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AITZINSOLASA

Naturarekin bat izan eta
harremanetan sartzea.
Xabier Lete

Esku artean daukazun liburu honi, "Kutsadura Euskal
Herrian" izenburua jarri zion egileak hasiera batean. Orijinala

argitaratu asmoz UEUra ekarri zuenean eta aztertzen hasi
nintzenean izenburua ez zela guztiz egokia iruditu zitzaidan. Izan
ere, kutsadura edo poluzio hitzak konnotazio jakin eta zehatzak
ditu jendartean, ur eta aire zikinarekin erlazionatzen da alegia. Eta
jakina, Anttonen lanean murgildu ahala nire hasierako susmo
horiekin zerrikusirik ez zuela ohartu nintzen. Inon ez ziren
poluitzaile–zerrendak edo –taulak agertzen baizik eta poluzioaren
kontzeptu zabalagoa erabiltzen zen, niretzat berria zena eta
nolabait esatearren ekologia kontzeptuarelcin gainjartzen zena.
Egia esan Anttonen azalpenak hasiera-hasieratik erakarri ninduen
eta gure gizartearen bilalcabidearen azterketaz ideia berri batzuk
eman zizkidan. Zorretan nago beraz Anttonekin puntu honetan
eta liburua bukatzean irakurlea ere zorretan izango dela espero
dut.
Azaldutakoaren arabera izenburu berria behar zuen liburuak,
irakurleak mamian sartu aurretik zer topatuko duen antzematerik
izan dezan. "Giza ekintzen eragina Euskal Herriko
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ingurugiroan" izenburua proposatu nion Anttoni
adierazgarriagoa izango zelakoan eta berak onartu ēgin zuen,
Liburuan bi zati nagusi aurkituko ditu irakurleak.
Lehenengo zatian, erdia baino zerbait gutxiago betetzen duen,
gizakiak ekosistemez egin duen erabilpenaren azalpen historikoa
egiten da. Azterketa egiteko unean gizarte-mota desberdinek
naturarelcin dituzten harreman energetikoak, zenbat energia eta
nola trukatzen den hain zuzen ere, hartzen ditu ardatz nagusitzat.
Energi trukearen mailak mugatuko du gizarte edo zibilizazio
horrek naturari onerako ala txarrerako egingo dion eragina.
Gizarte ehiztari eta biltzaileak (fruitu eta aleak bilduz eta
ehizaz edo arrantzaz bizi den giza taldea alegia) aztertzen ditu
lehenbizi. Egun Kongo ibaiaren arroan bizi diren ubuti tribuko
pigmeoak eta sabanako san tribua hartzen ditu adibidetzat.
Nekazaritzaren asmakuntzak ekosisteman ondorio
garrantzitsu, eraginkor eta itzulezinak sortu dituela esaten du
Anttonek. Horrexegatik, sakonki aztertzen ditu nekazaritza-mota
desberdinek ingurugiroan sortzen dituzten disturbantziak. Hiru
nekazaritza-mota aipatzen ditu historikoki bata bestearen segidan
gertatzen direnak: sistema ekologiko egonkorrekoa (nekazaritza
primitiboa), sistema ekologiko aldakorrekoa (nekazaritza
aurreindustriala) eta nekazaritza industriala. Hiru sistema hauek
zehatz-mehatz, datu asko erabiliz aztertzen ditu.
Lehenengo zatia bigarrenerako sarrera edo oinarri–jartzea
dela esan daiteke. Izan ere, azken kapituluetan hasierako zatian
erabilitako kontzeptu eta metodologiak Euskal Herriaren kasuari
aplikatzen bait zaizkio. Eta horretxek justifikatzen du liburuaren
izenburua.
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Anttonen liburu honek eta antzekoek gure artean, Euskal
Herri desnaturaldu honetan, naturarekiko errespetozko jarrerak
zabaltzeko balio dezan itxaropena dut eta halaber, Xabier Lete
poetak idatzi eta kantatu duen bezala, naturarekin bat izaten ikas
dezagun. Inoiz ez bait da berant gure aitaren etxea defendatzeko.
Inald Irazabalbeitia
1989.eko ekaina.

IX

EGILEARI BURUZ

Antton Azkona Landeta Bilbon sortu zen orain 48 urte.
Injinerutza Industrialean lizentziatu zen lehenik eta Biologian
ere bai ondoren. Gaur egun Bilboko enpresa batean egiten du
lan, ingurugiroa eta poluzioa dituelarik ikergai eta langai.
Poluzioaz eta ekologi gaiez artikuluak idatzi ditu
nazioarteko aldizkari zientifikotan eta lan eta txostenak
aurkeztu ditu kongresu desberdinetan.
Euskarari dagokionez, aspaldi hasi zen euskaraz idazten
Anaitasuna aldizkarian. Udako Euskal Unibertsitatean ere
egin du lan Biologia Sailean eta lan horren emaitza izan zen
1.983.ean UEUren eskutik argitaratu zuen Limnologia eta
Termodinamika Laukarizko Urtegian izeneko liburu
teknikoa, ikerketa baten onaorioak emanez. Liburu horretako
hitzaurrean bertan ekologia zientziari eta beraren garapenari
buruzko gogoeta egin eta zenbait kezka plazaratu zituen,
oraingo liburu honekin kezka haiei jarraipena eta hausnarketa
sakona, datu eta erreferentzia ugariz jantzita, eransten dielarik.
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POLUZIO HITZAREN ESANGURAREN
INGURUAN

Poluzioa, Euskal Herrian zeharo ulertu eta guztiz
asimilaturik dagoen hitza da; edonori, poluzioa zer den kalean
galdetzea nahikoa da honetaz jabetzeko. Baina jendeak ur zikinak,
aire arnastezina, edo bidebazterretako zabortegi kontrolatu gabeak,
poluzioaren ezaugarritzat hartzen dituenean, poluzioaren definizio
zehatz eta orokorra egiten al du?; edo beste era batera adieraziz,
poluzioa hori dela onartuz, poluzioaren arazoa izendatzen dugun
gai hori aztertzerakoan, zehaztasun horiek nahikoa al dira?
Galdera hauen erantzuna bilatzerakoan beste egile batzuk
moldaturiko definizioetara joko dugu.
Estatu Batuetako Zientzi Akademia Nazionalak Poluzio
izeneko fenomenoa honela azaltzen du:1
"Poluzioa, gure aire, lur edo uren ezaugarri ftsiko, kimiko
edo biologikoen aldaketa desiragabea da, zeinak, giza bizitzan
edo desiragarriak diren espezien gain, edo industri prozesuetan,
bizi-baldintzetan edo edukin kulturaletan eragin okerra izan ahal
edo izango duen; edo eta gure lehengaiak alferrik galtzeko edo
alferrik erabiltzeko zorian ipini ahal izango edo ipiniko dituen.
Gai poluitzaileak, egin, erabili eta botatzen ditugun gauzen
hondakinak dira. Poluzioa gorantza doa, ez bakarrik populazioa
ugaltzean pertsona bakoitzari tokatzen zaion espazioa urritzen
3

doalako, baizik eta, pertsona bakoitzaren eskaria gero eta
handiagoa delarik, bakoitzak urtetik urtera gero eta hondakin
gehiago sortzen duelako. Lurra jendez betetzen ari delarik, ez da
tokirik geratzen. Pertsona baten zaborrontzia, beste baten
bizilekua da".
Definizioak, luzea delarik, hainbat zalantza sortzen ditu,
handiena poluzio hitzaren esangura benetan mugatu duen ala ez
izanik. Gai horretan, beste hainbatetan bezala, antropozentrismoa
toki guztietatik nabaria egiten da eta definizio horretan ere bere
pisua agertzen du. Poluzioa, gizakia gaiak egiterakoan edo
erabiltzerakoan sortzen duen zerbait da eta bere populazio-kopurua
ugaltzerakoan, sofritzen duen nekea.
Nekeak, kalteak, desioak eta abarrak, neurtezinak direnez
gero, horrelako adjetiboetan finkaturiko definizioak,
subjetibotasunaren akats guztietara atxekiturik egongo dira.
Horrela, gizarte bateko ideologia dominatzailearen arabera,
poluziorik dagoen ala ez dagoen determinatzen duten
ingurugiroaren aldaketa-mailak, desberdinak izango dfra. Herri
batek sorturiko ideologiak, kulturak eta mitoak, bizirik irauteko
herri horrek aukeraturiko ingurugiroaren ustiapen-motaren eragin
zuzena dutenez, poluzioari buruz eginiko definizioetan beste
horrenbeste gertatuko da. Gai horretan sakontzerakoan, laster
konturatuko gara, poluzioa egotearen edo ez egotearen mugak,
orokorki gizartean onartua dagoen ingurugiroaren ustiapen-motak
finIcatzen dituenaz.
Adibide gisa, har dezagun Iparrameriketako larrugorri eta
zuri konkistatzaileen artean izan ziren sinesmen- eta ideologi
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desberdintasunak. Ingurugiroaren erabilpenari dagokionez,
ehizatik eta aleen bilketatik bizi diren larrugorriak natura bere
berezko, ikutugabeko egoeran gurtzen zuten, horrela izatea behar
bait zuten, eskura zeukaten teknologiarekin herri bezala irauteko.
Beste muturrean, Europako superpopulazio egoeratik ihesi,
Iparrameriketara zihoan gizaki zuria zegoen. Nekazaritza ongi
menperatzen zuen eta lurra ahal zuen guztian ustiatzen ohitua
(behartua?) zegoen. Bere sinismen, mito, ideologia eta kultura
guztia horretara guztiz tajutua zeukan. Larrugorrientzat sakratuak
ziren belardi zabalak goldatzea edo baso eta oihanak botatzea,
lurra nekazaritzako lanetan erabiltzeko, gizaki zuriari gauzarik
arruntena iruditzen zitzaion, hori eginez, haien arimek infernura
joateko inongo arriskurik ez bait zuten.
Definiziora itzuliz, europarrek lurretan egiten ari ziren
aldaketak larrugorrientzat guztiz kaltegarriak ziren, bai heuren
bizitzarako, bai heurentzat desiragarri ziren hainbat espezierentzat
eta bai beraientzako lehengai ziren belardi, abere eta abarrentzat.
Larrugorrien ikuspegitik begiratzen bada, zuri konkistatzaileek,
izugarrizko poluzioa sartu zuten Iparrameriketan.
Europarrentzako, kolonizazio-prozesu honetan, noski!, ez zegoen
inongo poluzio-arazorik.
ERREFERENTZI MARKOAREN PREMIA

Ikusten denez, poluzio hitzarekin azaldu nahi den
kontzeptua, subjektibotasunaz, eta erlatibotasunaz jantzita dago.
Poluitu edo ez poluitu, eta zein neurritako poluzioa, gauden
erreferentzi markoa kontutan hartuz bakarrik azal daitezkeen
kontzeptuak dira.
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Kontuak horrela direlarik, hain aldakorra den mundu
honetan, eta ez aldakorra denborarekin aldatuz doalako bakarrik,
baizik eta bereziki, espazialki puntu batetik bestera eta sozialki
talde batetik bestera, izugarrizko desberdintasunak nabari
daitezkeelako, gauza edo ekintza berdina, erreferentzi marko
desberdinetan kokatzen da. Talde desberdinek fenomeno berdinaren
aurrean neurketa desberdinak egiten dituzte, beraz ondorio zeharo

desberdinak ateratzen dira eta honekin batera amaigabeko burruka
ziurtatua gertatzen da.
Bestalde, hain gai erlatiboa izanik zientifikoki aztertzea ez
da batere erraza eta arazoaren garrantzia ikusirik premiazkoena
metodo zientifikoaren erabilpena posible egitea izango da. Hau
lortzeko biderik hoberena, aldaketarik gabeko erreferentzi marko
absolutu bat aurkitzea izango litzateke. Marko hau aurkituko
balitz, poluzioaren arazoa teoria orokor baten barnean sartzea
posiblea izango litzateke, eta hau lortu ondoren, arazoari mugak
ezartzea edo soluzioak aurkitzeko bidetik abiatzeko aukera izango
genuke.
Hemen aipatzen dugun antzeko markoaren bila, poluzioaz
honako definizio hau eman zen:2
"Ingurune batean substantzia batzu sartzean eta bertan bizi
den komunitateak substantzia horiekiko informaziorik ez
duenean, ingurune hori poluitua izan dela esan daiteke".
Informazio hitzak, hemen erabiltzen den moduan,
informazio genetikoa adierazi nahi du, beraz, aipaturiko
substantzia poluitzaile hori inguruan sartzen denean, bertan bizi
den komunitateari hiru aukera geratzen zaizkio:
a) beren egitura aldatzea,
6

b) beste komunitate-mota bati bidea ematea,
c) kasurik gogorrenetan, ingurune hori inongo bizirik gabe uztea.
Definizio honen arabera, ingurune edo ekosistema bat
egoera egonkorrean dagoela onartuz, zuzenean edo ez-zuzenean
substantziaren bat edo batzu sartzean, ingurune horretako
komunitatean aldakuntza nabariak ikusten badira, poluzio
fenomenoaren aurrean aurkituko gara.
Lurraren historia geologiko eta biologikoan zehar,
ingurugiroaren baldintza fisikoen aldaketak (faktore abiotikoak),
asko eta gogorrak izan dira:
- Lur osoan eragina izan duten aldakuntzak.
Adibidez eguraldiaren hozketak (izozteak) edo berotzeak,
itsasoko ur-mailaren gorabeherak eta abar.
- Neurri mugatuagoan eragina izaten dutenak.
Hauen artean lurrikarak, sumendien leherketak, irlen
agerpenak edo petrolio-isurketa naturalak aipa daitezke.
Gizakiak eragindako aldaketen onespena lortzearren, maiz
aipatu ohi dira aldaketa naturalen ondorio kaltegarriak.
Kontua zera da, gizakiak eragindako aldaketak, naturalki
agertzen direnak baino askoz sakonagoak eta batez ere
azkarragoak direla, aspaldidanik onartua dagoela (Curry 1975)3.
Naturalki sortzen diren aldaketak milaka, ehun milaka edo
milioika urtetan gertatzen diren bitartean, gizakiak eragindakoak
hamarkadatan edo gizalditan gehienez, nabariak egiten dira.
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NOLA ERABILI DITU GIZAKIAK
EKOSISTEMAK HISTORIAN ZEHAR?

Poluzioa, azken buruan ekosistemen aldaketan gauzatzen
bada, eta aldaketarik bizkorrena eta eraginkorrena gizakiak
eragindakoa bada, poluzioaren azterketarako marko absolutuaren
bilaketan bide bakarra, gizakiak ekosistemekiko duen jokaera
aztertzea izango da, hau da, ekosistemak nola erabili dituen
ikustea.
Erabili hitzaz baliatu gara, baina orokorki, gizakia eta
naturaren arteko harremanak azaltzeko, ez litzateke bidezkoa hitz
bakar honetaz baliatzea. Izan dira, eta badira, giza talde batzu
ekosistemen barnean zeharo integraturik jokatu edo jokatzen
dutenak, kasu horietan ezin delarik ekosistema erabiltzen dutenik
esan.
Giza taldea eta ekosistemen arteko harremanak hiru
ezaugarrik baldint7ar/en eta determinatzen dituzte:
a) Ekosistema-motak. Euriteak, tenperaturak, landarediak,
lurzoruaren izaerak, ekosistemen faktore determinatzaile bezala
har ditzakegu, eta hauek ekosistema-motak detenninatzen dituzte.
Bioma izenarekin ezagutzen den ingurugiro-unitate
handienetakoen ezaugarriak 1. taulan agertzen dira, eta heuren
hedapena 1. irudian.
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KOKAGUNE
BIOMA
NAGUSIENAK
Tropikoetako Ertamerika
euri-oihana
(Atlantiko Kostaldea)
Amazonas arroa
Brasilgo kostaldea
Afrikako ekialdeko kosta
Kongo arroa
Malaia
Indiako Mendebaldea
Filipinas
I.E. Australia
Ozeano Bareko Irlak

EURI-MAILA
(mm/urte)
1.720-12.700
Ekuadorreko erara
ekaitz trumoitsuak
maiz

Sakana
Tropikala

250-1.900
Urtaro beroetako
ekaitzak
Ia euririk ez
urtaro hotzean
Lehorte-epe luzeak

Ertamerika
(Pazifikoko kosta)
Orinoko arroa
Brasil, Amazonas
arroaren hegoaldea
I. Ertafrika
Afrikako ekialdea
E. Ertafrika
Madagaskar
India
E.E. Asia
Ipar Australia

Egonkorra, ia
egunero euriteak

TENPERATURA-TARTEAK
(eguneroko maximo
eta minimoak (gC)
Aldaketa txikiak
urtean zehar
Max. 29-35 Min. 18-27

LURZORUA
Laterita
g orriskak
batipat

Urtaro hotzik
gabe

Urtaro lehorrik ez

Urtean zeharreko aldaketa
nabariak, benetako urtaro
hotzik ez.
Euri-urtaroan
(eguzkia goian)
Max. 24-32 Min. 18-27
Urtaro lehorra
(eguzkia behean)
Max. 21-32 Min. 13-18
Urtaro lehorra
(eguzkia gorenean)
Max. 29-40 Min. 21-27

Laterita
batzu,
barietate
handia

Belardietako
lurzoru
beltzak

300-2.000
Urtean zehar uniformeki banatua, udan
tontor bat agertuz
Elurra neguan

Neguan
Max. 18-29
Udan
Max. 21-49

Baso hostoIparrameriketako
–erorkor epela Ekialdea, Europako
Mendebaldea,
Asiako ekialdea

630-2.300
Urtean zehar
uniformeki banatua
Lehorteak eskasak
Elurra noizbehinka

Neguan
Max. 12-21
Udan
Max. 24-38

Iparreko
konifero-basoak

Iparrameriketako
Iparraldea
Ipar Europa
Ipar Asia

400-1.000
Urtean zehar
banatua
Elur asko

Negua
Max. 37-1 Min. 54-9
Udan
Max. 10-21 Min. 7-13

B enetako
Podzol
paduratsuak

Tundra
arktikoa

Iparrameriketako
Iparraldea
Groenlandia
Eurasiako Iparraldea

250-750
Anitz euri

Neguan
Max. 37-7 Min. 57-18
Udan
Max. 2-15 Min. 1-7

Arrokatsu edo
paduratsua
Mota askotako lurzorua
Permafrosta

Belardi
epelak

Iparrameriketako
erdialdea
Ekialdeko Europa
Argentina
Zeelanda Berria

Min. 28-10
Min. 1-15

Min. 29-7
Min. 15-27

Podzol gris
eta marroiak
Podzol gorri
eta horiak

1.- TAULA, Lan honetan azaltzen diren biomen kokagune eta ingurugiroari dagozkion baldintza orokorrak.
(Billings, 1970)4.

b) Gizarteak mementuan eskuratua duen teknologia, hau da,
nolako tresneria eta zein fenomeno naturalen ezaguera eta
ulerpena lortu duen.
d) Zein kultur motaren barnean mugitzen den gizartea.
Goian aipaturiko teknologi maila, kultura barnean sartuko
litzateke, baina kultura zerbait gehiago da, eta haren definizio
zehatzak zailtasun handia izan arren, haren barnean sartu beharko
genituzke ezaguerak, portaerak, mitoak, erlijioak, eta taldearen
superbizipenerako beharrezkoak diren hainbat elementu.
Giza ekologia osatzeko, ekologia kulturalak, sozialak eta
oinarrizko ekologiak hartu behar dute parte. Giza ekologia
bakarrik gizakia eta naturaren arteko harremanak ulertzeko erabil
dezakegu. Beste izenburu bat erabiliaz, Howard T. Odum gaiaren
muinera doa 1.971. urtean argitaraturiko Environment, Rowe
and Society liburuan5. Antzeko ildotik abiatuz, 1.979.ean David
eta Marcia Pimentel-ek, Food, Energy and Society6,
izenburuko liburua argitaratzen dute. Nekazal sistemari lotuta,
1982.urtean, The Ecology of Agricultural Systems argitaratzen
da7 , eta azkenik 1983.ean, Bernard Campbell-ek, Human
Ecology8 izenburuz, gaia sustraietatik hartuz teorizatzen duen
liburua argitaratzen du.
Liburu hauen argitarapena gertatzen den denbora-tarte
berean, hainbat lan, kongresu eta abar egiten dira gaiaren
inguruan. Honako hauek dira aipagarri:
- Ingurugiroaren geroari begira, nazioarteko lehen konferentzia.
ICEF (Helsinki-Finlandia 1971)9.
Ingurugiroaren
geroari begira, nazioarteko bigarren
konferentzia. (Reykjavik-Islandia 1977)10.
12

Tropikoetako oihan euritsua

Monta subsidiarloak

Tropikoetako sabana

Oihan hostoerorkor konplexua

Baso hostoerorkor epela

Tropikoetako zuhaiska-oihana

Belardi epela

Basamortua

Konifero-basoa (taiga)
Inndra

1:14:';111;11 Txaparrala
Mendiak (kokagune konplexua)

- Symposium on Recovey of Damaged Ecosystems (Virginia
Polytechnic Institute 1975)11.
- The Limits to Growth (hazkuntzaren mugak) izenarekin,
Erromako Klubaren lehenengo txostena 1982. urtean12.
- The Global 2000 Report to the President of the U.S.
Entering the 21-st Century. 1980. urtean13.
Aipaturiko lan hauek eta beste batzu orokorki aztertu
ondoren, gizaki eta ekosistemen arteko harremanen historiaren
sintesia egitera ausartu gaitezke. Sintesiak egiterakoan gizarte-motak, sistemak eta abarrak sailkatzera behartuak aurkitzen gara
eta sailkatzean, banankaitzak diren gauzak banatzen ditugu,
okerrak egiteko arriskuetan sartuz; hala eta guztiz ere, arriskutan
ibiltze horrek ez du inolaz ere esan nahi aterako diren ondorioek,
baliorik ez dutenik. Alderantziz, edozein teoria egitean gertatzen
den erara, hemen ere bidezkoak diren abstrazioak eginez, baliotsua
gerta daitekeen teoria bat gara daitekeelakoan gaude.
Giza taldeak, ekosistemen barnean bizitzeko, edo
ekosistemak ustiatzeko hainbat modu izan ditu, eta era bakoitzak,
neurri handi batean, ekosistema konkretuen ezaugarri fisiko eta
biologikoak inposatzen ditu. Honek ez du esan nahi, itxura
berdineko ekosistemak ez dire[a era desberdinetara erabili,
alderantziz, egon dira eta badira antzeko ekosistemen aurrean
aukera desberdinak hautatzen dituzten gizarteak. Esate baterako,
badirudi gure lurretan nekazaritza berandu samar sartzearen
arrazoia, ehiza (eta arrantza) teknifikatu batekin neurtzerakoan
nekazaritzaren abantailak hain erraz ez ikustea izan zela.
Erabilpen nahasiak ere gerta daitezke gizarte batean, hau da,
nekazaritz mota bat eta ehiza edo bilketa batera. Horrek,
14

sailkapenerako zailtasuna areagotu egiten du, baina aurrean
aipaturiko baldintza eta ohar guztiekin, nolabaiteko sailkapena
egitera abia gaitezen.
EHIZTARI ETA BILTZAILEAK
Nekazaritza sortu aurretik ehizaren iharduera (ehiza bamean
arrantza ere sartzen delarik) eta, fruitu edo aleen biltzeak, janaria
lortzeko era bakarra eta unibertsala zen.
Are gehiago, gizakiak lurraren gainean hiru milioi urte
badarama, eta nekazaritza, urrutien joanda ere, orain dela 10.000
urte agertu zela kontutan hartuz, zera esan dezakegu: gizakiak,
bere bizialdiaren %99,7, ehiztari eta
izan dela.
Gaur egun bizi diren ehiztari eta biltzaileak, nekazaritzarako
erabilkaitzak suertatzen diren tokietara baztertuak izan dira.
Lorturiko trebetasunari eta mantentzen duten populazio-dentsitate
txikiari esker, ez dute goserik pasatzen eta, orokorki begiraturik,
ondo bizi dira.
Bioma desberdinetako thiztari-taldeak ondo aztertuak izan
dira eta ikerketen ondorioen artean zera ikusi izan da: gizarte
hauek, elikadurarako malgutasun handia agertzen dutela, bizi
diren inguruko ezaugarri ekologikoei moldatzen zaizkielarik. Lee-ren 14 azterketari esker, 2. taulan berrogeitamazortzi talde
desberdinen artean elikaduraralco erabiltzen duten elikagai nagusia
zein den latitutearekin lotuz agertzen da. Ekuadorretik gorantz
gatozelarik, ehizak eta arrantzak elikagai nagusi moduan garrantzi
handiagoa hartzen dute. 1:kuadorretik berrogei graduko
latituderarte elikadurarako iharduera nagusia bilketa da.
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2, TAULA, 58 ehiztari- eta biltzaile-taldeen elikagairik nagusiena
latitude,aren arabera. (Lee 1976)14
Ekuadorretiko
graduak

Bilketa

Ehiza

Arrantza

Guztira

60° baino gehiago
50° - 59°

-

6
1

2
9

10

40° - 49°

4

3

5

30° - 39°
20° - 29°
10° - 19°
0° - 9°

9

-

-

7

-

5

-

4

i

1
1

-

8
6
5

29

11

18

58

Mundua

8
12
9

Ehiza eta bilketa sabanako bioman
Sabanan, belardi zabalekin, baina baita nolabaiteko zuhaitz-estalpenarekin ere, bizi diren San izeneko giza taldeak zeharo
aztertuak izan dira Leeren lanaren bidez.15
Ehiza eta bilketatik bizi den jende hau, populazio-dentsitate
oso txikiarekin mantentzen da. Desberdintasun horren arrazoia,
okupatzen dituzten lurraldearen zabalera eurite-intentsitatearen
menpekoa izatea da.
San jendearen dietan erabiltzen diren elikagaiak honela
banatzen dira: %33 monongo-urrak, %37 haragia, eta %30 beste
hainbat landaretatik lorturiko janaria. Egunero 2'140 kcal-ko
energia eskuratzen dute elikadura honekin. Bilketarako egin behar
16

duten joanetorriaren luzera hiru eta hemeretzi kilometro tartean
egon ohi da, baina lehorteetan hemeretzi kilometrotik goragoko
bidaiak egin beharrean aurki daitezke.

