
ere bai-, produktu ekologikoak kontsumitzearen garrantzia azaltzeko eta
produktu horiek salgai jar ditzatela eskatzeko.

Hona hemen produktu ekologikoen jatorria, barietatea eta abantailak ezagutzeko
asmoz egin ditzakezuen beste jarduera eta ekintza batzuk:

n Nekazaritza-produktu ekologikoen azokaren bat bisitatu.
n Ekoizpen ekologikoko baratzeren bat bisitatu.
n Kontsumo ekologikoko kooperatibaren bateko bazkide egin.
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Poster honetako erdialdeko mapak erlazionatu egiten ditu mugaz haraindiko
arro hidrografikoak eta haiekin zerikusia duten nazioarteko hitzarmenak. Mapari
erreparatzen badiozu, ikusiko duzu nazioarteko arro jakin batzuetarako beste
batzuetarako baino hitzarmen gehiago sinatu direla.

n Non daude hitzarmen gutxien dituzten arroak? Eta gehien dituztenak?
n Informazio horretan oinarrituta, zer ondorio ateratzen duzu?

Aztertu arro hidrografiko partekatuei buruzko mapa.

n Zer arro hidrografikotan dago zu bizi zaren lurraldea?
n Arro hidrografiko hori lurralde bati baino gehiagori al dagokio?
n Beste lurralde horiek estatuak al dira?
n Arroak estatu bat baino gehiago hartzeak nola eragiten du? Zergatik?

Espainiako Estatuak sei arro hidrografiko partekatzen ditu. Ba al dakizu zein diren?
Zer herrialderekin partekatzen ditu?

Duero: Espainiako Estatua eta Portugal
Ebro: Espainiako Estatua, Andorra eta Frantzia
Garona: Espainiako Estatua, Andorra eta Frantzia
Guadiana: Espainiako Estatua eta Portugal
Miño: Espainiako Estatua eta Portugal
Tajo: Espainiako Estatua eta Portugal

Aztertu mapa, eta ipini arreta munduko arro hidrografiko handietan. Zer ibai
ezagutzen dituzu (Amazonas, Nilo, Mississippi, Ganges, Danubio)? Munduko
mapa baten laguntzaz, identifikatu arro partekatuak, eta arro horietan parte hartzen
duten herrialdeak.

Pentsatu zer arrazoirengatik sor daitezkeen gatazkak ibai berberaren arroa
partekatzen duten bi herrialderen artean (kutsaduragatik, neurriz gaineko
ustiaketagatik urtegiengatik…). Zer irtenbide ikusten duzu horrelako gatazke-
tarako? Erreparatu gertakariei buruzko taulari.

Zure ustez, herrialdeen artean soilik gertatzen al dira era horretako gatazkak?
Gerta al daitezke herrialde bakar bateko arroetan?

7. posterra
«Ondasun urria eta partekatu beharrekoa»
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Aztertu mugaz haraindiko arroekin zerikusia duten gertakarien taula. Zer esan
nahi dute termino hauek?

n Etsaitasunezko ekintza politikoak/militarrak.
n Ahozko babes ofiziala.
n Babes ekonomiko estrategikoa, militarra.

Grafikoan liskar baino akordio gehiago dagoela ikusten den arren, or har, sentsazioa
da gatazka asko dagoela eta ura gaizki ulertu ugariren iturri dela.

n Zergatik gertatzen ote da hori?
n Zure ustez, komunikabideek era egokian ematen al dute informazioa?

Ikaskideekin batera, egin urarekin zerikusia duen gatazkaren baten edo ingurumen-
gatazkaren baten analisia, komunikabideetako berrien bitartez. Bilatu hainbat
aldizkari, eta konparatu haietako informazioa. Batzuk alde eta beste batzuk
aurka agertzen al dira? Baloratu zer berri mota nagusitzen diren, positiboak
ala negatiboak. Baloratu emaitza: zergatik uste duzue gertatzen dela hori?