2. IRUDIA. San emakumeak arduratzen dira fruitu, intxaur eta
sustrai jangarriak biltzeaz, bai eta beste jaki txikiak ere, hala nola
arrautzak eta insektuak. Guzti horiek osatzen dute San jendearen
elikaduraren zati nagusia (M. Shostak, Anthro-Photo).
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Woodburnek 16 azterturiko Hadzarrak, Tanzaniako Eyasi
lakuaren alboan bizi diren ehiztari- eta biltzaile-taldea da. Toki
hau lehortzat jo daitekeen sabana da; belardiak, zuhaiskak eta
arkazi-basoz tartekatuak.
Hadzarrek janariaren %30 landarediatik ateratzen dute eta
beste %20 haragiak eta eztiak osotzen du. Talde honen dentsitatea
0,16 lagun kilometro karratuko da, eta ondo elikaturik aurkitzen
direnez osasuntsu bizi dira.
Populazioa neurri egokietan mantentzeko hainbat praktika
eta ohitura erabiltzen dira: Haurrei titia ematea 3 edo 4 urte arte,
harreman sexualen aurkako tabuak titia ematen ari diren
emakumeentzat, haur galtzeak, eta infantizidioa, besteak beste.
18

Tropikoetako euri-oihana

Bioma honetara, Ertafrikako Congo ibaiaren ibarrean,
pigmeoak zeharo adaptatuak bizi dira. Pigmeoen artean, hoberen
ezagutzen direnak ubutiarrak dira. Ubutiarrak ehiza-teknologia
aurreratu batez hornituta daude, arku, gezi pozoinduak, sare eta
azkonak erabiltzen dituztelarik. Janariaren %70 landarediatik
ateratzen dute, emakumeek biltzen dituzten fruitu, perretxiko,
urra eta susuaietik. Kontutan har:u beharrekoa da, landareetatik
lorturiko janariaren hornidura urtean zehar konstantea dela; beraz,
ez dago pilatze-beharrik. Ubutiar populazioaren dentsitatea, 0,25
lagun km2-koa da.
Euri-oihanera moldaturiko beste giza taldeek ere antzeko
dentsitateak erakusten dituzte; esate baterako, Amazonas ibaiaren
arroko Mgnerek 0,56 lagun km2-ko dentsitatea dute.17
18

3. IRU DIA. San ehiztaria. Gizarte ehiztari-biltzaileetan ehiza
gizonezkoen lana da. Bilketa-lana baino lan zailago eta arrisku
handiagokoa da, baina horrela eskuratutako janaria balio handikoa
da. Ehizak trebetasun- eta, orohar, maskulinitate-statusa ematen
du. Lan-banaketa ezaugarri unibertsala da eta oso moldagarria
(De Vore, Anthro-Photo).
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Bioma honetan ematen den egonkortasun klimatikoa eta
biologikoa dela medio, sistema ekologiko honen azterketa, beste
biomena baino askoz errazagoa egiten da. Odumek5 , oihaneko
gizaki ehiztari eta biltzailearen ekosistemaren funtzionamendua,
energi fluxuen aldetik aztertu du eta honen azalpena sintetikoki
burutzeko, 4. irudian agertzen den matrizea proposatu du.
4. IRUDIA. Euri-oihaneko sistema eutsi eta egonkortzen duen
matrizea (Odum-1971)5

kcal/m2/urte

Eguzki-energia, zuzena et
zeharkakoa
Oihaneko
gizakia

Hostoen
Hainbat

deskonposaketa
150 landare-

Anitz onddo- eta

haragijale
Hainbat intsektu

-espezie

bakterio-espezie

espezializatu
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Zeharo konplexua eta orekatua izanik, ekosistema hau
hainbat bizidun eta espezie desberdinez horniturik dago.
Espezie desberdinen arteko konpetentzi edo depredazio-harremanak, oso estuak eta egokiak dira. Espezie baten ugalketa
maila batera heltzean, harreman horiek, hazkuntza hori
geldiaraziko dute.
Energiaren fluxuari begiratuz, 2. irudiak hauxe adierazten
digu: Eguzkitik, 1.500.000 kcal/m 2 urteko heltzen dira oihanera;
hauetatik, landareek harrapatzen dutena 60.000 kcal/m2 urteko
dira. Landareek, beraiek harrapatutakoaren erdia gutxi gorabehera
kontsumitzen dute, beste erdia belarjaleengana eta bakterio
desintegratzaileengana eta onddoengana pasatzen da. Azkenez,
gizaki ehiztari eta biltzaileak eskuratzen duen energia, 0,4
kcal/m2 besterik ez da.
Energia osoaren portzentaia hain txikia erabiltzen duen
gizarteak, ingurugiroarekiko bi ezaugarri izango ditu:
a) Populazio-dentsitate oso urria izango du.
b) Ekosistemaren barnean geratzen den energia erabilgarria,
berarekin batera bizi diren beste espezieei uzten die.
Ondorioz beste talde guztiak desberdintasun eta aniztasun
handia mantenduz ugal daitezke; honela gizakiak ingurunean duen
eragina ez da negatiboa izango.
Ehiza eta bilketa baso hostoerorkor epelean
Euskal Herriko lurraldearen erdia baino gehiago, baso epela
izenaz ezagutzen den bioman kokaturik dago.
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Euskal Herriko biztanleriaren zatirik handiena bioma
honetan bizi da. Ekuadorretik 40°tik gora gertatzen da.
Aurreko bi biomekiko baso epelak duen desberdintasunik
nabariena gertatzen den tenperatur aldaketa litzateke.
Neguko bi edo hiru hilabetetan zero gradutik beherako
tenperaturak izan daitezke. Zuhaitzek urtero hostoak galtzen
dituzte, basoaren itxura nabari aldatuz. Itxura-aldaketa honez gain,
loratze- eta fruitu-ematearen sasoiari begiratzean, tenperaturak
agertzen duen urtaroekiko aldaketa azpimarratuta geratzen da. Bioma honetako zuhaitzak haritza, pagoa, urkia, zumarra etab. dira.
Gaur egun, bioma hau Europa, EEBBetako Asiako
toki batzutan, Txina eta Japonian bereziki, zabaldurik dago.
Bioma guztien artean, Europan eta Iparrameriketan gehien sofritu
duena, hau izan da, egurra lortzeko edo nekazaritzarako soro eta
belardiak egiteko garbitua izan delako. Aldaketa hauen ondoren,
biomaren berezko egoera, klimaxa alegia, desagertu egin da eta
oreka-maila desberdin batean artifizialki eusten zaio. Oreka-maila
honi disklimax (disturbance climax) deritzo. Bioma
tropikalarekin konparatuz, baso epelak errazago egonkortzen ditu
gizakiaren eragina dela eta sortzen diren disklimax-egoerak.
Oreka hau eta beronekin loturik dauden gizakiak eragindako
kalteak gainditzeko ahalmena, biomaren hainbat ezaugarriren
menpe egongo da:
- Ekosisteman agertzen den espezieen aniztasuna. Honi dagokionez, tropikoetako euri-oihanen atzetik bakarrik azaltzen da.

22

- Euri-intentsitatea eta urtean zeharreko banaketa. Honekin
lotuta dagoen lurzoruaren kalitateak ere zerikusia du.
Euritea nahikoa denez (750-1500 mm) eta urtean zehar ondo
banatuta dagoenez, udak hezeak eta lehorteak urriak direlarik,
belardien ordez basoa agertzen da bioma honetan. Zuhaitz
gehienek hostoak galtzen dituztenez, urtearen aldi batean, eguzki-indarra lurreraino heltzen da eta horri esker belar-geruza ondo
garatua dago. Horren ondorioz lurrean aurkitzen den bizia, oihan
tropikalekoa baino aberatsagoa da. Aldi berean, hostoen pilaketa
lurgainean, tropikoetakoak baino intentsitate handiagokoa da eta
hosto-zabor honek tropikoetakoak baino gatz mineral eta gai
organiko gehiago ditu. Guzti honegatik, tropikoetako lurrak
baino gutxiago lixibiatzen dira, eta goi-lurzoruari egiten zaion
material organikoen etengabeko gehiketak haren aberastasuna
iraunerazten du. Lurzoru hauek nekazaritzan erabiltzeko,
tropikoetakoak baino aberatsagoak eta egonkorragoak dira.
Gaurko baso epelean, ehiztari eta biltzaile hutsa den talderik
ez da geratzen. Dena den, Campbelle-ek 8 , oraingo New York
estatuko lurraldean bizi ziren larrugorri irokiarren deskribapena
egiten du. Deskribapen honetan, irokiarrek neka7aritz,a ondo
ezagutzen eta erabiltzen zutela nabaritzen dugu, baina ez dira
energiaren kontsumoari edo dentsitateari buruzko datuak ematen.
Hala ere, suposa dezakegu bioma honetan izan diren ehiztari eta
biltzaileak, ez zirela printzipioz, oihan tropikaletan ikusi ditugun
dentsitateetatik asko aldenduko.
Azpimarratzekoa da, Mendebaldeko zibilizazio izenaz
ezagutzen denak bioma honetan lortu duela bere garapenik
handiena.
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NEKAZARITZA
Inoiz gizakirik egon ez den ekosisteman giza talde ehiztari
eta biltzaileren bat agertzen bada, ez da ekosistema horren egitura
eta funtzioetan aldaketa nabarmenik sortzen. Ekosistema hori
gizakiak berarekin daraman eraginari ondo moldatzen zaio;
aniztasuna mantentzen da eta gizakiak berak elikapen oso zabala
duclarik, modu oso konplexuan ezarriko ditu sistemarekiko
harremanak. Era berean aritzen dira ekosistema osotzen duten
beste espezie guztiak, beraz sistema horri dagokion egoerak,
klimaxa, iraun egingo du. Hitz gutxitan esanda, gizakia
ekosisteman beste bizidunekin batera integratzen da eta ez du
ekosistema edo bere zatiren bat erabiltzen.
Nekazaritza asmatzean zerbait garrantzitsua, eraginkorra eta
itzulezina jazotzen da. Asmakizun horrekin gizakia naturatik
desintegratzen da eta ekosistemaren zati bat hasieran, eta osoa,
edo ia osoa, gaur egun, bere zerbitzu soil-soilean jarri du.
Nekazaritzaren definizio bat egitekotan zera esango genuke:
- Nekazaritzan, ekosistema baten zati bat aukeratzen da, zati
horretan dauden espezie guztiak, edo ia guztiak, desagertarazten
dira eta berezkoak diren espezie horien ordez, gizakiarentzat
interesa duten beste espezie oso gutti batzu ezartzen dira. Espezie
hauek, landareak zein abereak direla, era kontrolatu eta babestuan
hazten dira.
Kontrol eta babes hauek, teknologia eta ezagupenen
aurrerapenaren ondorioz aldatuz eta hobetuz joan dira historian
zehar eta, aldi berean, gizakiak lortu dituen etekinak gora joan
dira.
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Ekosistema bat bere klimaxerantz eramaten duten legeak eta
gizakiaren asmoak bat etortzen ez direnez, nekazaritzaren
hasieratik nozitu zituen naturak lehenengo eragin kaltegarriak.
Aukeratuak izan ez ziren espezientzako poluzioa hasi zen, baina
honek sortutako eraginen ondorioa gizakiari berari heldu ez
zitzaion artean, ez zen hitz hau plazaratu.
Aurrerakuntza eta ezagupen guztiekin gertatu izan den
bezala, nekazaritza pausokiro, piskanaka-piskanaka eskuratu den
teknologia izan da, hasieratik gaurko egunetararte era eta maila
desberdinetan landua izan delarik.
Maila hauek ia etengabeak diren nelcazaritza-joerez osatuta
daude, baina lan honi ezarri dizkiogun helburuak betetzeko, maila
edo mota batzu bakarrik desberdintzen ahaleginduko gara.
Egile batzuk nekazaritzaren praktika bi motatan zatitzen
dute; garai bateko nekazaritza, eta energiaren bidez lagundua den
gaurko nekazaritza (Pimen. 1979) 6. Beste batzuk, (Odum 1971)5
hiru motako iharduerak desberdintzen dituzte, hau da:
a) Sistema ekologiko egonkor batean praktikatzen den
nekazaritza. Amazonas eta Ginea Berriko herri batzuk gaur
praktikatzen dutenaren erakoa. Lan honetan nekazaritza hau, garai
bateko nekazaritzaren multzokotzat hartua izan da.
b) Sistema ekologiko aldakorreko nekazaritza. Klima,
hidroklimak batez ere, aldakuntza eta fluktuazio sakonak agertzen
dituzten tokietan jazoten da. Klima eta batez ere urtean zeharreko
euria, pultsazio itxuran agertzen denean, urtaro batetik bestera
alde handia agertuz, sistema ekologiko hori nahikoa sinplifikatua
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agertuko da. Nekazaritzara dedikatuak dauden sistemen antza
izango du. Egoera horri, gizakiak, bere planifikazio-ahalmenari
esker, abantaila handia atera diezaioke eta horretan finkaturik,
errendimendu handiko nekazaritza-sistemak sortu dira.
c) Azkenik, erregai fosilen laguntzarekin egiten den gaurko
nekazaritza agertzen zaigu. Gaur egun dauzkagun problema
ekologikoak aztertzeko joan den gizaldian hasten den nekazaritza- mota honek nola funtzionatzen duen ulertzea beharrezkotzat
hartzen da.
Bestalde, Bayliss S mithek, nekazaritza-sistemen ekologia
aztertzerakoan, hiru sistema-mota desberdintzen ditu7 : Aurre- industriala, Erdi industriala eta Guztiz industriala.
Aurreindustrialaren barncan bi nekazaritza oso desberdinak
aztertzen ditu: Bata, Ginea Berrikoa, haren esanetan eskala
txikiko gizarteetan ematen dena. Aintzineko teknologia urriaz,
kanpoaldearekin elkartruke oso guttirekin autosufizienteki bizi
direnak. Bestea, 1820.ean Inglaterran lantzen zen nekazaritza
aurreindustriala.
Bi sistema hauek oso desberdinak dira, bai produktibitate
aldetik eta bai gizartearen organi • azio-mota aldetik ere. Bien
ezaugarri amankomuna, erregai fosiletatik lorturiko energiarik ez
erabiltzea da.
Nekazaritza Erdiindustrialaren bi adibide berdintsu aztertzen
dira: Bata, Ontong, Java atoloiko herri bat; honek petrolioaren
energia neurri txikian erabiltzen du, eta kanpoaldearekin elkar
trukean iharduten du. Bestea, Hego Indiako Wangala herria, 1975.
urtean iraultza berde izenekoan kokaturik.
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Ontong Javan, populazioaren dentsitate-maila oso behea
mantentzen den bitartean, bai gizartea zein ekosistema eta
gizonaren arteko harremanak zeharo orekatutzat eta leuntzat har
daitezkeelarik, Wangalan ordea, gizarte zein ekosistema oso
estresatuak aurki genitzake garai hartan.
Azkenik, nekazaritza industrial gisa, Errusiako baserri
kolektibo bat eta Inglaterrako baserri moderno bat aztertzen dira.
Nekazaritza sailkatzeko erabili diren bide desberdin hauek,
sailkapenaren zailtasuna besterik ez dute adierazten. Hala ere,
sailkapena ez da, aipaturiko egileentzat eta guretzat helburu
nagusia; izan ere, inguruak jasaten dituen eragin desberdinak
adierazteko sailkapen zehatz bat burutzea ez bait da beharrezkoa.
Horregatik nekazaritza-mota batzu deskribatzen abiatuko gara,
historian zehar aktibitate honek eman dituen aurrerapausu
nabarmenak, adibide gisa azaltzeko asmoz.

Garai bateko Nekazaritza
Dudarik gabe, nekazaritzaren lehenengo esperientziak,
biltzaileek ekarritako eta heuren ehiza-tokietako kanpamenduen
inguruetan eroritako hazi baizuren ernalketarekin hasi ziren.
Hurrengo urtean, ehiza-tokira itzultzean, landare-populazio txikia
nabarituko zen. Bigarren pausca, haziak bota eta hurrengo urtean
uzta biltzera bertaratzea izango zen. Nekazaritzaren lehendabiziko
praktika, fruitu berezi batzuren billceta erraztea izan zen.
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5. IRUDIA. Maringdarren barazki nahasien baratza Ginea Berriko
lurralde garaietan. Ohizko landaketak, hala nola azukre-kainabera
eta Hibiscur manihot bezalakoak berrikiagotan landaturiko aza
eta tipulekin tartekaturik ageri dira.
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Nekazaritzarako aurrerapausu handienetako bat, aukeraturiko
landare berrien haziak landatu aurretik landarediaren kenketa egitea
izan zen. Landaredia kentzeko modurik errazena basoari sua
ematea izaten zen; honen atzetik ahal zen neurrian basoa
garbitzen zelarik. Garbituriko lurraldeetan, eskuz edo zur-zati
batekin lagunduz eginiko zuloetan, hazia botatzen zen eta
hurrengo hilabeteetan, uztaren bila joango ziren.
Nekazaritza gizartean ondo sustraitua dagoela baieztatzeko
momentua, praktikatzen duen giza taldeak janarien gehiengoa
iturri honetatik lortzen duenean izango litzateke.
Ginea Berrian Maring talde etnolinguistikoaren barnean
dagoen Tsenbaga klanekoak, nekazaritza-mota hau oraintsu
praktikatu dutenak, adibidetzat har ditzakegu. Rappaport-ek20 eta
Clark-ek21 , hirurogeigarreneko hamarkadan zehar ongi aztertu
zituzten indigena hauek.
Talde honekin jarraitu aurretik, Ginea Berrian nekazaritza
orain dela 9.000 urte hasi zela esan beharra dago eta ordutik hona,
aldaketa teknologiko guttirekin egoera egonkorrean iraun izan du.
Aztei-tua izan den Maring talde hau, 200 lagunek osoturik
zegoen gutti gorabehera eta guztira 823 ha-ko lurraldea
menperatzen zuten. Lurraldea zeharo menditsua, malda handikoa
eta euritsua (3000mm-tik gora) da. Behealdean (700-1.200 m)
euri-oihana dago, hemendik gora (1.200-1.300 m) mendi-basoa,
eta azkenik (1.800-2.100) goroldio-basoa.
Tsenbaga maringdarren lurraldearen erabilpena, 6. irudian
ikus daiteke.
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6. IRUDIA. Tsenbaga maringdarren lurralde barneko landaredi-mota eta erabilpen desberdinetako lur-zatiak. (Bayliss 1982) 7.
Mendi-oihan
primarioa
(goldagarria) 142

Mendi-oihan sekundarioa
130

Behealdeko
oihan primarioa

244
Behealdeko oihan
sekundarioa

241
Mendi primarioa
eta goroldio-basoa
(goldakaitza)
17 38

Belardia Landaturiko lurra

Kontrolaturik dauden 823 hektareetatik, 38 baino ez dira
nekazaritzarako erabiltzen une bakoitzean, eta hauek, bi urte
jarraian baino ez; beraz, lur goldagarriak (588 ha) batazbeste 30
urteko atseden-epea hartzen du. Behealdeko lurretan,
nekazaritzarako erabilpenen arteko epea 15-25 urtekoa izaten da,
eta mendietako basoetan, 35 urtekoa.
Garai bateko nekazaritzaren adibide gisa hartu dugun Ginea
Berriko Tsenbaga meringdarren ihardueraren ezaugarri
garrantzitsuenak hauexek dira:
a) Lurraren landatze aldakomi.
b) Landatze-epeen artean 15-35 urte igarotzen dira.
d) Ez da ongarririk erabiltzen.
e) Lurra aberasteko, uzta jaso ondoren baso-girora itzultzen
uzten diote.
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Ginea Berrian ez dago ehizarako aukera handirik, eta
nekazaritzak izan ditzakeen gorabeherak leuntzeko, txerri-populazio sendoa mantentzen da. Txerriak festa-giro berezian
hiltzen dira eta gero jan.
Maringdarren sistema osoaren energi fluxuak 5. irudian
ikus daitezke.
Ikus ditzagun orain bestalde Tsenbaga maringdarren lurraren
erabilpena definitzen duten zenbait parametro:
Populazio osoa
Lurraren hedadura

204 lagun
823 ha

- Populazio-dentsitatea
- Epe luzera nekazaritzan erabilitako lurra
- Une bakoitzean landuriko lurra
- Pertsona bakoitzeko landuriko lurra:
une bakoitzean
epe luzean

24 bizt/km2
582 ha
38 ha
0,186 ha/bizt.
2,850 ha/bizt.

Sistema hau aurrera ateratzeko, beharrezkoa da giza lana.
Lan horrek energi moduan duen balioa 42.390 MJ/urte da.
Bestetik, sistemak, egindako lan horren ondorioz, energia sortzen
du. Energiak hiru iturri dauzka: uzta (721.000 MJ/urte), ehizan
eta bilketan lortutakoa (6.02C MJ/urte) eta txerriek lortutakoa
ortu abandonatuetan 128.720 MJ/urte). Hau da, sistemak
855.740 MJ/urte sortzen .tu. Nekazaritzarako zenbat lur
erabiltzen ari diren uneoro (:;8 ha) eta zein etekin energetiko
ateratzen dioten (721.000 MJ/urte) kontutan harturik, lurraren
emankortasuna 18.973 MJ.urte/ha da.
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Emankortasunaren alderdi hau beste ikuspegi batetik azter
daiteke. Alde batetik, sistemara giza lan moduan sartzen den
energia (42.390 MJ/urte) kontsideratzen badugu eta bestetik lan
horrek ematen dituen fruituak (855.740 MJ/urte), egindako giza
lanaren etekina %2.000 da. Beste hitz batzutan, sartutako energia
baino 20 bider gehiago erauzten da.
Kontrolaturilco lurra honela erabiliz, Tsenbaga maringdarrek
ongi bizitzea lortzen dute, bakoitzeko 2.000 kcal/egun batezbeste
eskuratzen dutelarik.
Orain planteatzen den galdera hauxe da: Ekosistemaren
gain, nolako eragina du horrelako gizarteak?
Lehen esan bezala, maringdarrek kontrolatzen duten lurraren
(7£;5 baino ez dute momentuan nekazaritz lanetan erabiltzen, baina
lur guztiaren %71, noizbait erabilia izan da eta izango da.
Portaera honek daukan eragina, 3. irudia aztertuz ikus daiteke eta
honela laburtu ahal da:
- Erabileraren erabileraz, 17 ha (%2), belardi bihurtu da eta
ez du erraza baso-sistemara itzultzea.
- Behealdeko 224 ha, hau da %29,6, bigarren mailako euri-oihan bezala dago. Behin su eman, garbitu eta nekazaritzan
erabili ondoren, lagata izan da eta basoa birsortzen ari da.
- Mendialdean 130 ha, hau da %15, behealdeko bigarren
mailako basoaren egoera berberean dago.
- Mendialdean 142 ha eta behealdean 13 ha, oihan primario
bezala daude. Hau da, lurraren %18,8-ak, bere klimax-egoerara
itzultzeko beharrezko atseden-epea izan du.
33

Laburki esanda, maringdarrek nekazaritza erabiltzeari esker
24 biz/km 2-ko dentsitatea lortzen dute. Kontrolatzen duten
lurraren %47,8, klimax-egoeran mantentzen dute, beste %45,5,
berriz oihan bilakatzeko bidean aurkitzen da, eta %5-ak
berreskuratze-ahalmena galdua du.
Gizalditan zehar maringdarrek, antolakuntza honi esker
iraun dutela kontutan hartzen bada, hiru puntu nabaritzen dira:
a) Lehenik, ekosistemari eginiko kalte itzulezina oso txikia
dela.
b) Bigarrenik, maringdarrek kontrolpean daukaten lurraren
%70-ari, oreka berri bat ezarri diotela, orokorki ekosistema
gazteago mantenduz.
c) Hirugarrenik, gizakiak ekosisteman duen eragin nabaria,
nekazaritzarekin batera hasten dela.
Nekazaritza Aurreindustriala
Nekazaritza aurreindustrial terminoa erabiliz aditzera eman
nahi dena hauxe da: Erregai fosiletatik ateratzen den energia
erabiltzen ez duen nekazaritza, baina lurra goldatzeko eta
jorratzeko teknologia bernak eskuratu dituena eta lan astunetan
animali indarra (zaldi eta idiena adibidez) erabiltzen duena, lurra,
animali satsez aberasten duelarik.
Nekazaritza-mota honen adibide moduan, Inglaterran kokaturik dagoen Fyfield Manor etxaldea aztertzen du Bayliss-ek7.
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8. IRUDIA. Nekazaritza aurreindustriala Euskal Heman: idien

indarra erabiltzen da eta lurra animali satsez aberasten da, erregai
fosilak erabiltzen ez direlarik.
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Baserri hau Milton Libourne Elizbarrutian kokaturik
zegoen 1840. urtean, 1.462 ha-ko zabalera zuen lurraldea hartzen
zuen eta 660 biztanle zituen.
Milton baso euritsu eta epelaz osatutako ekosisteman
kokaturik dago, eta 1840.ean lurzoruak zuen erabilpena 9. irudian
agertzen da.
Ikerkuriko etxaldeak 460 ha estaltzen zituen; beraz haren
hedadura Milton osoaren %31,5 zen. Baserriko lurraren erabilpena
elizbarruti osoarenaren antzekoa zen. Lur goldagarrietan, garia eta
garagarra ereiten zen batipat, eta garai hartan lurraren zati oso
txikia zegoela suposatzen da.
9. IRUDIA. Lurraren erabilpena Milton Libourne elizbarrutian7
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Lur goldagarria ekoizten ia etengabe mantentzeko, lurra
aberastea halabeharrezkoa zen. Helburu horrekin 1.400 buru
zeuzkan artaldea mantentzen zen Miltonen. Artalde hau, beheko
larretan eta goiko belarditan elikatzen zen eta urte osoan zehar,
jorraturiko lur-sailetara eramaten zen gaua pasatzera sail horiek
gaueko gorotzekin aberasteko.
Modu horretan lur osoaren %97 erabiltzen zen: erdia
artaldea elikatzeko eta ongarria produzitzeko (artilea eta arkumeak
ere bai) eta beste erdia garia eta garagarra ekoizteko.
Garai bateko nelcazaritzan erabiltzen ez ziren animaliek,
zaldiak kasu honetan, lanik gogorrena eta handiena egiten zuten.
Alegia, zaldiek eginiko lanak gizakiak egindakoa bikoizten zuen
ia (1,85 bider handiagoa zen).
Erregai fosiletatik ateratako energia, errementarien lanetan
bakarrik erabiltzen zen. Baserrian, behar izaten zen energia
osoaren %0,7 bakarrik lortzen zen energia fosiletatik.
Lehenago azterturiko maringdar taldeak, ekoizpen guztia
edo ia guztia bere kontsumorako erabiltzen zuen bitartean,
Fyfield Manor baserrian lortzen ziren uzta, arkume eta artilea
kanpora saltzen ziren gehienbatean, barne-kontsumorako
ekoizpen osoaren %2 bakarrik geratzen zelarik. Etxaldean bizi eta
baserri-lanetan aritzen zirenak, elikagai-kopuru handiena kanpotik
eskuratzen zuten diruaren truke.
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10. IRUDIA. Artaldearen papera, ardi eta laborean finkattniko
ekonomian7.

BEHEALDEA
(iraunkorra)

GARIA
(Urrian ereina)

IRAILA
Galtzua Ì

GARAGARRA
(Apirilean ereina)
URRIA-AZAROA
(Udazkenek
larreak)

Abendua-Urtarrila
neguko lugorria _,j
ZELAI-BELARRA
(Urrian ebakia)
Maiatza-Ekaina Th
(Le ►en uda-belarra fr

ZELAI HEZEA
araunkorra)

-0,-- URRIA
(auntko udalco
1RAILA )
sarale edo
ganadu-jatekoa)
Garagarandoa
"'"---MARTX0A-APIRILA
(Lehen
belarrak)
SUSTRAI-UZTA
(Arbia)
(Maiatzean ereina)

---'...
UZTA1LA-ABUZIUA
►
(udako larreak)

URRIA-OTS
Arbia

HERRIKO KORTAK
(bazka irattnkorra)

OTSAILA
Erditzeko daudet:).
ardiak bakarnic

IRAILA: Ardien elilcagaien iturriak, hilabete desberdinetan
-›

Ardi-gorotzaren banaketa, bilketaren bitartez.

Sistema honetan, Fyfield Manor etxaldean gertatzen diren
energi sarrerak eta irteerak, 11. irudian ikus daitezke eta 12.enean
Etxaldeko datu ekonomikoak.
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11. IRUDIA. Energi sarrerak eta irteerak eta materi balantzea
Fyfield Manor Etxaldean7.
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Lehenago maringdarren nekazaritzarekin egin dugun bezala,
nekazal sistema honi dagozkion zenbakiak jarraian aurkeztuko
ditugu:
Milton Libourne elizbarruti osoaren amlera 1.462 ha
Milton Liboume elizbarrutiaren
660 lagun
populazioa (1.840.ean)
45 lagun/km2
Elizbarruti osoaren dentsitatea
Fyfield Manoreko Etxealdearen lur-azalera 460 ha
128 lagun
Baserritik bizi den jendea
Lurren erabilpena:
81 ha
Garia
125 ha
Garagarra
103 ha
Arbia eta belarra
113 ha
Behealdeko belardia
6 ha
Ureztaturiko larreak
20 ha
Larre hesituak
12 ha
Egurretarako basoa
460 ha
Guztira
Beraz, etxaldearen jabegoan lur osoa erabilitzat har
dezakegu.
Sistema osoan erabilitako energia bi motakoa da nagusiki:
64.480 MJ/urte
Bertan bizi direnen giza lanetik datorrena
3.750 MJ/urte
Erregai fosiletatik datorrena
Kanpotik hartzen diren aldizkako langileen
16.000 MJ/urte
giza lanetik datorrena
84.230 MJ/urte
Guztira
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Sistema osoan lorturiko energia;
- Garia, garagarra, arkumeak, esnea, haragia
3.398.000 MJ/urte
eta abar
Bestalde, sisteman gastatu den energia (84.230 MJ/urte) eta
sistemak ekoiztutakoa (3.398.000 MJ/urte) konparatzen
baditugu, 40,4 bider handiagoa dela ikusiko dugu. Maringdarren
kasuan lortutako etekina bikoiztu egiten da hemen. Horren
arrazoia zaldien indarraren erabilpenean dago, zeren eta zaldien
lana kontutan hartuz, energi sarrerari beste 240.000 MJ/urte
erantsi behar bait zaizkio, errendimendu energetikoa honela
geratzen delarik:
3.398.000
240.000 + 84.230

- 10,4

hau da, maringdarren sistemaren erdia. Dena den, zaldien energia,
Fyfieldeko belardi, larre eta soroetatik irteten zen, beraz energia
lur-zati batetik bestera transferitu besterik ez zen egiten.
Horregatik, 1;enetako efikazia lehendabizikoa litzateke, hau da,
sartzen zena baino 40 bider energia gehiago ateratzen zen
horrelako sisteman.
Hektarea bakoitzean lorturiko energia 7.386 MJ zen.
Emaitza hau maringdarrek lorturikoa baino bost bider handiagoa
da lur osoa kontutan hartzen denean, baina maringdarrak une
batean erabiltzen ari diren lurra bakarrik kontsideratuz,
maringdarren emaitza Fyfieldarrena baino 2,5 bider handiagoa da.
Horren arrazoia, Fyfieldarrek, beren lurraren zati handi bat
animali energia eta ongarria lortzera lotu behar izatean datza.
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Fyfielden ugazabaren irabaziak aparte, 160 pertsonen
bizimodua nola edo hala aurrera eramateko beste ateratzen zen.
Elikagaien energiari begiratuz eta batezbeste eguneko 2.300
kcal/lagun onartuz, etxalde honen soroetan lortzen ziren uzta eta
gainontzeko haragi, esne eta abarrak, 967 pertsona elikatzeko
beste izan zitezkeen. Esan bezala, Elizbarrutiak 45 bizt./km2-ko
populazio-dentsitatea zuen, hau da, elikatu ahal zenaren zazpirena
gutxi gorabehera. Soberan zegoena kanpora, hirietara, bidaltzen
zen hango populazioa elikatzeko. Bidalketa, salmentaren bidez
egiten zen eta soberakinek ematen zuten diru-zatirik handiena
nagusien patriketara joaten zen. (12. irudia eta 22 erref.).
Maringdarren nekazaritzan, ez zen soberarik produzitzen,
gizarteko gizaki guztiek berdin samar lan egiten zuten, berdin
samar bizi ziren eta ingurug iroarekin oreka gordetzen zuten.
1840. urteko Milton Libourne ingles Elizbarrutiak, nekazaritza
aurreratuago eta beraz intentsiboagoa zeukan, non lurra ia
etengabe produkzioan ipintzen bait zen. Horren ondorioz,
nekazariek eta beronen senideek behar dutena baino elikagai
gehiago ekoizten dute, soberakina agertzen da. Soberakin horri
esker, nekazaritza-lanetik liberatua izan den eta gero eta handiagoa
den populazioa hirietan kokatzen da.
Garai bateko nekazaritza aztertzerakoan egin den galdera
berbera egin behar da orain ere, hots, azterturiko sistema honek
ekosistemaren gain nolako eragiuna zeukan?
Lurraren erabilpenari begiratuz, lur osoa gizakiaren eskua
dela medio ikututa zegoen. Baso epel eta hezea, haritz, pago,
urki, gaztainondo eta abarrez horniturik egon beharko zuena,
belar, gari eta garagar hutsez agertzen zaigu ehuneko
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larogeitahamarrean, eta geratzen den ehuneko hamarrean egurra
egiteko mantentzen den baso gazte eta ustiatua dugu. Abiapuntu
honetatik azterturiko nekazaritza honek izugarrizko eragina izan
du ekosistemen aldaketetan. Europako basoen %90 baino gehiago
desagertzea eta Mediterranio itsas ertzeko hainbat eta hainbat lur
txirotzea eta basamortu bihurtzeko joera izatea,
erromatarrengandik aurrera praktikatu den nekazaritza-mota honi
zor diogu. (Curry 1977 3. Barney 198313).
Nekazaritzaren emaitzen gorakadak, bi ondorio ditu:
a) Lur-azalera berdinean zenbait bider handiagoa den
populazio-dentsitatea mantendu ahal izatea.
b) Dentsitate hau ez da lurraldean zehar uniformeki
sakabanatzen. Nekazal lurrak, nolabaiteko dentsitate berdintsu eta
txikiekin jarraitzen diren bitartean, hirietan jendetzaren pilaketa
gero eta handiagoa egiten da eta horren ondorioa poluzioa da.
Hirietan, lehendabizi nabaritu zen poluzio-mota, pilaketak
eragindako gaixotasunen kutsadura izan zen. Nekazal lurraldeetan
bestetik, monokultiboen atzetik, landare eta fruituak hondatuz
erasotzen dituzten izurrien ondorioz galtzen ziren uztak, eta han
hemenka gosea zabaltzen zen.
Bigarren poluzioa, komuna eta estolderiaren asmaketa eta
zabaltzearekin dator. Pilaturik bizi den jendeari, sukalde eta
komuneko hondakinak, hodi baten bidez ibaietara edo itsasora
bidaltzea ahalbidetzen zaionean, uren poluzioa nabaria egiten
hasten da.
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Lehenago aipatu den Estatu Batuetako Zientzi Akademiak
emaniko definizioaren arabera, nekazaritzak lurren atsedenaldiak
laburtzeko ahalmena lortzen duenean, poluzioaren historia hasten
da.
Nekazaritza Industriala
Izen honekin gaurko nekazaritza aipatu nahi da, eta,
nekazaritza honek ezaugarri argi batzu erakusten ditu. Ezaugarri
hauek bi puntutan oinarritzen dira:
a) Zientziaren aurrerapenean, hau da, naturaren portaera
baldintzatzen duten legeen ezagupenean.
b) Erregai fosilen bidez, dohainik den energia baten
erabilpenean.
Nekazaritzaren definiziora itzuliz, iharduera honek garapen
handienera heltzeko hauxe lortu beharko luke:
- Lurralde osoaren gaineko kontrola.
- Gizakiarentzako onuragarriak diren animaliak, baldintzarik
onenetan haztea.
- Aurreko animalia hauek beste animalien eraginagatik
eduki dezaketen konpetentzia ahalik eta gehien baztertzea.
Hiru puntu hauek lortzeko, energia eta zientzien garapena
beharrezkoa izan da. Energiaren bidez indarra lortzen da, baina
indar hori energiatik ateratzeko, teknologia eskuratu behar da eta
teknologia zientzi garapenaren ondorio bat besterik ez da.
Lurraldearen gaineko kontrola gehitzeko modua, makina
indartsuak zokondo guztietan sartzea izan da. Makina hauek
energi kontsumo handia eta teknologiaren garapen luzea behar
izan dute.
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13. 1RUDIA. Nekazaritza industriala. Makina eta energiaren bidez
laster garbitzen da basoa, bertan bizi diren landare eta abereak
desagertaraziz.
Gizakiarentzat onuragarriak diren landareak baldintza
onenetan hazteko, lehenengo eta behin, baldintza horiek zeintzu
diren jakin behar da. Nekazaritza Aurreindustrialak, enpirikoki
baldintza hauen susmoak hartu zituen, eta horregatik, landareak
ureztatzen eta lurrak satsaren bidez ongarritzen ziren. Nekazaritza
Industrialean, landareen ur-kontsumoa zein den eta nola suertatzen
den, uren gazitasunaren eraginal:, beharrezkoak diren elikagai
nagusiak (N,P,K) eta baita beharrezkoak oligoelementuak (Fe,
Ni, Co, etab.) ere ezagutzen Berdin samar gertatzen da
gizonak bere probetxurako kontrolatzen dituen abereekin, nola
elikatu, zein tenperatura-tartetan hazi, edo zein baldintzapetan
ugaldu behar diren ondo ezaguna da gaur egun.
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Makina eta energiaren bidez laster garbitzen da basoa (bai
baso epela, bai oihan euritsua) bertan bizi diren landare eta
abereak desagertaraziz.
Gero lur hori jorratuz bigundu, eta satsaren edo ongarri
sintetikoen bidez aberastu egiten da, aukeraturiko hazia (1dase
bakar batekoa) ereingo delarik.
Garbiketa on eta sakona egin arren, ereindako landareei
konpetentzia guztia baztertzea ezinezkoa da, eta naturaren legeei
jarraituz, beste landare batzuk (hemendik aurrera belar txarrak
izendaturikoak), hainbat animalia txiki eta handik eta batez ere
hainbat intsektuk, lur hori kolonizatu nahi izango dute.
Konpetentzia hau baztertzeko, zientziari esker sortu den industria
kimikoak, hainbat pozoi sinteiizatu ditu. Pozoi horren bidez eta
eskala handian, gogoko ez diren intsektu, animalia txiki eta belar
txarrak hil egiten dira, desagertarazi egiten dira.
Intsektizida eta herbizidak zein ongarri sintetikoak
ekoizteko, energia fosilen izugarrizko kontsumoa eragiten da.
Hauxe da autore gehienak gaia ukitzerakoan azpimarratzen dutena,
baina era berean aipatzekoa da ikerketa- eta teknologi garapen
ederraren behar izana.
Energia fosila eta teknologia garatua erabiltzen duen
nekazaritzaren lehenengo adibide bezala, Hego Inglaterrako 460
ha-ko etxalde baten azterketen emaitzak emango ditugu.
Azterketa, 1971-2 urteetan, Bayliss-ek egina dago7.
Etxalde honetan garia eta garagarraren ekoizpenak hartzen
ditu lur-a7aleraren zatirik handienak, bien artean azalera osoaren
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%68 delarik. Etxaldean lan eginez edo egiten dutenaren pentsutara
bizi direnak, 25 pertsona dira.
Ondoko 14. irudian energiaren fluxu guztiak eta lurraren
erabilpena ikus daiteke.
Lurra etengabe erabiltzen da ongarri kimikoei esker (batipat
nitrogenoa).
Ikus ditzagun sistema honen funtzionamenduak adierazten
dituen zenbakirik aipagarrienak:
460 ha
- Etxaldeko lurraldearen azalera
25 lagun
- Baserritik bizi den populazioa
Sistema hau aurrera ateratzeko, energia erabili behar da.
Guztira, sistema osoan 10.060,5 GJ/urte erabili dira ondoko
kontzeptuetan:
2.493
4.135
356
1.099
971
16'5
10.060'5

- Ongarri kimikoak
- Petrolioa
- Elektrizitatea
- Tresneria
- Elikagaiak
- Haziak
Guztira

GJ/urte

11

Bestetik, sistemak, erabilitako energia horren ondorioz,
energia ekoizten du:
20.300 GJ/urte
- Salduriko uzta
"
348
- Salduriko animali produktuak
20.648
Guztira
tt
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Erabilitako lurraldearen azalera (460 ha) eta berauetatik zein
etekin energetiko ateratzen den (20.648 GJ/urte) kontutan
harturik, lurraren emankortasuna, hau da, hektarea bakoitzeko
ekoizturikoa 44.886 MJ/ha da.
Emankortasunaren beste alderdia energiaren erabilpenaren
efikazia dugu, hau da, eskuratutako energia (20.648 GJ/urte)
sartutakoarekiko (10.060,5 GJ/urte):
Eskuratutako energia _ 20.648
= 2,1
Sartutako energia
10.060,5

Horrek esan nahi du errendimendua %210 dela edo, beste
hitz batzutan esanda, sartutakoa baino 2,1 bider energia gehiago
erauzten dela.
Azkenik, baserritik bizi den populazioa (25 lagun) kontutan
harturik, produktibitate energetikoa laguneko eta eguneko
ondokoa izango da:
20.648 x 10
25 x 365

3
— 2.262 MMagun.egun

Datu hauen arabera hainbat gogoeta egin daitezke:
Etxaldetik ateratako uzta eta landare-produktu guztiak, giza
elikadurarako erabiliko balira, herri industrializatuetan ematen den
3400 kcal/egun-eko dieta bat emanez gero, 3.976 pertsona
mantendu ahal izango lirateke. Beste modu batera esanda, 25
pertsonek buruturiko nekazal lanak 3.976 pertsona mantentzeko
adina elikagai ekoizten du.