Zer dakizue zuk eta zure ikaskideek Plan Hidrologiko Nazionalari buruz? Bilatu
Plan Hidrologiko Nazionalari buruzko eta hura dela-eta sortu diren iritziei buruzko
informazioa. Seguru asko, konturatuko zarete oso zaila dela alde batekoek arrazoi
osoa izatea. Egin aldeko eta aurkako argudioen zerrenda. Nori eragiten diote
aldekoek? Eta nori aurkakoek?
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«Uraren kudeaketan denek hartu behar dute parte: erabiltzaileek, plangintza-
egileek, politikariek… Kudeaketa guztion parte hartzean oinarritzen bada,
erabilera eraginkorra eta orekatua izango da, eta ingurumenarekiko
errespetuzkoa». Zer esan nahi da, «erabilera eraginkorra eta orekatua, eta
ingurumenarekiko errespetuzkoa» adieraztean?

Zer-nolako neurriak hartuko zenituzke uraren «erabilera eraginkorra eta orekatua,
eta ingurumenarekiko errespetuzkoa» sustatu eta praktikara eramateko, honako
diziplina hauetako bakoitzean?

n hezkuntza
n medikuntza
n zuzenbidea
n ekonomia
n zientzia

Azkenaldian asko entzuten da «uraren kultura berria» esapidea. Ba al dakizu
zer esan nahi duen? Kultura berria bada iragartzen duena, zein eta nolakoa
da lehengoa?

Ura babesteko eta era egokian kudeatzearen aldeko elkarte eta erakunde asko
daude? Zein ezagutzen dituzu? Ba al da baten bat zure udalerrian, zure hirian?
Bilatu egiten dituzten kanpainen gaineko informazioa. Parte hartu! Aldaketa
sakonak eragiteko, lehendabizi norberak hartu behar du konpromisoa.

Ezagutzen al duzu urari buruzko gairen batengatiko gizarte-mobilizaziorik? Hala
bada, zer aldarrikatzen zen? Eta zergatik? Ados al zaude aldarrikapenarekin?
Eztabaidatu ikaskideen artean (adibide lagungarria izan liteke, esaterako, Ebro
ibaiaren urak lekualdatzeko proiektua dela-eta sortutako eztabaida).

Uraren kudeaketaren eta erabileraren harira, azaldu zer esan nahi duen yiddish
atsotitz honek: «Ezingo duzu haizea kontrolpean hartu, baina bai belak egoki
paratu».

Ura funtsezko elementua da zibilizazio guztietan, eta hala izan da historian zehar.
Horregatik, erreferente izatera iritsi da. 2003 Ur Gezaren Nazioarteko Urtearen

8. posterra
«Uraren kudeaketan parte hartzea»

n teknologia
n kudeaketa
n kultura
n filosofia
n erlijioa
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webgunean (http://www.wateryear2003.org) uraren gaineko esaera eta atsotitzen
zerrenda aurkituko duzu. Saiatu bakoitzaren esanahia azaltzen.

Zure ikaskideekin batera, egin urari buruz dakizkizuen esaera eta atsotitzen
zerrenda. Ba al dute irudizko adierarik? Zer esan nahi dute? Zuen ustez, zergatik
har ditzake urak horrenbeste zentzu? Zer dela-eta erabil daiteke hainbeste
testuingurutan, eta hain desberdinetan?

Martxoaren 22an, Uraren Munduko Eguna ospatzen da mundu zabalean, jarduera
ugari eta oso desberdinen bidez. Aitzakia polita da ura babestearen aldeko
zenbait ekimen zehatz abian jartzeko. Erabaki, zuk eta zure ikaskideek, denok
batera egin ahal izateko ekintzaren bat.

2005ean Ekintzarako Nazioarteko Hamarkada hasi zen, Nazio Batuen Erakundeak
deituta, eta «Ura, bizi-iturri» izenekoa. Epe luzeko proiekturen bat abian
jartzeko aitzakiatzat har dezakezue hamarkada. Pentsatu zer-nolako proiektua
egingo zenuketen, eta jarri abian zuek zeuok. Horretarako, lan-estrategia bat
diseinatu beharko duzue, datozen urteetako ikasleek jarraitu eta amaitu
ahal izan dezaten.

Saiatu uraren gaiari buruzko proiektuak gauzatzen dituzten beste talde batzuk
ezagutzen. Zer egin dute? Zer atera zaie ondo? Zer ez zaie nahi bezala atera?
Azaldu haiei zuen proiektua, eta trukatu ideiak eta proposamenak.