49

14. IRUDIA. Energi Fluxuaren Batezbesteko Eredua, Hego
Inglatetrako Etxaldeetan 7.
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- Nekazaritzatik bizi diren lagun guztien produktibitatea
2.262 MJ/1.e. da, maringdarrena, 10,2 MJ/1.e., baino askoz
handiagoa.
Ikuspegi zabalago bat lortzeko azter ditzagun datu
orokorrago batzu: 1979. urtean Estatu Batuetan eta Kanadan nekazaritzatik 10 milioi pertsona bizi ziren, hauek lurralde osoaren
populazioa elikatzen zutelarik. Populazio osoaren %4 baino
guttiago nahikoa zen beste %96 elikatzeko, eta are gehiago,
produkzioaren %20 estatu hauen mugetatik at esportatzeko.
Nekazari hauen ekoizpen osoa laguneko eta eguneko 1500
MJ izan zen urte hartan, hau da, lehen azterturiko etxaldearen
%66. Produkzio guzti hau ez doa gizakia elikatzera zuzenean,
alderantziz, gehiena abereak elikatzera doa. Abereek jaten dituzten
proteinen %6 eta %31 bitartean baino ez dituzte abere-proteinatan
ematen; hauek energi baliotan adierazirik, abereen elikaduratik,
abere-janarira pasatzerakoan batezbeste %3,6 lortzen dela esan
nahi du. (Ikus 15. irudia eta 3. taula esandakoaren sintesi
modura).
Nekazaritza Industrialak ekosistemaren gain duen eragina
Nekazaritza Aurreindustrialak, lur goldagarri osoa etenik
gabe, edo ia etenik gabe, erabiltzea lortua bazeukan, nekazaritza
industrialak, ongarri eta tresneriari esker, ez du batere oztoporik
hura bete-betean lortzeko.
Lur goldagarria, nekazaritzarako lur erabilgarria alegia,
aurkitzea, aro industrialean lorturiko teknologiari esker, ia ia
kostu-arazoa besterik ez da.
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15. IRUDIA. Energi Fluxua Estatu Batuetako Elikadura-Katean,
GJ x 1000 Unitatetan 13.
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3. TAULA. Estatu Batuetan, azken lerroa izan ezik, Hektareako
Ekoizturiko Abere-Proteinak, Energia, Giza lana eta Elikaduren
Sarrera Desberdinetarako. (Pimentel 1979)6.
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Aro honen aurretik, lur batzu menperatzeko zailtasunak
aurkitzen ziren, orain ordea, mendirik maldatsuena edo basorik
itxiena, zeharo garbitzen da. Era berean, urtegien bidez eta
ureztatze-sareen bidez, lur antzuak, emankor bihur daitezke.
Nekazaritza industrialak, lur osoaren erabilpena lortu du,
lur-zati desberdinetan beraien ezaugarrien arabera, produktu
desberdinak banatuz. Lur osoari globalki begiratuta, bioma
desberdinen erabilpena honela ikusiko genuke:
- Iparraldeko belardi eta konifero-basoak, batez ere Ipar
Ameriketan, Siberian eta Eskandinabian kokaturiko bioma
honetan, laboreen ekoizpenera eta papergintza eta zurgintzarako
pinuaren produkziorako erabiltzen dira.
- Gure baso hostoerorkor epelak, mendebaldeko Europa,
Ipar eta Ertamerika, mendebaldeko eta erdiko Asia, ekialdeko
Australia, Zeelanda Berri osoa eta Argentinako kostaldeak hartzen
dituelarik, arras eraldatua izan da, belardi bilakatuz, esnea eta
haragia lortu eta nekazaritza orokorrean erabiltzeko.
- Geratzen diren bioma biak, euri-oihan tropikala eta sabana
tropikala, garapen teknologikoa lortu ez duten herrien esku daude,
beraz hauen erabilpena azken urteetararte ez da hain intentsiboa
izan. Baina une honetan, zuraren ekoizpena eta Hirugarren
Munduko populazioaren ugaltzea dela eta, hain beharrezkoak
diren bioma bi hauek ere, gizonaren hatzaparrak sentitzen ari dira.
Nekazaritza industrialak, landare- eta abere-espezieen
desagerpena, ekosistemen aldaketa, lurraren higadura, uren
erabilpena eta abarri dagokionez, orain arte inoiz ezagutu ez den
eragina izan du.
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Poluzioa, behintzat gaurko kale-mailako esanguran, aro
industrial honetako hitza da batipat. Baina, poluzioa, aurreko
lerroetan aipaturiko eraginekin nekez lotzen da; poluzioa,
hiritarren gauza bat dela edo izan dela esango genuke.
Izan ere, hain efikazia handia izan du nekazaritza industrial
honek, ezen, bere goi-mailako adibideetan, Ipar Ameriketan esate
baterako, nahikoa bait da populazioaren %3 guztientzako behar
den beste elikagai ekoizteko. Geratzen den %97, nekazal lanetatik
liberaturik daude, baina honek ez du esan nahi nekazaritzarelcin
zer ikusirik ez dutenik. Alderantziz, nekazal tresneria egiten ari
direnek, ureztatzeko urtegiak eta ubideak eraikitzen ari direnek,
enpresa kimikoetan ongarri sintetikoak, intsektizidak eta
herbizidak egiten ari direnek, garraio-ibilgailuak egiten
dituztenek, eta gauza guzti hauek egiteko behar diren materialak
egiten ari direnek, deskribaturiko nekazaritza posible egiten dute.
Are gehiago, ikerlanetan ari direnetako zenbait eta eskola eta
unibertsitateetan teknikoak prestatzen ari direnak, nekazaritza
honen zerbitzupean daude. Azkenik, nekazaritzara lotuta dagoen
jendeari etxebizitzak egiten edo eta haientzako kontsumo-gaiak
prestatzen ari direnak ere nola edo hala nekazaritzaren zerbitzuan
koka daitezke.
Nekazaritzarekin lotu ditugun talde guzti hauek jende asko
izan arren, ez dute gizarte guztia, ez eta guttiagorik ere osatzen.
Gerra-industrian, kotxe-industrian, publizitate arloan eta
beharrezko ez diren hainbat eta hainbat kontsumo-gaiak ekoizten,
iragartzen eta zabaltzen ari direnak, hor daude, haiek elikatzeko
beste produzitzen delako.

55

Populazioaren %97 hori gehienbat hirietan kontzentraturik
bizi da, hiriak eta berauen auzuneak gero eta zabalagoak direlarik.
Egoera hau, J. Galtung-ek39 , beste batzuren artean, landuriko
zentru eta periferia kontzeptuen bitartez azaltzen da.

Zentrua eta Periferia
Zentru eta Periferiaren kontzeptuekin sartzeko har ditzagun
adibide batzu.
Zuhaitz sendo bat, goitik behera begiratuz, aztertuko
bagenu, zera ikusiko genuke:
Enborrak eratzen duen zentru txiki bat, eta adar eta
hostoek egiten duten periferia zabal eta hedatu bat.
Periferiak, kasu honetan, hostoen bidez eguzkitiko energia
eskuratzen du, eta energia hau, zentrura, hau da enborrera eta
sustraietara bidaltzen du gehien batetan.
Energia hau hazkuntzarako eta mantendurako erabiliz,
Zentruan konsumitzen da.
Orain dela ehun edo berrehun urteko basoetxe bat
irudikatuko bagenu, baserria lurrez eta basoz inguraturik ikusiko
genuke. Basoetxea Zentru edo Gunea izango litzateke, lurrak eta
basoak Periferia osotzen duten bitartean. Hemen "periferia edo
ingurunea", oso zabala da zuhaitzaren adibidearekin konparatuz.
Periferiak hemen ere eguzkitiko energia eskuratzen du eta
elikadurarako gai diren janari, etxeak eta gordelekuak eraikitzeko
balio duten material eta jantziak egiteko erabiltzen diren elementu
(landare eta animalien zuntzak), bihurtzen du.
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Periferian, ingurunean, eskuraturiko energiaren gehiengoa
zentrura, gunera, bideratzen da, bertan bizi direnak elikatzeko,
jantzietarako eta behar bezalako bizileku eta gordelekuak
eraikitzeko konsumitzen delarik. Zentruan bizi direnek,
nekazariak kasu honetan, periferiaren esplotazioa, unean uneko
jakinduriaren arabera planifikatulco dute, eta sail batzu sororako
erabiliko dituzte, beste batzu larre edo belardi bezala geratuko dira
belarjaleen elikadurarako, eta beste zati batzu, baso bezala utziko
dira. Hain inguru zabalean batu den eguzkitiko energia, gune
txiki batetan kontsumitzen denez, zentrua ► gizaki eta abereen
metabolismoaren gainontzekoak, poluzioa sortuko du, poluzio
hau satsetan eta txitxipozuan agertuko da, eta neurri batean
ingugura berziklatuko da, oraindik zentru eta periferia
elkarrengandik hurbil bait daude.
Historian zehar salto handi bat emanez, Ameriketan eta
Europan ematen den nekazaritzarekin zentru eta periferiaren
kontzeptua, izugarri azpimarratua aurkitzen da.
Populazio-dentsitate txikiko periferia zabal batek, ilcaragarri
kontzentratua dagoen zentru bat (hiria edo kalea) elikatzen du.
Periferia zabal honen lurretan finkaturiko eguzkitiko energia,
elikagai bezala, edo papera egiteko egur bezala, edo zurezko lanak
egiteko enbor bezala (baita eguzkitiko energiatik ez datozen beste
materialak ere), hirietara, produkzio-zentruetara bidaltzen dira.
Hiriak, agintearen bidez, politikoen bidez, annadaren bidez,
periferia kontrolatzen du eta periferiako lurren erabilpen-moduak
definitzen ditu. Hain zabala den periferian eta askotan hain urruti
egonik, zentrura ekarri ondoren, gizakiaren metabolismoaren
bidez (jakiak) edo teknologiaren metabolismoaren bidez, (paper-
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—fabrikak egurrekin, industria kimikoa eta metalurgikoa
materialekin eta abar) ekoizturiko material guzti horien zati bat
fabrikaturiko gaietan geratzen da, baina elcarritakoaren kopuru
handi batek hondakin bezala amaitzen du. Lehen, hondakin hauen
gehiengoa, produkzio-tokira bidali eta berziklatu egiten zen,
baina gaur, soiaz eginiko pentsua jan duen behiaren hondakinak,
nola bidali Ipar Ameriketako belardietara?.
Hondakin kimiko eta organiko guzti hauek, hiriaren erditik
edo albotik igarotzen den ibaira, itsas adarrera edo hurbilen
dagoen kostaldera botatzen dira.
Hondakin batzu (gasak adibidez) uretara baino lehenago,
airera bidaltzen dira, airea arnestezin bilakatuz edo are gehiago,
gaisotasun-bide bihurtuz edo auri azido bihurtuz geratzen diren
basoen kaltetarako.
Zentruan, poluzioa nabaritu egiten da, hau da, poluzioa,
gaur egun ulertzen den moduan, zentruaren arazoa da.
Nelcazaritza industrialak ekosisteman duen eragina, ezin
erabakiorragoa da. Horren arrazoi, printzipio bi eman ditzakegu:
a) Industria kimikoaren bidez eginiko ongarriei esker eta
makinen erabilpen errazari esker, lurrak ez du etenaldien
beharrizanik, behintzat teorikoki eta kasu gehienetan praktikoki
ere ez. Beraz, honelako nekazaritza, berez basoa izan beharko
lukeen ekosistema batean praktikatzen denean (Europaren kasua),
ekosistema hori etengabe aldaturik, sinplifikaturik, eta bere
bokaziotik kanpo mantentzen da.
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16. IRUDIA. Basamortuen hedapenaren mapa. (U.N.
Desertification Conference)13.
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b) Tresneria astun eta berezi horri esker, lehen erabilkaitzak
ziren lurrak (mendi-tontorrak, edo untiegi zeudenak), gaur egun
erraztasun osoz garbitzen eta nekazaritzara (abeltzantza barne)
dedikatzen dira.
Printzipio bi hauei esker, nekazaritza industrialak lurra
erabiltzeko duen ahahnen osoarekin nekazaritzarako erabilgarriak
diren lur guztiak, jadanik erabiliak ditu. Are gehiago, ureztatze
intentsiboa erabiliz eta drenatze txarrak izateagatik hainbat milioi
hektarea alferrik galduak geratu dira eta bide horretatik doaz beste
hainbat munduko toki askotan. Aipagarria da ere, zoruen
higaduraren arazoa eta beroni loturik dagoen basamortuen
hedapena (ikus 16. irudiko mapa).
Bestalde, nekazaritza industriala zentruaren izateari guztiz
loturik dago, baina zentruan sortzen den poluzioaren eragina ez da
zentruan bertan, hirietan alegia, geratzen.
Zentruetako tximinietatik irteten den keak fenomeno
beldurgarriak sorrerazten ditu, euri azidoa eta klima-aldaketa
adibidez. Ildo honetatik jarraituz, zerrenda amaigabea egin
dezakegu; adibide gisa gutti batzu baino ez ditugu aipatuko:
- Organokloratuak derizten konposatu kimilcoen hedapena,
munduko ekosistema guztietan zehar.
- Zabor toxiko eta erradioaktiboen pilaketa.
- Itcas adarretako poluzioa eta arrantzuan duen eragina.
Fenomeno orokor guzti hauek ez dira normalki poluziotzat
hartzen, poluzioa, gizakiari, pertsonari gustatzen ez zaion edo
beldurtzen duen zerbait da. Poluzio bezala ondokoak hartuko
lirateke:
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- Aire arnastezina, lantegiren baten ke-isurketak eraginik.
- Lohi dagoen hondartza bateko ura, bertan uretara sartzeak
bildurtzen gaituelarik.
- Kirats handia darion errekaren bat.
- Zabor-biltzaileen greba dela eta, zaborren pilatzea etxe aurrean.
- Etab.
Zentrua zuzentzen duten agintari eta presio-taldeen aldetik,
azken hauek izan dira poluziotzat onartuak. Horregatik, zentruan
bizi den jendeak poluzioaren aurka oihukatzen zuenean, goian
aipaturiko bezalako arazoak konpontzearen atzetik zebiltzala
suposatzen zen eta erantzun bezala ibaietako ura eta hirietako
airea zertxobait garbitzea, ematen zitzaion.
Ibaietara edo airera doan poluzioaren kopuru bat kentzea
ondo legoke, baina hau hain neurri txikian lortzen delarik, galdera
bat sortzen da: liburuaren hasieran erabilitako definizioaren
arabera, eragin zabalagoarelcin, mundu osoan milaka espezie
(landare eta abereak) desagertarazten dituzten eta ekosistema osoak
aldatzen dituzten ekintzak, klima bera aldatzeko zorian jartzen
dutelarik, poluzio dira ala ez?
Gure erantzuna borobila izango da; horiexek dira
inguruguneari eginiko benetako eragin kaltegarriak. Beraz,
zentruan konpondu nahi dena, batez ere, etxea garbia mantentzeko
ahalegina litzateke, etxetik kanpo gertatzen dena ezer gutti axola
zaigularik.
Gizakia eta beroni eusten dion ekosistemaren arteko
harremanen historia aztertu ondoren, poluzioa harreman hauen
desorekatze baten ondorioa baino ez dela konturatzen gara:
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"Ugaldu, biderkatu eta menpera ezazue lur osoa",
mandamentuagatik edo barnean daramatzagun beste indar
irrazionalek sortzen duten beharrizanei erantzunez, lur osoa
menperatu dugu, lur osoan beste bizidunak desagertarazi edo
baztertu egin ditugu hemendik eta handik, energia merke bati
esker monokultiboak ugalduz. Horren bidez jendeteria izugarri
handia mantentzeko ahalmena eduki dugu.
Etengabeko hazkuntzarik gabe bizitzen ez dakien sistema
honek, bi propietate nabari erakusten ditu:
1 4 - Gizakiaren nagusitasuna lur osoan.
2Q - Baztertu ezinezko poluzioa sistemaren propietatea dela
ulertzen denean, erraz ohartzen gara, zergatik, askotan, hain
goraipatua izan den teknologiak haren etengabeko gorakada ezin
izan duen lortu.
Gertatzen dena zera da, teknologia bera irrazionalak diren
zeruko eta antzeko aginteak sasiarrazionalizatuz egiten diren
gizartearen portaerarako arauen muga estuetan mugitzen dela.
Arau horiek amaigabeko hazkuntza eskatzen badute,
teknologia hazkuntzaren mugatzaile bezala erabiltzea ezinezkoa
da.
Poluzioa desagertaraztea edo galeraztea, (etxeko lohikeria
baino ez den poluzio horretaz ari gara) bai industri arloan eta
baita nekazaritza arloan ere ekoizpena mugatzea da, eta jakina,
ekoizpena sakratua da.
Kontraesana beste honetatik letorke; mugatua den mundu
batean etengabeko hazkuntza, matematika pittin bat jakinez
ondoriozta daitekeenez, ezinezkoa da. Gauza oso sinplea da,
62
111

mementu batean hazkuntza gelditu egingo da eta gainera,
mugekin topo egin dugulako geldituko da.
Posible izango balitz, errealitatea ulertu ondoren, hazkuntza
mugetara heldu baino lehen arrazionalki geldieraztea, hainbat
negar, kalte eta nekeri itzuriko litzaioke. Badirudi hau ez dela
posible izango eta gainera jadanik bagaude mugen aurrean. Hala
izanik ere, poluzioaren aurka borrokatuz, legeak ezarriz eta
filosofia berri bat predikatuz, hazkuntzaren beharrizanaren
kontzeptua gizartetik baztertzea beharrezkoa da, kalte handiagoak
eta egoera okerragoak pairatuko ez baditugu.
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POLUZIOAREN HISTORIA
EUSKAL HERRIAN

Poluzioaren definizioaren azterketa egin ondoren, eta
poluzioaz hitz egin beharrean, gizakiak ekosistemen gain duen
eraginaz hitz egitea askoz ere egokiagoa dela ikusi ondoren,
Euskal Herriko poluzioaren azterketa egiteko orduan, era berean
ihardungo dugu, analisi historiko bat eginez.
Euskaldunak, beste herriak bezalaxe, gaurko egoerara heldu
arte, gizartea elikatzeko hainbat ekosistemarekiko harreman-modu
desberdinetan zehar igaro dira.
EUSKAL HERRIKO EKOSISTEMA
Azalerari dagokionez herri txikia izanik ere, guttienez bi
sistema oso desberdinak bereiz daitezke Euskal Herrian. Bi
sistema hauen arteko muga, Atlantiko Itsasoaren klimaren
eragina bukatzen den puntuetan jarriko genuke.
Muga hau uztailerako 20QC-ko isotermak nahikoa ondo
ezartzen du. Iparrerantza, isoterma horren gainetik geratzen diren
lurralde guztiak, lurralde heze izenda daitezke.
Alderantziz, marra horretatik hegoalderantz geratzen diren
lurrek, lurralde lehorra osotuko lukete. (17. irudia).
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17. IRUDIA. Mapa klimatikoa. (Euskal Herriko Atlas-etik
aterata)38.

66

Lurralde hezean 750 mm-tik gorako prezipitazioak ematen
dira, are gehiago, lurraldearen zatirik handienean 1500 mm-tik
gorakoak lortzen dira. Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Zuberoa eta
Nafarroa Behereko lurralde historiko guztiak, lurralde hezearen
bamean kokatzen dira.
Aurreko mapa klimatikoz gain landarediaren mapak (18.
irudia) lurralde bi hauen banaketa egiten lagun dezake. Gaur egun
baso atlantikoaren mugak, landarediaren mapan ikus daitekeenez,
Arabako hegoaldeko lur garaietan (Kantauri mendikateak)
kokatzen dira, baina baso mediterranioarra eta aldaguneko basoa
lurralde historiko honen erdirantz agertzen dira ere. Nafarroan,
lehen esan bezala, mapa klimatikoan agertzen den uztaileko
20QC-ko isotermak, baso atlantikoaren muga ezarriko luke.
Gaur egun Euskal Herriak okupatzen duen lur-azaleraren
2/3-ak, baso heze eta epel deritzon eta lehen deskribatu den
biomaren bame,an kokatzen dira.
Geratzen den hirugarren herena, baso mediterranioar bezala
sailka daiteke: Euri guttiago hartuz, bioma honek baso heze eta
epeleko zuhaitzak ezin ditu mantendu, eta eguzki-argi gehiago
eskuratu arren, landarediaren ekoizpena beste bioman baino
txikiago da, ekoizpen hori urak mugatzen duelarik batipat.

67

18. IRUDIA. Euskal Herriko Landaredia (Euskal Herriko Atlas-etik aterata)38.

68

19. IRUDIA. Euskal Herriko lurraldearen gehiengoaren berezko
bioma. Bioma honetako zuhaitzak haritza, pagoa, urkia, zumarra
etab. dira. Zuhaitz hauek hostoak galtzen dituzte urtero, basoaren
itxura nabariro aldatuz.

Klima- eta bioma-motaren aldaketak iraganean
Aurrera jarraitu baino lehenago, zera ipatu beharra dago:
Iraganeko denboretan ez ditugu beti klima eta bioma berdinak
izan. Beraz, gure lur honetan bizi izan diren arbasoek, egoera
klimatiko oso desberdinetan igaro dituzte heuren biziak.
Milioi bat urteko epean, lau izozteek eta berauen arteko
berotze- eta hozte-epeek definitu dituzte batipat klima-aldaketak
Europan. Gizakiaren eboluzioa klimaren aldaketa hauekin batera
eman da, eta ondorioz, adimen, ezagupen eta teknologia
desberdinak zituzten gizakiak, klima eta inguru desberdinetan
murgildurik bizi izan dira.
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Laburpen gisa, 4. taulan ikus daitezke aldi klimatikoak,
gizakia eta bere kultur mota eta Euskal Herrian bakoitzari lotuta
aurkitu diren aztarna batzu.
4. TAULA. Aldi klimatikoak, lehen gizakiak eta aztarnategiak
Euskal Herrian 24.
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Moustier Axlor, Lezetxiki, Koskobide, Urbasa, Olha, Isturitze, Gatxarria.
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PALEOLITIKOKO GIZAKIA
Paleolitikoko gizakiak, ekosistemaren gain zuen eragina
hain ahula zenez, gure gizaki eta ekosistemaren arteko eraginen
historia labur honetan, goi-paleolitikoko azken Magdalen alditik
hasiko gara eta handik gaur egunerantz etorri.
Euskal gizalciarengandik hurbilen daukagun arbasoa Cro-Magnon gizakia da, zientzi aldetik sinisgarriena den teoriaren
arabera. Gizaki honen lekuz lekuko eboluzio baten ondorioz, gaur
eguneko euskal gizalciarengana heltzen gara.
Cro-Magnon gizakiaren aztarnak, Euskal Herrian zehar,
hainbat koba eta leizezulotan aurkitzen dira. Orain dela 30.000
urte Europa osoan zehar hedatua zegoen, beraz, Wurm deritzon
azken izoztearen azken aldean agertzen den edo, behar bada,
hobeto esanda, ugaltzen eta garatzen den gizakia da.
Magdalen aldia K.a. 19.000 urtean hasten da; Europa
guztian klima oso hotza zen. Kobazuloetako margoetan eta
hezur-aztarnetan ikusten denez, Auflamendietatik iparrerantz
elur—oreina, eper artikoa, elur-hontza edo eta mamuta bezalako
klima hotzeko abereek menperatzen zuten ingurua 8 . Pirineoen
behealdean dauden Euskal Herriko kobetan, ez da klima hotzetako
horrenbeste abereren ugaritasunik, eta alderantziz, oreina,
ahuntza, bisontea, zaldia eta abar, maiz agertzen dira 25.
Pirineoetatik gora, aldi honetako bioma tundra bezala
sailkatzen da, eta Pirineoetatik behera, datu zehatzik eskuratu ez
dugularik, antzekoa baina zerbait leundutzat eman dezakegu.
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Lehendabiziko Magdaleniar okupazioek (K.a. 19.000 eta
13.000 urte bitartean) elikadura, ia lehorreko baliabideetan soilik
oinarritzen zela erakusten dute; baliabide hauek, batipat
ugaztunen ehizatik zetozen, Pirineotatik gora elur-oreina nagusiki
eta Pirineotatik behera oreina gehien bat, baina baita bisontea,
zaldiak eta abar ere.
Magdalen aldiaren azken zatian (13.000-tik 10.000 urtera
K.a.) elikaduran aldaketa handi bat nabari da.
Dordognen ikusi denez (Campbell 1983) 8 hango
biztanleek, baliabide desberdinetako ehizarekin hasten dira:
hegazti migratzaileak, uretako ugaztunak eta arrainak. Baliabide
berri hauek udaberriaren hasieran heltzen zirelarik, urtarorik
gogorrenetarikoa alegia, garrantzi handia eduki behar zuketen.
Baliabide berri hauek eskuratzeko, teknologia berri baten
garapena behar •ezkoa zen. Magdalenianek, aztamategiek erakutsi
duten bezala, ehizan eta batez ere arrantzan egiteko tresneria
izugarri garatua zuten. Tresneria hau arpoi eta amuz osoturik
dagoelarik, izugarrizko barietatea eta erabilpen zein estetika
aldetik kalitate ona erakusten du. (20. Irudia)

Bestalde, teknologia berri hori erabiliz eskuratzen diren
baliabideak gehitzen zirela eta, populazio handiagoa mantendu
ahal zen. Teknologia berriaren erabilpenak, badirudi taldeari
sedentarismorako aukera eman ziola, hein txikian bazen ere eta
horrekin batera nolabaiteko organizazio soziala, aurreko talde
biltzaleekin konparatuz behintzat. Hau guztia tresneriaren
dekorazio finetan, aztamategi-lcopuruan, (hirukoiztu edo laukoiztu
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egiten da Magdalen aldiaren hasieratik azkenaldira) harpeetako
pinturetan eta hilobietan aurkituriko ritualetan finkatzen da.
20. IRUDIA. Magdaleniarrek arrantzarako tresneria sofistikatua
garatu zuten, irudian ikusten diren hezurrez eginiko arpoiek
erakusten dutenez.

Ingurugiroaren eta ekosistemen gaineko eragina
Goi-Paleolitoseko Magdalen aldi honetan bizi zen gizakiak,
ekosistemen gain izan zuen eragina arbuiagarria da erabat.
Aipatu bezala, garai hartako giro hotza zela eta, tundra
itxurako bioman bizi ziren Magdaleniarrek, elikagaiak lortzeko
biltzaile eta ehiztari iharduten zuten.
Giza talde horri leporatzen zaion eraginik handiena,
hausnarkari handien desagerketan parte hartzea da. Ez da batere
zehatza, hausnarkari hauek iparralderantz erretiratzearen arrazoia,
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gizakiaren ehiza-lana izan zela ondorioztatzea. Baina, edozelan
ere, izozteak berak kliman eta bioman eduki zuen eraginarekin
konparatuz, nekez onar daiteke gizaki hauek benetako eragina
izan zutenik.
Oso emankor ez zen klima hartan, nahiz eta ekosistema
hartako animaliez elikatu nagusiki, populazio-dentsitateak oso
urria izan behar zuen ezinbestean. Garairik onenetan, hau da, behe
aldian, zail da asmatzea, sabana erdi lehorrean bizi diren Hadza
edo San ehiztari- eta biltzaile-taldeek baino dentsitate handiagorik
lortuko zuten, hau da, 0,1-0,2 bizt./km 2 . Dentsitate horrekin
ezin da uren edo airearen poluzioaz hitz egin.
MESOLITOSA
K.a. 9000. urtearen inguruan, izoztearen bukaera heltzen
zelarik eta elurrek gure mendietatik ihes egiten zutelarik, giroa
berotzen hasia zenean, Goi-Paleolitosari, Mesolitos garaiak
jarraitu zion.
Garai hartarako, nekazaritza asmatua zegoen Mesopotamia
aldean. Nekazaritzaren agerpena Neolitos garaiaren ezaugarririk
nabarmenentzat hartzen da. Gaur egun antropologo eta etnologo
gehienen ustez, (Apellaniz, 1974,26 Zvelebil 198427),
nekazaritza oso berandu sartu zen praktika bezala Euskal Herrian.
Datu horren bila sutsu ibili ondoren, batezbesteko eritzien
emaitza hauxe izan daiteke:
- Gaur egun baso epel eta heze bezala sailka daitekeen
lurraldean, nekazaritza elikaduraren sustrai bezala berandu samar
sartzen da.
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- Baso mediterraniar bezala sailkatu den lurraldean ere,
nekazaritza goialdean baino arinago agertu arren, Europarekin
konparatuz badirudi atzeraturik sartu zela.
Askotan, nekazaritza produkzio-modu bezala eskuratzea,
aurrerakuntzaren baieztapen bezala hartua izan da. Hau dela eta,
herri bakoitzeko antropologoak, garai neolitikoaren hasiera ahal
den neurrian urruntzen, sutsuki saiatu izan dira.
Gaur egun gauzak beste era batera ikusten hasiak gara.
Nekazaritzaren definizioa egin ondoren, iharduera hau eta
praktikara eraman nahi den tokiko biomaren ezaugarrien artean,
izugarrizko lotura dagoela laster nabari izan dugu.
Hezetasun eta tenperaturen konbinaketari esker, ekosistema
orekatu eta klimatikoa lortzeko aukera ematen denean,
nekazaritzak eskatzen dituen baldintzak lortzea zaila egiten da.
Zalantzarik gabe, ipar hemisferioetako belardi handiak laboreen
nekazaritzarako erabiltzea, ohlan tropikala edo baso epela baino
errazagoa edo erosoagoa da. Nekazal aktibitateari hasiera emateko,
aukeraturiko ekosistema sinplifikatu egin behar da. Ekosistema
heldugabe bat, ekosistema held u bat baino errezago sinplifikatzen
da, lehenengoa neurri handi batean jadanik sinplifikaturik
aurkitzen bait da.
Nekazaritza, Europan K.a. 4500 urtean sartu zela askotan
irakurtzen eta entzuten da; baieztapen hau egiaren sinplifikazio
bat baino ez da. Izan ere, 21. inidian ikus daitekeenez, nelcazaritza
Europako lurralde desberdinetan, garai desberdinetan hasi zen27.
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Nekazaritzaren atzerakuntza nabaria izan da bereziki ondoko
toki hauetan: Euskal Herria, Baltiko Ekialde eta Ukraniaren
Iparraldean (Zvelebil 1986) 27. Azken aurkikuntzen arabera, (T.
Douglas 1987)28 badirudi toki hauetan ehiza eta biltzea,
nekazaritza bezain emankorra izan zela sasoi luze batean.
Fenomeno hau Europako baso epeleko bioman eman zen
(22. irudian), eta bioma honen barnean uretatik hurbil dauden
lurraldeetan hain zuzen. 23. irudian ikus daitekeenez, Euskal
Herri euritsua, produktiboenetarikoen barnean aurkitzen da.
Euskal Herriko kostaldeak, Golf Estream ur-korrontearen adar
batek zeharka jotzen duelarik eta "Opwelling" izeneko
mugimendua sortzen delarik, emankortasun handiko ur-ertza
osatzen du.
Izotzak erretiratu ondoren, badirudi lurralde honetako
populazioak, uretatik (itsasotik neurri handi batetan) ateratako
elikadurara zeharo moldatu zutela bere iharduera. Uretatik
proteinak ateraz, eta basoan ehiza eta biltzea praktikatuz, badirudi
nekazaritzan ari ziren taldeak baino emaitza hobeagoak lortzen
zituztela. Oraintsu Douglas eta Brinch-ek azaldu dutenez28,
Danimarkan Mesolitiko luze bat eman zen, non, kostaldeko
taldeek, nekazaritza ezagutu arren, ehiztari eta biltzaile beste
1.000 urte gehiago iraun zuten28 , biltze konplexu bezala
ezagutzen dena praktikatuz.
Ziur aski hori izan da ere Euskal Herriko alde hezearen
kasua. Baliteke, abeltzaintza, artzaintza batipat, goi-mendietako
belardietan goiz hastea, baina nekazaritza, benetako nekazaritza,
antropologo gehienen eritziz berandu hasi zen.
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21. IRUDIA. Ekialde hurbiletik hasi eta Europan zeharreko
nekazaritzaren hedapena. Zvdebil (Investigaci6n y Ciencia Uztaila 1986). Goitik beherako marrez zeharkatutako azaleran
nekazaritza ongi ezarria zegoen. Zeharkako marrez betetako
azalera, ehiztari eta biltzaileen lurraldeak ziren. Puntuz beteta
agertzen diren lurraldeak, "gerturik" dagoen leku bezala hartu
behar dira 27.
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21. IRUDIA (jarraipena) Lur hauetan nekazaritzarekin kontaktua
egina zeukaten ehiztari eta biltzaileak bizi ziren; talde hauek
nekazaritzarako teknologia ezagutzen zuten baina oraindik
bizimodu geldikorrera egin gabe zeuden. Atlantiko aldean,
Danimarka eta alboko lurrak barne, K.a. 4500. urtetik aurrera
nekazaritza ezaguna zen, baina bizimodu bezala K.a. 3.000
urterarte ez zen aukeratu 27.

78
III

21. IRUDIA (jarraipena) Ekialdeko Europatik, Itsaso Beltzaren
iparraldean, nekazaritzaren ezaguera K.a. 5.000 eta 4.000 urteen
artean hedatu zen, baina nekazal bizimodua K.a. 2.500 urte edo
beranduagorarte ez zuten hartu. Biltze konplexuko kulturak,
lurralde hauetan loratu ziren. Nekazal bizimodua hartzerakoan
ematen den atzerapen handi horrek, talde ehiztari eta
biltzaileentzat hark ez zuela nahitaezko abantaila suposatzen
adierazten du 27.
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22. IRUDIA. Euroasiako basoaldeak, non biltze konplexuko
kulturak sortu ziren. Alde ilunean, baso hostoerorkor, koniferobaso eta baso nahasiak ageri dira. Iparraldean, marraz
zeharkaturiko zatian konifera hutsezko basoak aurkitzen dira.
Azkenengo 10.000 urteetan basoaren zabalerak aldaketa asko izan
ditu, eta horregatik Europako basoaldearen definizio zabal bat
egiten da 27.
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23. IRUDIA. Baliabideen banaketa basoaldean. Europako Ipar eta
Mendebaldean, alderik aberatsenak Atlantiko itsasoaren ertzetan
aurkitzen dira. Alde horretako produktibitate handienetarikoak,
kosta batzutan zehar kokaturik daude (alde ilunagoa)27.

Nekazaritzaren berandu haste horrek, ez du inolaz ere,
adimen, ahalmen edo euskaldunen psikologiarekin zer ikusirik,
baizik eta aukera bat besterik ez zen izan. Nekazaritzarako
planifikazioa behar den bezala, ehiza eta biltze konplexua
egiteko, abereen bizimodu eta ohituren ezagupen ona behar da,
lorturiko baliabideak kontserbatu egin behar dira eta urtean
zeharreko iharduera ere planifikatu behar da.
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Nekazaritzarekin ongi konpetitzen zuen biltze konplexu
horrek, gizarte-egitura bat behar zuen, eta ziur eduki zuela,
kultura bati lotuta, jakina. Beste inon baino luzeago izan den aldi
horrek, nolako eragina du oraindik Euskal gizakiaren instintu,
sentimendu eta pentsamoldeetan?. Nekazaritzarako pausoa ematen
ez den neurrian, zer nolako eragina izan zuen Euskal gizakiak
Mesolitos garai luzean? Eragina abere batzuren kontrolean
agertuko zen ziur aski. Elikadurarako erabiltzen ziren lehorreko
abereen populazioak gizakiak kontrolaturik egongo ziren. Garai
hartako teknologia ezaguturik, ez dirudi ordea, uretako abereen
populazioa kontrolaturik egongo zenik; itsasoan eta ibaietan ahal
zuten guztia harrapatuko zuten, arrantzaren mugak erabilitako
tresnerian egongo zirelarik.
Landarediaren gain ez zen eragin handirik izango, eta baso
epel hezeari dagokion landaredia nonahi aurkituko zen.
Oraindik ehiza eta biltze aurreratu hau aztertzeke dago eta
beraren populazio-dentsitatearen euste-ahalmena, gaur egun
ezagutzen diren ehiztari eta biltzaileekin konparatzea, zaila da.
Ziur aski, gaur egun ezagutzen diren biltzaileekin konparaturik,
dentsitate handiagoari eutsiko zioten, beraz 0,3 bizt/km2-tik
gorakoak izango ziren. Bestalde Maringdarren kasua lekuko,
lehen denborateko nekazaritza aldakorrak, Euskal Herrian baino bi
edo hiru bider handiagoko euri-kopurua eta eguzkitiko energi
kopuru ia bikoitza jasotzen duten tokietan, 20 pertsona/km2
mantentzen dira. Gure kasuan, eman dezagun gehien bat 4
bizt/km 2 mantentzeko ahalmena duen nekazaritza batekin
konpetitu beharko zutela. Ez dirudi dentsitate horiekin kutsadura
nabaririk sortuko zutenik.
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Hegoaldean, badirudi, K.a. 3000. eta 4000. urteen bitartean,
neolitikoa hasitzat eman daitekeela, abentzaintza ordurako sartua
bait zegoen, eta nekazaritza neurri txikiagoan ere bai.
Nahiz eta goialdeko eta behealdeko taldeen artean
harremanak izan, produkzio-moduak aukeratzerakoan
desberdintasun hori agertzeak ez du zertan inor harritu behar.
Kantauri mendikatearen hegoaldean dauden lurretan, Atlantiar
klimaren eragina guztiz ezabaturik dago. Euriteak eskasak izango
ziren eta landaredia goialdean baino ahulagoa; beraz,
nekazaritzarako goian baino baldintza erosoagoak aurkituko ziren.
Bestalde, uretatiko baliabideak ez ziren hain ugariak izango,
(Itsasorik ez eta izokinik ez ibaietan) beraz biltze konplexuak ez
zuen aukera handirik izan.
Nekazaritza eta abeltzaintza lortu arren, iharduera horien
bidez emankortasun handirik ez zuten lortuko. Ureztatu eta
ongarritzerik ez zegoen garai hartan, lurzoruaren erabilpen
txandakaria emango zen, etenaldi luzeekin edo ekoizpen
urriarekin. Somatzen dugunez, goialdeko taldeek praktikaturiko
biltze konplexua, emankorragoa eta aberatsagoa zen behealdeko
nekazaritza eta abeltzaintzarekin konparatuz.
Ekosistemarekiko eraginaren aldetik, hegoaldeko
nekazaritza eta abeltzaintzak eragin nabaria izango zuten.
Ahulegia zen ekosistema hori, suaren bidez sinplifikatua izango
zen, lehenago Maringdarren kasuan ikusi dugunez, eta
kontrolatzen zuten lurraren portzentaia oso txikia erabiliko zuten
aldiro (%5?). Lurralde guztiaren erdia baino gehiago bere klimax-egoeratik kanpo egon zitekeen.
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Errealitatea ez zen oso desbideratuko hemen irudikatutik,
eta atera daitekeen ondorioa zera da; Euskal Herriko lurralde
lehorrean, K.a. 3.000 edo 4.000 urte bitartean, gizakiaren eragina
nabaritzen hasi zen. Lurralde hezean, eragin hau ez zen ia
ikusiko, hor bizi zen gizakia, ekosistemaren osasunetik bizi bait
zen, beraz, behartuta zegoen bere populazioa ekosistemaren
emaitzetara taxutzera.

LEHEN NEKAZARITZATIK, NEKAZARITZA
AURREINDUSTRIALERARTEKO DENBORALDIA
EUSKAL HERRIAN
Alde hezeko euskal nekazaritzan eman zen aurrerakada
nabariena, badirudi artoaren ereintzak ekarri zuela.
Artoa, Amerika menperatuz gero agertu zen, baina ia bi
mendek igaro behar izan zuten, Euskal Herrian haren ereinketa
intentsiboa hasi arte40. Atzeratze horren arrazoia, ziur aski,
nekazal teknologiaren egoera izango zen. Ziurtatu ezin dugun
arren, normalki aipatzen den XVII. mendeko nekazaritzaren
gorakada, artoaren erabilpenaz gain, teknologiaren eta tresneriaren
hobekuntzan finkaturik egongo zen.
Artoaren iraultza izendatu ohi den aldaketa hau heldu baino
lehenago, aurrerapenak eta heurekin bizimodua, oso astiro
mugitzen ziren. Iraultza honetara Euskal Herria zein baldintzatan
heldu zen ikusteko, 1500. urtean Hegoaldeko lurraldeetan
populazioaren egoerari begirada bat emango diogu. Horretarako 5.
taula egin da.
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5. TAULA. Hego Euskal Herriko populazioa 1.500. urtean.
(Urrutikoetxea 1985)29.
Henialdea

ARABA

BrZICAIA

GIPUZKOA

NAFARROA

GUZIIRA

Biztanleak

50.000

67.600

58.300

102.000

277.900

16,5

30,5

29,2

9,8

15,7

Dentsit.bizt/lan2

Aurreko taulak ez ditu lurralde hezeak eta lehorrak
desberdintzen, gaur egun ditugun datuekin ezinezkoa bait da hori
egitea, baina asma dezakegunez, Araba eta Nafarroako alde
hezeek, Bizkaia eta Gipuzkoaren antzerako biztanle-dentsitateari
eutsiko zieten. Horren ondorioz, lurraldeen artean taulan agertzen
diren desberdintasunak areagotuak egongo lirateke.
Datu hauek ikusiz, eta orain arteko aberastasuna eta
txirotasuna neurtzen dituen kontzeptuak erabiliz, kontraesan bat
sortzen da. Nola zitekeen, nekazaritzarako baliorik ez zuten
lurralde heze eta menditsuek, elkartruke handirik ez zegoen
garaian, aberatsak ziren lurraldeek (nekazaritzarako hain
aproposak), baino bi bider handiagoa den biztanle-dentsitateari
eustea? Galdera hori zuzenean erantzun beharrean, jarrai dezagun
beste gogoeta batzurekin.
Lurralde lehorrean, nekazaritza eskuratu eta bost mila urte
igaro ondoren, Maringdarrek bere lehendabiziko nekazaritzarekin
lortzen zuten dentsitatearen erdia baino ez da lortzen. Dudarik
gabe, Ginea Berrian, Maringdarren lurraldeak gure lurralde
lehorrak baino hiru edo lau bider euri gehiago jasaten du, urtean
zehar tenperatura epelago eta uniformeagoa du, eta hartzen duen
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eguzkitiko energiari buruz beste hainbeste gertatzen da, neguan
zein udan antzeko insolazioa lortzen duelarik.
Badirudi 5.500 urte luze hauetan, gure lurralde lehorreko
nekazaritza, produktibitate eskaseko eta arrisku handiko
monokultiboa izan dela. Alde honetan, mendikate aldapatsuak
izan ezik, laboragarria den lurralde osoa, nekazaritzarako behin eta
berriro erabilia izan da, eta ondorioz, berez dagokion baso
mediterranioarra, edo transizioko bioma, zeharo desagertu zen urte
guzti haien igarotzeaz.
Hamaseigarren mendearen hasieran, lurralde hezearen
populazioa 30 bizt/km2 zen gutxi gorabehera eta hainbat
bisitarik, ogi eta ardotan txiroa, aberatsa sagarretan, eta menditsu
bezala deskribatu zuten herrialde hau 29 nola moldatzen zen
dentsitate horri eusteko?. Zoritxarrez, oraingoz galdera horri
bidezko erantzuna emateko zenbakirik ez dago, baina arrazoiak
ondoko ildo hauetatik joan daitezkeela jo dezakegu:
- Arrantza. Balea, makailua eta kostaldeko arrainketa,
dietarako proteinak eskuratzerakoan, zati nabarmena izango zen.
- Gaztainondo eta intxaurrondoetatik biltzen ziren fruituak.
Biltzea eta nekazaritzaren artean dagoen ekintza praktikatuz,
ekosistema ezer gutti minduz, beste energi kopuru nabari bat
eskuratzen zuten.
- Abeltzaintzaren bitartez, esnea eta haragia lortuko zen,
alde lehorrean ezin lor zitekeen kopuruan.
- Elikagaiak eskuratzerakoan, oraintsu aipatuak iharduera
nagusia izango ziren eta nekazaritza, falta zena betetzeko
erabiliko zen.
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Lurralde lehorrarekin konparatuz, euri ugari jasaten dituen
lurraldeak, itsasotik kalitate handiko hainbat proteina ateratzen
duenak eta tenperatura aldetik klima epelagoa duenak,
nekazaritzara indar larregi dedikatu gabe, arrantza, ehiza, biltzea
eta abeltzaintza ekosistemaren barnean ondo integratuak
dituelarik, alde lehorreko lurrek nekazaritzara dedikatuz
mantentzen duten dentsitatea baino gutxienez bi bider handiagoa
lortzen du.
Labur esanez, Neolitos, edo segurtasun handiagoaz esateko,
Eneolitos arotik, aldaketa bat susmatzen den XV-XVI. mendeetara heldu arte dagoen denbora-tartea, Euskal Herriko lurralde
hezean eta lurralde lehorrean bizi diren gizataldeek bi era oso
desberdinetara eta beraz bi eragin oso desberdinekin, igaro dute.
Lurralde hezeko taldeek garatu gabeko nekazaritza
kontrolatua beste ekintzen osagarri bezala erabili dutela esan
daiteke eta ondorioz, ekosistemaren gain izan duten eragina,
Maringdarren kasuan deskribaturikotik ez da asko aldenduko
Hegoalde lehorreko taldeek, laboragarria den lurrazal guztia
behin eta berriro nekazaritzarako erabili dute eta ondorioz,
ekosistemaren zatirik handiena, aintzinetik, sinplifikatua eta
ahuldua izan da.

NEKAZARITZA AURREINDUSTRIALA
Aurreindustrial izendatu dugun nekazaritza aztertzeko, datu
eskasak eta orokortasunik gabekoak ditugu bakarrik. Hori dela
eta, hemen egingo den analisia gaiari hurbilpen bat edo
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aurrerantzean jarrai dakiokeen norabide baten iragarki bezala hartu
behar
Lanari jarraituz, eta nekazal ekoizpenari dagokionez, J.
Agirrezabalek 1985.ean30 argitaraturiko datuak erabiliko ditugu.
Datu horien arabera, Euskal Herrialde guztientzako berdinak
ez diren, baina bata bestearengandik hurbil dauden urte batzutako
nekazal ekoizpenak erabil daitezke, eta horrela ihardun dugu.
Agirrezabalak eskainiriko datuak 6. taulan agertzen dira.
6. TAULA. Nekazal ekoizpena nekazaritza aurreindustrialean,
Hegoaldeko lau herrialdeetan.