Egokitzen al zaio posterren edukia bigarren hezkuntzari?

Erakargarria al da posterren diseinua?

Posterretako informazio grafikoa ulergarria al da?

Egokiak al dira posterrak ikasgelan curriculum-programazioa lantzeko?

Piztu al dute ikasleen interesa?

Lanerako tresna praktikoak izan al dira posterrak?

Eman al dizute posterrek lan globala eta tokikoa egiteko aukera?

Zenbateraino dira posterrak kontzeptuak lantzeko lagungarri?

Zenbateraino dira posterrak prozedurak lantzeko lagungarri?

Zenbateraino dira posterrak baloreak lantzeko lagungarri?

Baliagarriak al dira posterrak ikasleak kontzientziatzeko?

Laguntzen al dute munduan uraren egoera oro har zein den
ulertzen?

Laguntzen al du gida didaktikoak posterretako edukiak
lantzen?

Asko Nahikoa Gutxi Batere ez

Aipatu gehien gustatu zaiz-
kizun hiru alderdiak

Aipatu zure ustez hobetu
daitezkeen hiru alderdi

Gomendatuko al zenieke
poster-bilduma hau lanki-
deei? Eta gida didaktikoa?

Oharrak
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2.

3.

1.

2.

3.

Ebaluaziorako galdetegia, irakasleentzat5
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Biziki eskertuko dizuegu galdetegi hau bete eta faxez Unescocatera (93 457 58 51) edo Territori i Paisatge Fundaziora
(93 484 73 64) bidaltzen baduzue.
Galdetegia eskuragarri dago webgune hauetan ere: http://www.unescocat.org y http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge



n UNESCO Etxea: http://www.unescoetxea.org

n Unescocat: http://www.unescocat.org

n Territori i Paisatge Fundazioa: http://www.caixacatalunya.es/territoriipaisatge

n UNESCO: http://www.unesco.org

n Nazio Batuen Erakundea: http://www.un.org

n Ur Baliabideen Garapenari buruzko Lehen Mundu Txostena:
http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr/indice.shtml

n Ur Baliabideak Ebaluatzeko Munduko Programa:
http://www.unesco.org/water/wwap/index_es.shtml

n Ekintzarako Nazioarteko Hamarkada «Ura, bizi-iturri» (2005-2015):
http://www.un.org/waterforlifedecade/

n Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren aldeko Nazio Batuen Hamarkada (2005-
2014): http://www.unesco.org/education/desd

n UNESCOren Uraren Ataria: http://www.unesco.org/water/

n Uraren Munduko Eguna:
http://www.unesco.org/water/water_celebrations/index_es.shtml

n Ur Gezaren Nazioarteko Urtea: http://www.wateryear2003.org/es/

n Uraren Munduko Foroa: http://www.worldwaterforum.org

n Nazio Batuen Milurtekoko Garapen Helburuak:
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html

n Urari buruzko informazioa (UNESCO):
http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/index_es.html

n Uraren Atariaren buletina: http://www.unesco.org/water/news/newsletter/index_es.html

n Urari buruzko hezkuntza-materialak. Uraren Atariaren buletina. 120. zk. (2005eko
azaroaren 18koa): http://www.unesco.org/water/news/newsletter/120_es.shtml#news_1

n Garapen Iraunkorrerako Hezkuntzaren aldeko Hamarkada (2005-2014) Ezartzeko
eskema: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf
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© ideia eta edukiena: Unescocat - Kataluniako UNESCO zentroa
© jatorrizko edizioarena: Unescocat - Kataluniako UNESCO zentroa eta Territori i Paisatge Fundazioa
© diseinuarena: Clic Traç, sccl.
© argitalpen honena: UNESCO Etxea, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa eta URA

«Ura XXI. mendean» poster-bilduma eta irakasleentzako
gida didaktikoa eskuragarri daude webgune hauetan:

http://www.postersaigua.cat/
http://caixacatalunya.es/territoriipaisatge
http://www.unescoetxea.org/
http://www.uragentzia.euskadi.net/
http://www.consorciodeaguas.com/

Gida didaktiko hau DIN A4

formatuan eduki nahi iza-

nez gero, %124 handituz

inprimitu behar da.