BIZRATA
UKTRA
TIZIA

1.775

1.859

ARABA

G1PUZICOA
1.868

tona/urte tona/urte toua/urte

1.775

1.857

tons/urte roua/urta

1.775

1.857

NAFARROA
1.799

tona/urte tons/urte tona/uxte

GARTA

11.313

11.485

5.964

12.613

11.031

31.217

27.415

98.481

AgroA

24.365

31.758

14.071

17.617

20.312

3.416

3.403

9.800

17.778

11.574

5.412

2.012

Beste
LABOREAK

220

BARAZIGAK
INDABAK

129

1.647

2.010

GAZIAINAK

1.583

1.301

1.583

SAGARRAK

2.719

PATATAK
ARDOA

1.440

3.335

2.719
5.096

3.400

2.521

14
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7.851
10.908

5.580

46.587

Lan honen helburua betetzeko asmoz, taula horretako
datuak, ondoko eran landu ditugu: Labore, fruitu, ardo edo eta
edozein nekazal ekoizpen, energi ekoizpen bezala azaldu dugu.
Horretarako, kilogramo bakoitzean dagoen energia, Pimentel
1.979 6 eta Leach 1976 31 egileek ematen dituzten zenbakietatik
atera ditugu. Herrialde bakoitzari, urteko irteten zaion ekoizpen
osoa kalkulatzen da energi unitatetan eta ondoren, herrialde
horretan bizi den pertsona bakoitzeko ekoizten den elikagaien
energi kopurua aterako da.
Hori horrela eginez, 7. taulan, Bizkaiak 1775, 1859 eta
1868. urteetan, Arabak 1775 eta 1857. urteetan, Gipuzkoak 1775
eta 1857. urteetan eta Nafarroak 1799. urtean, lortu zituzten
nekazal ekoizpenak, lehen aipatu den bezala landurik, agertzen
dira.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako 1775. urtea eta
Nafarroarako 1799. urtea hartuz, biztanle bakoitzeko ekoizturiko
elikagaien energia hauxe da:
Bizkaia
3.607 kcal/bizt.
Gipuzkoa
2.916 kcal/bizt.
Araba
7.100 kcal/bizt.
Nafarroa
4.563 kcal/bizt.
Bizkaia eta Gipuzkoan, nekazaritza aurreindustrial honetan,
Fyfield Manor etxaldeak lorturiko emaitza berdinak lortzen zirela
emanez gero, ekoizpen horiek lortzeko, herrialde hauetan erabili
zen lur-azalerak ondoko hau izango zatekeen:
Azalera
km2

Bizkaia.
Gipuzkoa

Azalera
osoaren %

787
668

35,6
33,4
89

Errendirnendua
MJ/ha urte
7.000
7.000

7. TAULA. Nekazal ekoizpena Hegoaldeko lau herrialdeetan,
Nekazaritza Aurreindustrialaren aldian, energi unitatetan.
Unitateak: Gigajoule/Urte (GJ/u) uzta osoarentzat, kilocaloria/kg.
(kcal/kg) elikagai bakoitzaren energi ahalmena azaltzeko eta
kilocaloria/egun (kcaVe.), biztanleko energia azaltzeko.

1931~A
LaTgg

Energi
abaltnena
(g.d1g8)

PCPULAZIOA

BIZICAIA
1.775

167.000 176.000

158.574

3.300

156.202

ARTOA

3.550

361.818

BAZ2CARIAK

GAZTANAK

3.300

SAGARRAK

535

PATATAK

573

ARDOA

500

41.0qp.)

1.857

1.775

1.857

1.799

105.000

162.000

70.000

98.000

230.000

378.533 1359.780

174.860

152.317

431.029

208.203

261.668

301.698

50.740

50.547

245.470

159.808

9.057

3.367

3.131

400
3.400

GUZT1RA

471.721

1.775

82.345

3.300

INDABAK

RIETAKLEKO

1.868

100.000

GARIA (G14)

Beaie
LABOREAK

1.859

1.836

(1.836)

23.443

21.860 (21.860)

17.976

21.860

(6.087)

6.087

6.087

(6.087)

NAPARROA

ARABA

GIPLZKOA

145.564

28.606
46.047

18.822

12.217

8.150

30

22.820

3.012

(3.012)

5.274

550.895

663.089

355.545

467.606

536.848

759.116

3.607

2.600

1.322

2.916

2.170

7.100

11.674

97.457

622.751 1602.801
4.161

4.563

Araban eta Nafarroan ezin zitekeen honelako
produktibitaterik atera, beraz eman dezagun nekazal
produktibitatea euriaren arabera doala, eta ondorioz Araban eta
Nafarroan, azalera osoan batezbeste 750 mm-ko euri-kopurua
jasaten dela, Bizkaia eta Gipuzkoan aldiz 1.250 mm-ko euri-kopurua jasaten den bitartean. Honen arabera Bizkaia eta
Gipuzkoarentzako, harturiko 7.000 MJ/ha urteko errendimendua,
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4.200 MJ/ha urteko bihurtuko litzateke eta 1775. urteko
ekoizpena lortzeko erabilitako azalera:

Araba
Nafarroa

Azalera km2Azalera osoaren %
1.807
59,5
3.816
36,6

Zenbaki guzti hauek ikusi ondoren hainbat gogoeta egiteko
premia agertzen zaigu:
- 1775. urtean Araba zen biztanleko nekazal produkzio
handiena zuen lurraldea 7.100 kcal/biztanleko urterekin.
- Bigarrena Nafarroa zen 4.500 kcal/biztanleko eta urteko
ekoizten zituelarik, baina zenbaki honi buruz zera esan behar da,
hartu ditugun iturriek ez dute, ez olorik, ez zekalerik, ez
barazkirik aipatzen eta ziur da urte horretan (1779), landare hauek
landatuak izan zirela eta haiek ,emaniko uzta bildua.
- Arabako nekazal ekoizpenarekin konparatzerakoan,
Nafarroako nekazal ekoizpenari %20 bat erantsiz gero
errealitaterantz hurbilagotuko garelakoan gaude, beraz 1.799.
urtean baliteke Nafarroak 5.475 kcal/biztanleko urteko ekoiztea.
- Azken zuzenketa hau ondoren, nabaria agertzen da
alde lehor eta hezearen artek o desberdintasuna. Argiago gera
dadin, 8. taulan datu horiek beiriro ikusteko aukera daukagu.
Taula hori ikustean, eta egun haietako garraioen ahula
kontutan hartuz, herrialdeen artean lehen ekoizpeneko gaien
arteko elkartruke handirik ego
ez zela suposa daiteke. Hortaz,
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ondokoa ondoriozta daiteke: Nekazal gai gutti ekoizten dituzten
lurralde hezeek, lurralde lehorrek baino bi bider biztanle gehiago
mantentzen dute km 2 -ko eta haien ondoan, elikadura erdiarekin
mantentzen dira gainera.
8. TAULA. Nekazal ekoizpena, lurraren erabilpena eta
populazioaren dentsitatea, Euskal Herrian, nekazaritza
aurreindustrialaren garaian.
BERRIALDEA

Lurraren
Nekazal
Erabilitako
ekoizpen osoa emankortasuna lur-azalera
MJ/ha.0
GJ/u.
%
km2

Populazioaren
dentsitatea
biztikra2

Nekazal
produkzioa
kcal/bizt.e.

(1775)

550.895

7.000

787

35,6

45

3.607

Gipuzkoa (1775)

466.906

7.000

667

33,4

52

2.911

(1775)

759.116

4.200

1.807

59,5

23

7.100

4.580

44,-

22

5.475

Bizkaia

Araba

Nafarroa (1799)

1.923.357

4.200

Oharra: erabihtako lurretan, etenaldian dagoena ere kontutan hartzen da.

Beste alde batetik ikusita, eta biztanle bakoitzeko
babezbesteko beharrizanak harturik, egunero 2.300 kcal ekoiztu
behar badira, badirudi janaria soberan zegoela. Hau ez da inolaz
ere horrela, 2.300 kcal horiek hainbat modutara hartu ahal bait
dira. Mutur batean landare-produktu hutsez eta bestean, ia haragi
hutsez hornituriko dietaren artean badago osasungarriagoa den
erdibide bat, beronen kokatze zuzena zaila izan arren. Bigarren
mutur horretan, gaurko Ipar Ameriketarren dieta egongo litzateke;
esate baterako, iparramerikar bakoitzak, egunero 3.275 kcal
irensten ditu. Kantitate honetara heltzeko 11 bider energi
gehiagoko uzta biltzen dute, hau da, pertsona bakoitzeko 36.000
kcal duten landare-produktu ekoiztu behar dira, hauetatik 33.970
kcal, gizakiek gero jango dituzten abereei elikagai bezala
emateko. Beraz, iparramerikar batek, soroetan ekoizten den %6
baino gutxiago irensten du zuzen-zuzenean.
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Honelako dieta bat ontzat emango balitz, egia esan, gure
arbasoen dieta ez zatekeen batere ona, zeren eta Nafarroa eta
Araban, abereen elikagai bezala erabiltzeko geratuko zatekeena
ekoizturiko uztaren erdia baino ez bait zatekeen.
Bide honetatik goazela, nekazaritza aurreindustrial honetan
garrantzi handia duen zerbait ere aipatu beharra dago. Eredutzat
hartu dugun Inglaterrakoan, 1820. urteko etxaldean, artaldeak
produzitzen zuen satsa funtsezkoa zen; eta artaldea mantentzeko,
erabiltzen zen lur osoaren erdia gutti gora behera behar zen.
Hemen ere, nekazaritza aurreindustrialaren praktika ildo
berdinetatik joango zen eta froga gisa hor daude Fernandez de
Pinedoren iruzkinak4° orduko nekazaritzari buruz, zeinetan
ongarriaren falta agertzen bait da elementu mugatzaile bezala.
Ez dakigu, edo egile honek ez daki bederen, Hego-Inglaterran bezain ongi planifikaturik erabiliko zirenentz
artaldeak, baina zenbaki orokorrak hartuz, badirudi adostasuna
badagoela. Honela, Gipuzkoan 1919. urtean 120.000 ardi
zeuden33 , eta nekazaritzan erabilitako lurra 700 km 2 direla
suposatzen bada, 171 ardi km 2 -ko izango zatekeen -dentsitatea.
Fyfieldeko 4,6 km2-etan 1.400 ardi zeuden, hau da, dentsitatea
304 ardi/km2 zen, Gipuzkoakoaren bi halako alegia.
Ziur aski, Euskal Herri hezean, behia eta ahuntza bezalako
beste abereek beteko zuten Fyfieldeko ardien papera.
Edozelan ere, ardiak eta beste abereak lurra aberasteko
beharrezkoak baziren ere, gizonarentzako interesgarriak diren
proteinen produzitzaile ezin hobeak dira batez ere. Fyfielden
zeuden artaldeek haragi bezala proteinatan 2,8 kg,/ha urteko
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ekoizten zituzten, eta larre beretatik bizi ziren hiru behiek
ekoizten zuten esnea, gehi oilo, arrautzak eta txerrien haragiak,
beste proteinatan 0,5 kg/ha urteko ekoizten zutela emanez gero,
lurra satsez aberasteko beharrezlcoak ziren abereek 3,3 kg proteina
ematen zuten hektareako eta urteko. Zifra hauek gure lurraldeetara
ekarriz, eta Araba eta Nafarroan euritearen araberako zuzenketa
eginez, 9. taulako emaitzak aurkituko genituzke, 1775. urterako.
9. TAULA. Proteina animalen ekoizpena 1.775. urtean
(Fyfieldeko datuen estrapolazioaren arabera).
Proteina animalen ekoizpena
METAIDEA eta beharriza 3en partzemaia
1,10.•g./b.e.

%

Energi
Scd6.z.kin efOn
soberakinak Mal dhell Protahuk
g/b...
kcalibizke. keal/bi.e,

Proteina animalak guretira
gibi,,,, e.

Proteina animalen
beharrizanen
portzentaia %

BIZKAIA

259.710

7,1

11,8

1.307

20,4

5,1

12,2

OEIPUZJCOA

220.110

5,7

9,5

611

9,5

2,4

8,1

ARABA

344.520

13,5

11,-

4.541

70,9

17,7

31,2

52

NAFARROA

906.804

10,8

18,-

3.175

49,6

12,4

23,2

38,6

20
13,5

Hona hemen taulako zutabe bakoitzaren azalpena:
1. zutabea: Proteina animalen ekoizpena kilogramotan 1.775.
urtean.
2. zutabea: Proteina animalen ekoizpena gramotan 1.775. urtean
biztanleko eta eguneko (Horretarako 7. taulan ematen diren
populazioaren datuak erabili dira).
3. zutabea: Biztanleko eta eguneico 60 g. proteina behar direla
emanez, proteina animalen bidez lortutako proteina-beharrizanen
estalpen-indizea.
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4. zutabea: Biztanleko eta eguneko, batezbeste, 2.300 kcal behar
direla nekazal produkzioa kontutan harturik (8. Taulako
lehenengo zutabea eskumatik hasita), 4. zutabe honetan nekazal
produkzioaren energi soberakinak adierazten dira lcilokaloriatan
biztanleko eta eguneko.
5. zutabea: Energi soberakinak abereak elikatu eta hauetatik
proteinak lortzeko erabiltzen dela suposatu behar da. Esnearen eta
arrautzen, oilasko, behi eta artxoen haragien proteinak lortuko
dira beraz. Proteina animaletan kilokaloria bat lortzeko
abereentzako elikagaitan 64 Icilolcaloria behar direla suposatuz,
hau da, horixe dela batezbesteko errendimendu energetikoa
emanez, 4. zutabeko soberakinez lor daitezkeen kilokaloriak
proteinatan adierazten dira 5. zutabe honetan biztanleko eta
eguneko.
6. zutabea: proteina gramo bakoitzak 4 kilokaloriako energia
duela jakinik, zenbat gramo proteina lor daitezkeen biztanleko eta
eguneko adierazten da zutabe honetan.
7. zutabea: Guztira lortutako proteina animalak gramotan
biztanleko eta eguneko, hau da, 2. eta 6. zutabeen batura.
8. zutabea: Biztanleko eta eguneko 60 g. proteina behar direla
emanez, proteina animalen bidez lortutako proteina-beharrizanen
estalpen-indizea guztira.
Taulan agertzen diren ernaitzen arabera, urte honetan bere
populazioa hobekien elikatzen zuen herrialdea Araba izango zen
eta gero Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoa dieta begetariano eta
eskasaz elikatuko ziren bitartean.
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Taula honek ez du oraindik errealitate guztia agertzen.
Araba eta Nafarroan balantzea osotutzat eman dezakegularik,
Bizkaian eta Gipuzkoan oraindik aztertzeke daude zenbait puntu.
Azken herrialde hauek, arrantz iharduera handia agertzen dute eta
aztertzen ari garen denboraldian itsasotik ateratzen zituzten
proteinek garrantzi handia zuten.
Arrantzaren estatistikarik zehatzenak, Bizkairako eta 1.849.
urterako bilatu ditugu, non, 10. taulan 3° (255 or.) agertzen
denez, 233.500 arroba arrain sartu bait ziren Bizkaiko portuetan,
edo kg-tan azaldurik 3.080.000 kg.
10. TAULA. Bizkaian 1.849. urtean harrapatutako arrain-kopuruak eta hauetatik kontserba-industriak erabilitako
portzentaiak.
Bisigua
(Arrobak)

%

Bermeo
Mundaka
Elantxobe
Ea
Lekeitio
Ondarroa
Guztira

5.000
1.500
1.500
1.000
2.500
4.000
15.500

20
16
37
20
19
23
21

Arrain freskoa

72.000

Atuna
(Arrobak)
1.500
1.000
1.000
500
1.200
2.000
7.200
16.600

%
37
66
66
62
36
36
43

Sardina
(Errealak)

Antxoa
(Arrobak)

Legatza
(Arrobak)

16.000

16.000
131.000

8.000
8.000
5.900

Beste taula batean, 11. taula3° (254 orrian), 1.797. urtetik
1840-45. urtera harrapatutako arrain-kopuruen aldaketa, J.
Agirrezabalek, J.A. Graciarengandik lorturik landu dituen datuak
agertzen dira.
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11. TAULA. Bizkaian harrapatutako arrain-kopuruen aldaketa
portzentaiatan 1.797. urtetik 1.840-45. urtera.
Bisigua
Bermco
Mundaka
Elantxobe
Ea
Lekeitio
Ondarroa

+ 45,84
- 90,55
- 51,25
+ 40,00
- 57,69
- 49,76

%

Atuna

%

- 82,5
+ 25,33
+ 61,11
+
0,00
- 181,09
+ 82,07

Legaua

%

- 153,33
- 80,78
+ 55,71
+ 33,33
- 253,25
+ 52.97

Guztira
2,6
- 54,63
+ 33,33
+ 34,37
- 121,44
1,13

Ikusi ahal denez, orohar, portu nagusietan arrantzak
beherakada jasaten du, beraz 1.849. urteko harrapaketa-kopurua,
1.775. urtekoaren antzerako bezala hartuko bagenu, errakuntza
handietan ibiliko ez ginatekeelakoan gaude. Horrez gainera,
ezaguna da euskaldunak, balea eta bakailaoa harrapatzera
Terranoba 34 aldera joaten zirela eta harrapaketa hauek ez dira
aurreko tauletan agertzen.
Eman dezagun arrain freskoaren %65-a kontsumora doala
eta kopuru honen %16-a proteina bezala agertzen dela. Aurreko
harrapaketari dagokion proteina-kopurua ondokoa litzateke:
3.080.000 x 0,65 x 0,16 = 320.320 kg/urte
Lehen suposatu den bezala (ikus 9. taula), proteina
animalen gramo bakoitzak 4,1 kilokaloriako energia duenez eta
proteina animalen eta abereentzako elikagaien arteko erlazioa 64
dela jakinik (ikus 9. taula) proteina animalen kopuru hori,
320.320 kg/urte alegia, lortzeko, ondoko energi kopurua beharko
zen:
320.320 x 4.100 x 64 = 8,4 x 10 10 kcal = 351.681 GJ/urte.
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24. IRUDIA. Ezaguna da euskaldunak Terranoba aldera joaten
zirela balea eta bakailaoa harrapatzera. Argazkian, Kanadako
kostaldearen aurrean 1978.ean aurkitu zen euskal baleuntzi bat.
Ziur asko San Juan untzia da, 1.565.can urperatua.
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Lehorrean, Euskal Herri hezearen ingurugiro-baldintzetan,
hau da, hektareako eta urteko 7.000 MJ-ko produktibitatea,
energi kopuru hori duten elikagaiak ekoizteko:
(351.681 x 1.000) / 7.000 = 50.240 ha beharko ziren.
Datu berri hauen aurrean, Bizkaiari dagokionez, aurreko
taulan emandako datuak aldatu behar dira eta panorama berria
behatu (12. taula).
12. TAULA. Bizkaiko nekazal eta arrantza-ekoizpenen kalkulua
(1.775. urtea).
131ZICAIA
Proteinak
Proteina
Ekoizpena
Erabilitako lurLur osoaren I.chen
1775. urtea -azalcra edo itsas portzentaia ckoizpcna biztanleko Arrai- Abere- animalak
100.000
eta eguneko nenak enak
guztira
azalera baliokidea
GJ/urte
To
biztanle
kcal/biz.e. g/b.e. g•/b.e glb.e.
km2
Nekazaritza

787

35,6

550.895

3.607

Arrantza

502

27,7

351.681

2.303

8,8

1.289

58,3

902.566

5.910

8,8

Guztira

12,2

12,2

22
(36,6)

Biztanleko eta eguneko 60 g. proteina behar direla emanez, proteina
animalen bidez lortutako proteina-beharrizanen estalpen-portzentaia da
azken zutabean parentesi artcan ageri den zifra.

Gipuzkoari buruz daturik eskuratu ez dugun arren,
arrantzaren eragina, ziur asko, Bizkaikoaren antzekoa izango zen.
Beraz, Euskal Herri hezeak, nekazaritzak erabiltzen zuen lur-azalera %64 inguru gehitzen zuen arrantzari esker.
Lur-azaleraren gehitze hori dela eta batetik eta euri-kopuru
handiagoek ekartzen zuten produktibitatearen gehikuntza kontutan
hartuz bestetik, nekazaritza aurreindustriala zen garaian, alde
hezeak alde lehorrarekin konparatuz populazio-dentsitatea
bikoiztea ulertzekoa da.
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Fyfieldeko datuen arabera, Bizkaian, nekazaritzan ihardungo
zuen populazioa, lana egiten zutenen gain bizi zirenak kontutan
harturik, 28.000 inguru izango zen eta horri arrantzatik bizi ziren
beste 10.000 gehitzen badizkiogu, 38.000 biztanle inguruk,
100.000 biztanleen janaria ekoiztuko zuten.
Burdinolak eta basoaren erabilpena
Nekazaritza aurreindustriala eta arrantzaren arrakasta, neurri
batean teknologiaren aurrerakadari zor zaio. Teknologia hau
burdinaz eginiko tresnerian finkatzen zen batipat.
25. IRUDIA. Goinzaringo burdinola Artikutzan. Tona bat
burdina egiteko 3,5 tona ikatz behar ziren, eta tona bat ikatz
egiteko 5,2 tona egur bchar ziren.
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Sasoi hartako burdin produkzioa, bataz beste honela ikus
daiteke30:
Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Nafarroa

3.600 tona/urte
2.800 tona/urte
733 tona/urte
1.200 tona/urte

Tona bat burdina egiteko, 3,5 tona ikatz behar dira, eta tona
bat ikatz egiteko 5,2 tona egur behar dira33.
Gure lurralde hezetako basoek hektareako urtero 4 tona33
egur egiten badute, laister ikus daiteke burdinolak eskatzen zuten
basoaren azalera zein zen;

Bizkaia
Gipuzkoa
Araba
Nafarroa

Azalera osoarekiko
Baso-azalera
portzentai4
157,- km27,1
127,4 km26,3
33,35 km21,1
54,6 km20,5

Berriro ere, Euskal Herri hezeak eta lehorrak, zoruaren
erabilpenean oraingoan, desberdintasuna agertzen dute.
Baina ez ziren burdinolak egurra erretzen zuten bakarrak,
populazioak berak, egurra erreko bait zuen.
Eman dezagun biztanle bakoitzeko, basoaren 0,125 ha-k
ematen zutena erretzen zela. Hori horrela bazen, herrialde
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bakoitzak, erretzeko egurraren produkziorako zuen baso-azalera
ondokoa izango zen:
Bizkaia

125 km2

Gipuzkoa

131 km2

Araba

70 km2

Nafarroa

230 km2

Nekazaritza aurreindustrialak ekosistemaren gain
izan zuen eragina
Ahal izan den neurrian, lurraren erabilpen nabarienak
deskribatu dira. Laburpen gisa hurrengo 13. taulan sistemaren
ezaugarri nabarienak adierazten dira.
Taula honetan, erabilgarritzat eman dugun azken zutabeko
azalerak, azalera osoa ken ibai, aitz, bide eta orubeen a7alera esan
nahi du. Nafarroaren kasuan atera diren zenbakiek ez dute, behar
bada, erribera aldeetako lugorrian edo etenaldian zeuden lurren
kopurua kontutan ongi hartu. Estimazioa, euri-erorketaren
batezbestekoa erabiliz egin da, eta baliteke, Nafarroaren kasuan,
alde batetik euria jasaten duten lurren artean 800 metrotik
goragoko altuera dutenen azalera oso handia izatean, eta bestetik
alde lehorrean lugorrian dauden lurrak gure batezbesteko
metodoak ematen dituenak baino zabalagoak izatean, egotea
erabilpen baxuaren arrazoia.
Ohar hau egin ondoren, badirudi aztertzen ari garen garai
honetan eta inguruari eginiko eraginari dagokionez, alde hezeari
buruz, zera labur daitekeela:
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- Lurraren %40 bat bere klimax-egoeratik zeharo aldendua
zegoen, alegia, nekazal lanetarako jorratua edo abeltzaintzaren
zerbitzuan belardi bihurtua.
- Lurraren beste %13-14 bat, baso erabilia bezala agertuko
zen, egurra eta ikatza egiteko eta gazte egoeran mantendurik.
- Geratzen zen %40, nolako egoeran egongo zen galdetzen
diogu geure buruari. Lur hau inoiz erabili gabeko klimax-egoeran
dagoen baso atlantikoa zela suposatzeak probabilitate oso gutti
ditu egia izateko.
Garai hauetatik dauzkagun berrien arabera, zuhaitzez
beteriko basoen egoerak kezka asko sortzen zituela nabari
dezakegu. Basotik hainbat lehengai ateratzen zituen herrian
urduritasuna agertzeak (Uriarte 198035 ) baliabidea goi-mugetaraino ustiaturik zegoela adierazten du.
13. TAULA. Lur-azalerak, populazioa, dentsitatea eta lur-azaleraren erabilpenak Euskal Herrian, nekazaritza
aurreindustrialaren garaian.
Azakra
osoa
km2

Dentsitatea Nekazaritzan Egurra eta ikatza Guztira erabi- Embilgarria
Populazioa bizt/km2 erabilitako egiteko erabilitakt litako azalera den lurraren
lurra km2 baso-azalera km2
portzentaia km2
km2

Bizkaia

2.217

100.000

45,1

787

282

Gipuzkoa

1.997

105.000

52,5

667

258

Araba

3.047

70.000

22,9

1.740
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Nafarroa

10.421

230.000

22,1

4.580

285

Guztira

17.675

505.000

28,6

7.774

928

1.069
(48,2)
925
(46.7)
1.843
(60,-)
4.865
(46,6)
8•702
(49.2)

53,45
48,75
64,5
48,63

Lur-azalera osoarekiko portzentaiak parentesi artean adierazirik daude 7.
zutabean.
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Dagoen estatistika bakarra 1784. urterako, Gipuzkoari
dagokiona da eta bertan agertzen diren datuen arabera, herrialde
honetako basoek 250-300 km2-ko zabalera edukiko zuten.
Gainera, basoaren %80 zuhaitz gazte eta helduz osaturik zegoen,
zuhaitz zaharrez horniturikoa, gainerako %20-ra baztertua
zegoelarik. Zenbaki hauek gure kalkuluekin ez datoz batere
gaizki. Gure kalkuluei, itsasuntziek egiteko eta etxebizitzetarako
behar zena gehituz, Gipuzkoan baso ziren 300 km2-ak,
beharrezkoak zirela ondorioztatzen da.
Gure ustetan, kontabilitate honetan falta den lur-azalera
erabilgarriaren %40, nola edo hala, erabileraren erabileraz
endakaturiko bigarren mailako basoa izango zen. Tsenbaga
klanaren nekazaritza-mota aztertzerakoan ikusi denez, lurraren
erabilera jarraian (inolaz ez gure nekazaritza aurreindustrialean
erabiltzen zen intentsitatearekin), lurraren zati bat belar-espezie
batek (Imperata Cyclindrica) menperatu zuen. Hemen ere
antzeko zerbait jasoko zen baina lur-azaleraren kopuru handiago
batean.
Garai hartan, lurraren erabilpena beraz, ia osoa zen, baina
Tsenbagaren kasuan bezala, erabilpenaren zati bat klimax-basoa
erdibidean mantentzean oinarritzen zen. Horregatik eta oraindik
gure garaira arte, haritzaren mitoa heldu da. Haritza beharrezkoa
zen burdinoletarako, untzigintza eta etxegintzarako, gaztainondoa
beharrezkoa zen gaztainak emateko eta zura egiteko. Nekazaritza
beharrezkoa zen janaria lortzeko, baina alde hezean nekazaritzaz
gain janaria eta bizitzeko behar diren gaiak lortzeko, beste
iharduera batzu eman zitezkeen eta ia beti iharduera hauek
kontraesanetan jartzen ziren.
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Lurraren erabilpenaren analisia egin ondoren, gizalciaren
eragina nahikoa sakona izan dela ikus daiteke, baina garai hartan
inork ez zuen inoiz, poluziorik zegoenik esango. Populazioaren
dentsitatea urte hauetan ez zen hain urria, 50 bizt./km 2 alde
hezean eta 22 bizt./km2 alde lehorrean. Alde hezean ematen zen
giza dentsitateak, abere-dentsitatearekin batera, nolabaiteko
eragina izan behar izan zuen ibai eta erreketan. Gaur egun
behintzat, honelako dentsitateekin, uda eta udazken sasoietan,
uretara isuritako amoniakoak, ur txikiek eta tenperatura altuak
direla medio, arrain-hilketa ugari eragiten du36 . Halaber,
nekazaritza aurreindustrialaren garaietan, estolderiak ezezagunak
ziren eta giza ur zikinen kopururik handienak txitxipozu eta
etxeondoko lurretan suntsiturik geratzen ziren, beraz ez zen
poluzio handirik ibaietako uretara heltzen.
Ibaiek jasotako eraginik handiena, uren berotzea izango zen,
ibaiondoetako landarediaren desagertzearekin batera.
Tenperaturaren aldatzeak badu noski eragina, nahiz eta gaur egun
gertatzen diren hondamendi ekologikoekin konparatuz kontutan
hartzekoa ia izan ez.

GAUR EGUNGO NEKAZARITZA
Nelcazaritza aurreindustriala kokatu dugun denboratik gaur
egunera, industrializazio-prozesu osoa eman da, ezaugarri
nabarienak hauexek izan direlarik:
- Oinarrizko zientzien garapena
- Erregai fosilen erabilpen zabala
- Teknologiaren garapen osoa
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- Nekazaritza teknifikatuen garapena, edo iraultza berdea;
- Eta honekin batera, lehen azaldu den bezala, zentru eta
periferiaren arteko banaketa.
Euskal Herrian prozesu hau osorik eman da eta piskanaka
piskanaka hemen desberdindu ditugun bi Euskal Herrien arteko
desberdintasuna, Iparralde (Frantziako estatuan kokaturiko Euskal
Herria) salbuespen, areagotu egin da. Gero ikusiko denez, alde
hezeak, Bizkaia eta Gipuzkoa osoak ordezkatzen dituelarik, baina
Araba eta Nafarroaren zati batzurentzako ere baliO duelarik,
prozesu honi jarraitu dio:
- Nekazaritzak ez du aurrera egiten XVIII. mendetik
honuntz, are gehiago azkenengo hamarkadetan orduko
ekoizpenetatik behera geratzen da.
- Arrantzak, izugarrizko gorakada egiten du eta esate
baterako 1968. urtean bere gailurrera iritsi zen. Urte honetan
165.000 tona harrapatu ziren. Arrain hauekin lorturiko proteinak,
zuzenean giza elikapenera doazela suposatuz, 20.000 km2-ko lur-azalera beharko litzateke proteina horiek ordezkatzeko, hau da,
Bizkaia gehi Gipuzkoaren azalera osoa bost aldiz.
- Alde hezea, zeharo industrializatuko zentru bilakatzen da,
zentru hitzarekin lehenagoko orrietan azaldu dena esan nahi
dugularik.
- Populazioaren dentsitatea, garai aurreindustrialarekin
konparatuz, hamar bider handiagoa egin da.
Alde lehorrean beste bide batzu jarraitu dira:
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- Nekazaritza teknifikatua guztiz garatu da eta periferia
bihurtu da, periferia hitzarekin lehenagoko orrietan azaldu dena
esan nahi dugularik.
- Populazioaren dentsitateak ez du igotzen. Nafarroa osoan
biderkatu egiten da eta Araba osoan laukoiztu, baina bai
Nafarroan eta bai Araban, populazioaren gehiengoa zentru bezala
hartu behar diren Gasteiz eta Iruñea hiriburuetan kokatzen da.
Hemen darabilgun gaiari heltzeko, gainbegirada batez
bakarrik azaldu ditugun ezaugarri hauek sakonago aztertu behar
dira. Gaur egungo egoeraren analisia egiteko, eta arrazoi berezirik
gabe, 1979. urtea aukeratu da.
Nekazal ekoizpenaren datuak (abeltzaintza barne) urte
horretako, Anuario de Estadistica Agraria40 , deritzon
argitarapenetik atera dira. Uzt.sleta produkziorik garrantzitsuenak
aukeratu eta energi unitatetara aldatu dira. Eskuraturiko datu
guztiak 14. taulan agertzen dira. Produktu bakoitzaren edukin
energetikoa Pimentel-ek 6 , Leach-ek31 eta Jimenez Vargaz-ek38
emaniko datuetatik atera dira.
Nekazal ekoizpenak, abettzaintzari dagokiona kenduz baina
sorobelarren uztak kontutan hartuz, 15. taulako emaitzak
erakusten ditu. Taula horretarl, lehenago, gaur egungo aldirako
apuntatzen genituen ezaugarri nabarienetako batzu, gogor
azpimarratuak agertzen dira.
Alde hezean, nekazal iharduera ia guztiz baztertua agertzen
da. Nekazal ekoizpenak, ozta-ozta emango lituzke 500 kcal
biztanleko, hau da, garai aurreindustrialean baino 6 edo 7 bider
guttiago.
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NAFARROA
106 kg/urte 10 3 GJ/urte

00

Garia
Zekalea
Oloa
Artoa
Patata
Lekadunak
Sorobelarrak
Besteak
GUZTIRA
Haragia*
Esnea
Arrantza
Egurra

ARABA

47,12
1.754
4.014
85,37
7,52
926
0,22
1.330
203,93
242
0,23
1.227
343,660
48,47
743
10.896
9,91
27,58
2.916**
272
100,35,5
88,65
3.810
284,57

127,04
290,70
10,94
89,50
101,08
14,15
641,6
446,-

BIZKAIA

GIPUZKOA

106 kg/urte 10 3 GJ/urte 106 kg/urte 103 GJ/urte 106 kg/urte 103 GJ/urte

650
1,2
1.178
104
21
1,82
489
22,6
20
0,28
705,5
389
95
11,12
2.946
1.484**
30,98
109
148,5
75,1.187
369,34
-

0,-

-

-

-

-

-

-

(0,165)
127
54
4

4,95
11,28
-

-

73
37
-

488
685
398,3
20,86
31
26
796
629
1.400**
42,52
1.432**
105,22.238
75,22.238
244,85
3.278
4.945

* Behi- eta ard . -haragiari dagokiona bakarrik.
** Belardi osoen ahalmena, gainontzekoa inportaturiko pentsuaz.
Oharra: Ematen diren haragi- eta esne-kopuruak ekoizteko, ez da nahikoa bertako belardien ahalmena, hau da,
kg-tan emandako haragi- eta esne-kopuruek inportaturiko pentsua eta haragia kontutan hartzen dute. Hala ere,
kopuru horien konbertsio energetikoa egiterakoan, bertako belardien ahahnena baizik ez da kontsideratu.

Arabak eta Nafarroak, nabarmenki gehitzen dute nekazal
ekoizpena. Gehitze hau ez dagokio ekoizpen osoari bakarrik,
biztanleko ekoizpena ere biziki gehitzen da Nafarroan, 2,5
biderkatu delarik.
15. TAULA. Nekazal ekoizpen osoa hektareako eta biztanleko
eta Euskal Herrialdeen ezaugarri batzu.
Populazioa
x 10

Azalera
osoa
km2

Nekszn1
aza1era
km2

Nafarron

487,-

10.421

Azaba

250,-

3.047

Bizkaia

117,5

2.217

Gipuzkoa

690,-

199

3.649
(35)
853
(28)
132
(5.9)
134
(6,6)

Populazioaren
Nekazal Elcoizpena
Azalenuakiko Biziaalekikc dentsnatea
esea
keal/b.e. Biz/km2
myha u.
103 Gijum
10.846

29 sfin

14.650

46

2.946

34.536

7.716

82

796

60.303

443

530

629

46.940

596

345

Azalera osoarekiko portzentaiak parentesi artean adierazten dira 4.
zutabean.

Guzti hau ikusiz, B izkaiak eta Gipuzkoak garapen
industriala aukeratuz, nekazaritza alde batera utzi dutela argi eta
garbi geratzen da; Arabak eta Nafarroak, alderantziz, eta azken
honek batipat, nekazaritzaren garapena indartzen dute.
Nekazal ekoizpenak ez du, halabaina, Euskal Herriaren
elikaduraren balantze energetikoa isten. Jadanik kontutan hartuak
izan diren abereen elikadurarako diren sorobelarren ekoizpena
salbuespen, beste era batera elikaturik izan diren abere-proteinak,
nekazal ekoizpenari erantsi behar zaizkie. Ekoizpen hau kontutan
edukitzeko, Nafarroan eta Araban, behi eta ardien haragiaren zein
esnearen ekoizpena, belardi eta larretan lortzen den ekoizpen
primariotik datorrela suposatu dugu, baina Ocerri eta hegaztien
haragi zein arrautzak, abereen elikadurarako erabiltzen diren eta
kontutan hartuak izan diren sorobelarretik datozela onartzen da.
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Bizkaia eta Gipuzkoako kasuan dauden belardi eta larreen
azalerak, ezin du herrialde hauetan dagoen haragia eta esne-ekoizlea den azienda guztia elikatu. Horregatik, ekoizpen
primario osoa estimatzeko, belardi eta larreen azalerari, 40.000
MJ/ha-ko produktibitatea suposatu zaio.
Bestalde, Bizkaian eta Gipuzkoa, arrantzak proteinen sarrera
paregabekoa suposatzen du. Hego Euskal Herriko kostaldeetako
arrantza-portuek 1968. urtean lortu zuten arrainketarik gorena,
urte horretatik aurrera urritzen joan direlarik. 1972. urtea, deitura
okerreko petrolioaren krisiari hasiera ematen diolarik, mundu
osoko arrainketa handiena ikusi zuen urtea da ere, eta urte
horretan ere, arrantzaren krisia hasi zen.
1979. urteko arrainketa 150.000 tonatan joz gero37, pisu
osoaren %65 probetxatzen dela eta %19 proteina dela emanez,
urte horretan euskal kostaldean sartu zen proteina-kopurua
18.525.000 kg. izan zen.
Proteina-ekoizpenak, belardietan elikatzen diren behi
aziendetatik, 1:140 energi ratioa eskaintzen du (3. taula); beraz,
itsasotik harturiko proteinak ondoko energi primarioaren
baliokide dira:
18.525.000 x 4.100 x 140 = 1.063 x 10 13 kcal/urte =
= 44.476.987 GJ/urte
Zenbaki hau, Bizkaia eta Gipuzkoaren artean erdibana
eginez eta aurreko taulako datuak osotuz 16. taulan prestatu da.
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16. TAULA. Nekazaritzak eta arrantzak osoturiko produkzio
primarioa.
Nekazal
belardien
azalm
km2

Nekazal
Atereekoizpena -proteinen
ekoizpena
103 GJ/urte 103 Gijurte

iinPri°:,:inet. Azalera guztira
Arrain-proteinen ekoizpen (benetakoa nabiz
mamu-lurrak)
0801
ekoizpena
gei2
103 Gijorte 103 GI/une

Ekoizpena
primarioa
biztanleko
kcal/b./e.

Nafarroa

6.503
(62,4)

10.896

3.488

-

14.384

6.503
(62,4)

19.339

Araba

1.271
(41,7)

2.946

1.484

-

4.430

1.271
(41,7)

11.602

B izkaia

490
(22,-)

796

1.432

22.238

24.466

11.339
(511,-)

13.632

Gipuzkoa

452
(22,6)

629

1.400

22.238

24.267

11.302
(566,-)

23.029

Azalera osoarekiko portzentaiak parentesi artean adierazten dira.

Taula horri begiratuz hainbat gogoeta egin ditzakegu:
- Arrantza kontutan hartu gabe, elikagai-ekoizpenaren
aldetik hain gaizki zebiltzen alde hezeko Bizkaia eta Gipuzkoako
lurraldeak, beste lurraldeekin parekatzen dira arrantza kontutan
hartzen denean. Honela, pertsonako egunero ekoizten den
produktibitate primariorik handiena, Gipuzkoak du, Nafarroari
dagokiona parekoa delarik. B izkaia eta Araba bigarren maila
batetan geratzen dira, bakoii:zak 12.000 kcal/biztanleko eta
eguneko inguru dituelarik.
Desberdintasun hauek ez dute lurraldeen arteko elikaduran
desberdintasunik suposatzen, aztertzen ari garen garai honetan,
garraioen garapenak elkartruke handia ahalbidetzen bait du. Baina
hau esanez gero, taulako zenbakiek herrialde bakoitzeko
garapenari eusten dioten hainbal ezaugarri adierazten dituzte:

- Bizkaian eta Gipuzkoan bere baitan ez dagoen lur-azalera
izugarri bat agertzen da. Lur hau barnean izan ez arren, lurralde
hauentzako produzitzen ari da. Honako lur hauek "mamu-lurrak"
izenarekin bataiatu zituen Borgstrom-ek (1979) 10. Mamu-lurrak
hainbat herrialdek zituzten eta lur hauen kopurua, Borgstrom-ek
kalkulaturik, 17. taulan agertzen dira.
17. TAULA. Mamu-lurrak, goldaturiko lurren portzentaia bezala.
(1.974-1.975) Borgstrom (1.980)10.

Japonia
Heni Belrak
Suitza
Belgika
halia
Erresuma Batua
Mendebaldeko Alernania
Txekoslobakia
Portugal
Espainia
Fkialdeko Alemania
Frantzia
Polonia
Hungaria

Dadeazmage

nshaereage

Chwt acmage*

365
562
31
403
187
159
100
103
88
41
56
37
17
18

348
75
194
54
23
39
47
10
18
42
28
7
25
13

713
637
625
457
210
198
147
113
106
83
76
44
42
31

* Aurreko bi zutabeen batura.
Trade acreage: Inportatutako nekazal elikagaiak produzitzeko bere
mugetatik at erabilitako lur-azalera.
Fish acreage: Arrantzaren bitartez eskuraturiko proteina-kopurua ekoizteko
lur-azalera baliokidea.
Chost acreage: Mamu-larruak. Aurreko bi zutabeen batura.
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- Berriro ere, lehengo garaietan ustez gertatu zen bezala,
XVIII. mendean gertatzen zela ikusi dugun bezala, gaur egun ere,
alde hezeak, edo bereziki kostaldeak, itsasotik proteinak
ateratzean finkatzen den aukera bereziari jarraitu dio.
- Lehen ikusi denez, Estatu Batuetan, eguneroko elikadura
pertsona bakoitzeko 3.275 kcal-koa da, baina, biztanle bakoitzari
energia hori emateko, berori baino hamar bider gehiago
eskuratzen du hango nekazaritzak, hau da, 32.750 kcal biztanleko
eta eguneko. Ekoizpen guzti honetatik 2.000 kcal balcarrik doaz
zuzenean giza kontsumora; beste 30.750 kcal-ak abereak
elikatzera doaz, eta populazioari abere-produktu bezala heltzen
zaion elikadura-energia, 1.244 kcal-koa da biztanleko eta
eguneko. (Ikus 15. irudia). Lehen ere aipatu den bezala, 16.
taulara begiratuz ikus dezakegu Gipuzkoa eta Nafarroan lortzen
den produkzio primarioa batezbeste 20.000 kc21-koa dela
biztanleko eta eguneko, beraz E.E.B.B.-etan lortzen denaren 2/3
gutti gora behera, hau da, behar-beharrezkoak diren 2.200 kcal
biztanleko eta eguneko baino 9 bider gehiago. Bizkaian eta
Araban berriz, beharrezkoak direnak baino 5 bider gehiago
eskuratzen dira. Herrialde guztietan, beraz, elikadura ona lor
daiteke.
Hemen, zenbaki hauek lantzean eta biztanleko zifrak
ateratzean ez dugu, ez herrialdeen arteko, ez Euskal Herri eta beste
herrien arteko elkartrukerik kontutan eduki. Jakina da, bai lanaren
zein lehengaien truke, janaria lor daitekeela, baita, esate baterako,
Nafarroan ekoizten den laborea, Kantabriako abeltzaingoa
elikatzera bidaltzen dela ere, edo euskal kostaldean lehorreraturiko
atuna eta antxoa, lata barnean sarturik hortik kanpo doala ere.
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Horregatik, gaur egun Euskal Herrian balantze orokor bat
egitea ez da erraza. Inportazioak eta esportazioak ia berdinak
direlarik, barne-produktu gordinaren %90 errepresentatzen dute,
baina zalantzarik gabe, orain aztertzen ari garen gizarte industrial
honi hasiera eman zaion herrietan, populazioaren dentsitate
handiari eusteko elikadura-ahalmen handiaren beharra zegoen.
Gainera, elikagaien ekoizleek popuilwioaren zati txikia izan behar
zuten, gainerakoak beste lanetarako liberatzeko.
Zentzu honetan, Bizkaiaren garapen industrialerako, itsasoa
proteina-iturri bezala aukeratzea, burdin meategiak eta burdinolak
baino funtsezkoagoa izan zen. Dena den, burdin meategi eta
burdinolei esker arrantzarako beharrezko tresneria, mementuko
teknologiari jarraituz egiten zela esan behar da ere.
Datu horien aurrean, hauek eta beste gogoeta mordo bat
egin daitezke, horretarako beste askoz datu gehiago bildu eta
landu beharko liratekeelarik.
B asoaren ustiapena
Orain arte, abere edo gizakien elikadurara zuzendua dagoen
lur edo itsasoaren ustiapena aztertu izan dugu, baina Euskal
Herrian, lurraren beste ustiapen bat, hedadura handikoa, ematen
da.
Ustiapen horri neurria hartzeko asmotan, 18. taula eratu
dugu. Taula horretan lurralde bakoitzak duen baso osoen eta
hazkuntza arineko zuhaitzez beterik dagoen azalera, urteko
ebakiriko zuraren bolumena eta beronek dakarren energi kopurua
agertzen dira lehenengo zutabeetan. Bostgarren zutabean, zurak
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suposatzen duen energia primarioa, gainerako energiari gehituz,
lurralde bakoitzean eskuratzen den energia primario osoa agertzen
da. Seigarrenean, lurraldez lurralde, biztanle bakoitzeko
maneiatzen den energia primarioa ikus dezakegu.
18. TAULA. Basoen azalera osoa, hazkunde arineko espezien
azalera eta zuraren ekoizpena.
Ekoizpen
EkoUpan pri- EkoUpen energelikoa
Basoaren
Hazkunde arineko Zunuen
azalera oaoa eapezien azalera ekoispena energetikoa mazioa guzdra bizunleko eu eguneko
kcal
ktn2
km2
m)/urte
G.TAirte
GI/utte
Natarroa

3.038
(28 • 5)

1.027
(9.8)

284.572

5.358.050

19.428.312

26.189

Araba

1.088
(35,-)

319
(10,4)

88.646

1.669.066

5.206.866

16.256

Bizkaia

1.262
(59,9)

1.023
(46,3)

369.336

6.954.025

30.935.514

17.313

Gipuzkoa

188
(59,4)

735,8
(36,84)

244.854

4.610.221

28.367.876

26.924

( ) Azalera osoarekiko portzentaia.
Taula honetan nabaria da, berriro ere, alde heze eta
lehorr'aren arteko desberdintasuna. Bizkaia eta Gipuzkoak, heuren
lurraldearen erdia baino gehiago basoz horniturik daukate, eta
gaso guzti hauek, produkzioan dihardute. Bizkaiko 1.200 km2–ek, Nafarroako 3.000 km 2 -ek baino zur gehiago ematen dutela
ikus daiteke.
Hori ulertzeko, alde batetik, bigarren zutabean, hazkunde
arineko zuhaitzen basoak lurralde bakoitzean duen azalerari
begiratu behar zaio. Bizkaian, koniferoak baso osoaren %81 dira,
eta gainera konifero gehienak, Pinus Radiata, espeziekoak dira.
Gipuzkoan koniferoen portzentaia %62-ra jaisten da, baina
oraindik altu samarra da. Nafarroan eta Araban, koniferoen baso115

–azalera %10-e,an dago, gainera Nafarroaren kasuan, portzentaia
handi bat, goialdeetan, bertoko pinuz egindako basoa da.
26. IRUDIA. Bizkaian, koniferoak baso osoaren %81 dira eta
Gipuzkoan koniferoen portzentaia %62 da.
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Berriro ere, ondokoa azpimarra daiteke:
- Alde hezean, nelcazaritza iharduera marginala da, eta
abeltzaintza nekazaritza bezala hartzen bada ere, oraindik bigarren
edo hirugarren mailako ihardueratzat hartu behar da. Alde heze
honetan, proteinak, "mamu-lurra" izenarekin aipatu dugun eta
urruti dauden itsasoko azalera zabaletatik datoz. Barneko
lur–azaleraren erdia edo gehiago, zura ekoizteko erabiltzen da, zur
honekin, gehien bat, papera egiten delarik.
Alde lehorreko lurraldeak, nekazal lurraldeak dira, eta lur
osoaren erdia baino gehiago iharduera horretara ematen dute.
Gainera, kontutan hartu behar da, lurraldeez mintzatzen garenean,
lurralde historikoak hartzen ditugula estatistikak erabiltzerakoan,
eta hasieran esan bezala, lurralde lehortzat hartzen ditugun
Nafarroa eta Araba ezin sar daitezke osorik sail honetan, ez eta
guttiagorik ere.
Lurraren erabilpena
Laburpen gisa 19. taulan agertzen da lurralde bakoitzarekiko
1ur-a7nleraren erabilpena.
Taula hau ez da erabat isten, Bizkaian 176 km 2 eta
Gipuzkoan 169 km 2 falta bait dira. Ziur aski populazioaren
dentsitate handiak eta industri iharduerak dakarren lur
urbanizatuen eskariak nahastu egin ditu estatistikako datuak.
Probabilitate handiz, azalera hauek azkenengo zutabean sartu
beharko lirateke. Nafarroan eta Araban alderantzizkoa gertatzen
da, Nafarroan 200 km2 sobera agertzen bait dira, Araban 21
direlarik gehiegizko kilometroak.
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19. TAULA. Lur-azzleraren erabilpena henialdeka
Nekazaritza
Belardi
Zuhaitz
Goldatua eta larreak exotikoak
km2
km2km2
Nafaffoa

3.694
(35,44)

2.854
(27,38)

1.027
(9,85)

Baaoa
Baso
nahasia
km2
-

Erabilkaitza
HostoHaitz, hiri,
-erorkorra ura,.
km2
lan.2
2.108
(20,2)

950
(9,1)

853

418

319

59,-

(28,- )

(13,7)

(10,5)

(1,95)

(23,2)

(23,53)

Bizkaia

132
(5,9)

358
(16,14)

1.028
(46,3)

81,(3,65)

167,54)
(7,55)

274
(12,13)

Gipuzkoa

134
(6,6)

318
(15,9)

735,8
(36,8)

115,2
(5,75)

337,5
(16,9)

Araba

702

717

188
(9,4)

( ) Azalera osoarekiko portzentaia.
Taula ikusi ondoren, ondoko baieztapena egin daiteke:
Euskal Herriko lur osoa erabilia da era batera edo bestera.
Alde hezean baso hostoerorkorra, berezko klimax-biomaren
ordezkaritzat jotzen badugu, bioma hau azalera guztiaren %90-ean
desagertua dagoela esan dezakegu. Alde honetan abeltzaintza
salbuespen, nekazaritza baztertua izan delarik, lurraren erdia
hazkuntza arineko zuhaitzak landatzeko erabili da, gero
papergintza eta etxegintzarako zura lortzeko. Bestalde, lurraren
%10 (%20 beharbada) hirigintza eta industrietarako orube bezala,
zeina errepidetan eta erabiltezin bihurtu diren lurretan, sailkatzen
bait da.
Bioma osoa honela aldatzea, ona ote da? zentzuduna al da?
Batzuk, hori eginez aberastu direnek, baietza emango dute. Gure
herriaren etorkizunaz zerbait arduratzen garenok beldurrez baino
ezin dugu ikusi horrelako aldaketa orokorra.
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Alde lehorrean, lurraren erabilpenean ez da
industrializazioarekin aldaketa handirik izan, eta lehen bezala lur
osoa nekazaritzarako erabilia da. Estatistika aukeratzerakoan,
Nafarroa eta Araba osoa kontutan hartu ditugunez, baina eskualde
hauek bakarrik %50-ean ordezkatzen dutenez alde hau, estatistikek
joerak besterik ezin dute erakutsi. Esate baterako, Nafarroa
agertzen zaigu baso hostozabaletan portzentaiarik handienarekin
eta jakina da baso guzti hauek alde heze eta menditsuetan
aurkitzen direla, hauek atlantikoko lurrak izan ez arren.
Alde lehorreko nekazaritzak erabilitako lur-azaleran
aldakuntzarik eduki ez arren, erabiltzeko moduan, aldaketak
nabariak eta eraginkorrak izan dira. Ongarri sintetiko, intsektizida
eta herbiziden erabilpena, zein petrolioz higituriko makinen
erabilpena guztiz zabaldua dago.
Lurraren erabilpen-mota hauek, eta bereziki gaur egungo
erabilpen-erak, hainbat eragin sortzen dituzte inguruan eta dauden
datuak azaldu baino lehen, eragin hauen zerrenda bat egingo dugu.
Hemengo biomakoak ez diren koniferoek lur hezearen erdia
betetzeari buruz, honako eraginak aipatu dira:
- Lurzoruaren degradazio azidoa pinu-hostoengatik. Berez
nahikoa azidoak diren lorzoruetan, azidotasuna gehitzen duten
espezieak haztea kaltegarritzat jo izan da.
- Gure jatorrizko faunaren baztertzea, landaredia zeharo
aldatzearen ondorioz. Bereziki, zoruan bizi diren
makroomogabeen komunitatearen aldaketa.
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- Zoruan dauden mineralen lixibiatzea gehituriko
azidotasunagatik.
Aurreko eragin horiek, agian gehien aipatzen direnak badira
ere, gure ustez pinudiaren ustiapenari dagokionez, eraginik
gogorrenak ondoko hauek dira:
- Basoa intentsiboki ustiatuz, zorua, izugarri txirotzen da.
Orain diharduen ustiapena amaitzear dagoelarik, laster alde
hezearen lur-azaleraren erdia baino gehiago, erdi antzu gera liteke.
- Ustiapena aurrera eramateko, bideak eta pistak nonahi
irekitzen dira, eta ebaketak matarrasan egin. Guzti honek, inoiz
ezagutu ez den bezalako lurzoruaren higadura sortu du; higadurak
aipaturiko txirotasuna areagotu egiten du.
Beste erabilpen-motek ekar ditzaketen ondorioak ondoko
hauek dira:
- Larre eta belardiak, gure kasuan, ekosistemaren
sinplifikazioa dira, sinplifikazio honek, berez, ekosistemari
dagokion fauna eta landarediaren aldaketa orokorra dakarrelarilc. Ez
du, bestalde, higadura eta lur txirotzearen gain eragin ezagunik.
- Alde hezean, lur erabilkaitza, azalera osoaren %10 da,
neurri handi batean lurzoru urbanizatua delarik, hau da,
etxebizitza, kale, bide, errepide, industriguneak, zerbitzuguneak
eta abarrak egiteko erabili den lurzorua. Hau guztia egiteko,
orokorki, nekazaritzarako lurrik onenak hartu dira. Bestalde,
lurzoru urbanizatuaren eragina ingurunearen gain, lurra basamortu
bihurtzearena bezalakoa da.
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- Alde lehorreko bioma, alde hezekoa baino ahulagoa
izanik, aintzina desagertu zen, lurrak, goimendiak izan ezik,
nekazaritzarako erabiliak izan bait dira.
- Gaurko nekazaritza industrialean erabiltzen diren ongarri
sintetikoek eta beste produktu kimikoek, lur azpiko erreka txiki
zein ibaietako urak zeharo poluitu dituzte.
- Euskal Herriko gizartearen ihardueraren eragina, ez da
haien lurretako mugaz barne dagoen ekosistemara mugatzen.
Alboko eta kanpoko itsasoetan egin den arrantza intentsiboak
eragina izan du ere munduko arrantzaren krisian. Antxoa eta
legatzaren populazioak zeharo urritu dira gure kostaldeetan, eta
urrutiko kaladeroetan harrapatzen diren espezien populazioen
urritzean ere parte ona izan dute euskal arrantzaleek.

Populazioa eta industriaren presioa ingurugiroan
Lehen aipatu bezala, Bizkaia eta Gipuzkoa osoak bereziki,
eta Nafarroa eta Arabako eskualde batzu, zentru bihurtu dira eta
zentruaren ezaugarri batzu ondoko hauek dira:
- Populazio-dentsitate handiak.
- Industrigune eta merkatalgune indartsuak.
- Gai-kontsumo handia pertsonako.
- Energi kontsumo handia pertsonako.
Eta aurreko ezaugarrien ondorioz, POLUZIOA NONAHI.
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27. IRUDIA. Zentruaren ezaugarriak: populazio-dentsitate handia,
industrigune eta merkatalgune indartsuak, gai- eta energi
kontsumo handia pertsonako eta, guzti horren ondorioz:
POLUZIOA NONAHI

Behar bada, testuinguru honetan da poluzio hitza hobekien
ulertzen, hasieran esan den bezala, gure industria, ibilgailu eta
tresnerien pilatzeak, aire arnastezina, kiratsa darion ura, zarata
eustezina eta hainbat egonezin konkretu eta nabarmen
dakarzkigulako. Baina gizarte industrial honek, ia nabariezinak,
ikustezinak diren eragin sakonagoak ditu. Eragin sakon hauen
ondorioak, epe luzean sentitzen dira eta behin agertzen direnean,
geldiezinak dira eta plazaratu ondoren epe laburrean ez dute
konponbiderik. Honelako eraginetan ere, Euskal Herrian bizi izan
den eta bizi den gizarte garatu honek, parte hartu du bere neurrian;
beraz, ingurugiroaren gaineko eraginez dihardugula, komeni da
zein eragin-motaz ari garen azaltzea:
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- Lehen aipatu dugun arrantzaren krisia litzateke horietako
bat. Itsasoaren superustiapenak izugarrizko kalteak, tirabirak eta
egonezinak ekarri ditu. Eta okerrena da, ustiapen kaltegarri hori
aurrera eraman dela zientziak zer jazoko zen ongi iragarrita izan
arren.
- Mundu osoan dagoen landarediaren biomasa urritzen ari
da, bai gure basoak moztu eta lurra nekazaritzan edo hirigintzan
erabiltzen delako, eta baita kontsumitzaile porrokatua den gure
gizarteak, beste tokietako basoak irensten dituelako ere.
Biomasaren beherakadak, klimaren aldaketa ekarriko duela ia
ziurtatua dago jadanik.
Erregai fosilen erabilerak, petrolioa erretzea alegia, sortzen
duen anhidrido karbonikoak, batez ere Euskal Komunitate
Autonomoko biomasaren beherakadarekin batera, klimaren
aldaketari laguntzen dio. Horrez gainera, petrolioak daukan sufrea
erretzean anhidrido sulfurosoa (S0 2) sortzen da eta badirudi gas
hori dela euri azidoaren sortzailea.
- Lehen aipaturiko lurzoruaren higadura, puntu itzulezinera
hel daiteke, jadanik heldt1 ez bada, hemen lur osoa baldintzarik
gabe erabiltzen ari garelako, orekan bizitzen ez dakien gizarteak
ezartzen dituen premiak direla eta.
- Azkenik, nahi eta nahi ez, etengabeko hazkuntzan bizi
behar duen sistema ekonomikoak, lurrak berak dituen mugarekin
topo egiten du. Sistemaren kontzientzia, morala eta kultura
bultzatu duen ideologiak, ez ,lio uzten muga hauen existentzia
ikusten, eta, gelditu beharrean, lurraren ustiapenari ekiten dio,
horrela, krisi soziala eta ekonoinikoa areagotzen direlarik.
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Kontzeptu hauek argitu ondoren, eta egin diren lanei esker,
Euskal Herriaren barnean dagoen Komunitate Autonomoan
ematen den poluzioaren azterketa orokorra egin daitekeela uste
dugu. Azterketa hori lan honen hasieran aztertu den poluzioaren
definizioan oinarrituko balitz, jokabiderik zuzenena Euskal
Herrian erabiltzen diren gai guztien balantzea egitea izango
litzateke. Lan hau egitea ez da hain erraza, estatistika gehienek
dirua maneiatzen bait dute eta ez gaiak.
Dauden datuak, handik eta hemendik arakatu eta miatu
ondoren, eta hainbat komunikazio pertsonali esker, 28. irudia,
prestatu da. Irudi honetan, 1979. urterako edo urte honetara
gehien urreratzen diren datuekin, Euskal Komunitate
Autonomoko gai eta materialen balantze osoa agertzen da.
Balantzeak noski baditu hutsak, baina gai poluitzaileen
kopuruari dagokionez nahikoa ondo tajututa dago, eta beste gaien
mugimenduari dagokionez zera esan daiteke, denborarekin lana
hobetu eta egokitu egin daitekeela. 41,42,43,36
28. irudiaren ulerpena errazteko, nola egin den laburki
Rzalduko da:
- Ezkerreko aldean, industriara edo kontsumora zuzentzen
diren lehengaiak agertzen dira. Gai hauek kanpotik, gure
lurretatik edo meategietatik datoz batipat.
- Erdian eta laukien bamean, gai hauekin edo beraietatik
ateratako produktuekin egiten diren transformazioak agertzen dira.
- Eskuin aldean, gaiak eta materialak erabili ondoren,
sortzen diren hondakinak eta nora botatzen diren (zorura edo
uretara) agertzen da.
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28. IRUDIA. Materialen balantzea Euskal Komunitate
Autonomoan. Unitateak tona/urte-tan azaldurik.

CO, - 2.760.000
ICeemo
Bordin onnerala, orgaziak, bareak, errefrat.
2.840.000
780.000

Saara, bareak, erndratz
871 798
ZORURA
Ona diaolbunak
1.095
URETARA

LABE
GARALUC
te.
eta
BESTE4K.

Hr,..ban, 30.000 TORURA

Anabioa
eta beme
metalat
1.800.000

1.700.000

Dcatsa

1.400.000

6110
500

►

50,1;NH4)2•••"-- SO
Berreek.

2.600

Olioak 2.00
Ch4Ord.
Berman xaflatuak inport.
Inportuuriko eraldatuak

METALEN
ERAIDAKETA
•

Arido gogorrak (011, 30,11„,NO.,H)
Azidoak 17500
Un ... 65000
Bainuak (Cr, Ni, Zo,...)
Ando dzabk eta bamak

AZALEICO
TRATAMIR4DUAK

Pinta eta Emenita minera/ak

RULPURIKOA

260.000

eta

30,11, 1.900
Podato mineralak, NH,.
Pirita erreanza baumak
Azidoa (QH) 2711.100
10.000

LRETARA

ma

ICoakolak
45.000
Olioak, taladrinak
Olio butza 1.264
CIRC 3.792

Asido gonorren gamak
Metalak
3.600
Azadotamna
16.000

ZORURA
ORETARA

URETARA

Azado abulak eta bamak

Metal ammak (1)
Aandotmana
93.000

URETARA

TIO,zen
Hanta
Sen..0 1 Pb, Cd
EICOIZPENA -. Renuak. Metalek (2)
URETARA
IS°4113
131 696 250 1Planikoen
2$9.000
°2 I Sa4 Egookormaileak
ONOARR/- . n
Innonarmic 11
OBdflw
Amoniakoa 1.314 IJU3TARA
i IIC G
I S°2 4.000
«id..ruadioaren
Aridatamna 13.000 URETARA
oxidoen -•Metalak (1) + (2) 18.615
165.050 berruk.
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28. IRUDIA (jarraipena). Unitateak tona/urte-tan azaldurik.

C01 770.000
HP
3.1C
Pioua eta adralipaa 610.603
tOrra 24.001

Zuhairs-nahk, CO C. 90.000

PAB331.-PASTA12/147ZA
120.000

2.n.000

I P.Prt+r°'

0112( 3$.600
Preolak
64
lolorea 7701

I

Paper brralklara hiprra
450.000
Solk etOorea, rekalsa, asukrea,...
aosa
Elludunrea I
Ennea 140.000 j 8.3168ria

Matala aegankoa
ClIC
7.000

Sul[vika,

HIrba
100.000

Belardialc ela peausua
Arraina 110.080
Oria,
B8r661dak
I 1
Elikasalek
Plartko•k, rtaber
Pzperi 139.000
Zemenon, hrrri
I I
burdi-o-a
2.000.000

13818
120 000

11.111

I

Hanaa 70.000
IlereghIn.

t-f-

UREITARA

P
Zabarrrk
300.000

icomtunko
hiri.abartak

ZORT.RA
UREITAAA

CBC
INf

#

Ur 186868618
-I 4,1,188406

URIMARA

rar `19,
Papara

I

10:0.0
1_
..
Kaatr♦ mae:
P696166ioa
"61411
4.964.000
87.600

Petrolioa 2.190.083

ttdrriak,
,L. grapP864

U11,81'AllA

Ut

Zabornt 550000
kuonork
081 113.806
INT 9.263
118 70000

87.,

Oarraleak,
litte bootrrak
138204816
Bidegiala
Ifirigintas
Bare ardaproa

Bari Asidaa
lanoruma h{pdun
Forforon 2.900
Nftrogenea 36.305
Solidoak

IMSTARA

Balantzea egiteko, Euskal Komunitate Autonomoan
garrantzia handien duten aktibitateak aukeratu dira eta jarraian
banan banan aurkeztuko dira.

126

Burdingintza, galdaketa eta metalurgia ez-ferreoa
Iharduera hau labe garaietan eta beste labeetan egiten da.
Lehengaiak, mineralak eta galdaketa-prozesurako behar diren
laguntzaileak alde batetik eta bestetik ikatzetik ateratzen den coke
erregaia dira nagusiki erabiltzen diren gaiak.
Hondakinak, burdina edo metala ez den mineral-zatia gehi
urgarriak, labeetako errefraktarioak, eta moldaketarako hareak
dira. Kea garbitzerakoan disolbatuak edo eskegita uretan geratzen
diren solidoak ere hondakinak dira.
Ikatzetik cokea egitean, amoniako eta materia organikoa
daramatzaten isuri likidoak sortzen dira. Amoniakoa berreskura
daiteke sulfato amoniko bezala eta ongarri bezala saldu, baina hau
1979. urtean ez zen iraunkortasunez egiten.
Laburpen gisa, hona hemen erabilitako materialen balantze
estimatua;
LEHENGAIAK
Mineralak, urgarriak, hareak, eirefraktarioak
Ikatza
GUZTIRA
EKOIZPENA
Arrabioa eta beste metalak
S ulfato amonikoa
HONDAKINAK
Eskoria errefrat., hareak eta abar
Uretan disolbaturiko gatzak (Ca,Na,F,C1,...)
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tonaiurte
2.840.000
1.400.000
4.240.000
1.800.000
2.600

872.000
1.095

Keen garbiketako hauts-basa moduan

30.000

Honez gainera sulfato amonikoa berreskuratzen ez bada:
Amoniakoa (N - NH4)

680

Oxigeno-eskari kimikoa

500

Burdinaren lehen eraldaketa
Lehen eginiko burdina, eraldatu egiten da, bai burdin
xaflak, edo ibilgailuak egiteko. Prozesu honetan hainbat olio
erabiltzen da, gero galdutzat eman ondoren hondakin bezala
botatzen dena. Eraldatze hauetan, koskol izenarekin ezagutzen den
burdin oxidoen hondakinak agertzen dira.
LEHENGAIAK
Arrabioa eta beste metalak
Olioa eta koipeak
GUZTIRA
EKOIZPENA
Xaflatuak, harilkatuak, hodiak
HONDAKINAK
Koskola
Olioak (Olio huts bezala)
Oxigeno-eskari kimikoa

tona/urte
1.800.000
2.000
1.802.000

1.800.000

45.000
1.300
3.792

Metalen azaleko tratamenduak
Eraldaturiko metalen kopuru handi batek, merkatura heldu
baino lehenago, azaleko tratamendu bat edo batzutatik pasatzen
da. Tratamendu hauetan, hainbat azido eta gatz erabiltzen dira.
Azidoek metala erasotzen dute eta hortik ateratzen den gatza
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hondakin bezala bota egiten da. Erabiltzen diren metalen bainuek
ere eraberritu beharra izaten dute eta mementu honetan bainu
zaharrak hondakin bezala botatzen dira:
LEHENGAIAK
Azido gogorrak (CIH, SO4H2, NO3H) %100
Azidoek daramaten ura
Bainuak (Cr, Ni, Zn etab)
Azido ahulak (PO4H3)

tonahrte
17.500
65.000

Baseak (Na0H)
Eraldatu metal ikoak
EKOIZPENA
Ibilgailuentzako osagaiak, edarilatak egiteko, latorria
Hozkailu eta antzeko tresneriaren osagaiak
HONDAKINAK
Azidotasuna (CO3 Ca bezala)
Metalak (Fe, Ni, Zn, Cr, Cu, etab)

16.000
3.600

Sulfurikoa, Titanioa eta Ongarriak
Azido sulfurikoaren ekoizpena, ongarri eta titanioaren
ekoizpenari guztiz loturik zegoen aztertzen ari garen sasoi
honetan.
Azido sulfurikoa, pirita erre eta honen sufrea oxidatuz
egiten da. Pirita erretzen den labean geratzen diren hautsek,
gehienbat burdin oxidoa eta beste metal batzu portzentaia urrian
daukate; dena dela, metal hauek burdina baino baliotsuagoak dira
(Zn eta Cu batipat). Hauts hauek, burdin oxidoa eta zinka eta
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kobrea ekoizteko lehengai bezala erabiltzen dira. Era berean,
labetik kanpo, beste hauts batzu batzen dira elektrofiltroetan.
Hauts horiek, berunen oxidoak prestatzeko lehengaiak dira. Ziklo
guztia kontutan hartuz, hona iharduera hauen balantzea:
LEHENGAIAK
Pirita eta ilmenita
Fosfato mineralak, amoniakoa, CIK etabar
Pirita errearen hautsak (kanpotik ekarri)
Azido Klorhidrikoa %100
GUZTIRA

tona/urte
360.000
320.000
278.100
10.000
968.100

EKOIZPENA
Sulfurikoa
Ongarriak
Burdin oxidoa
Plastikoen egonkortzaileak

289.000
415.000
165.000

HONDAKINAK
S02 airera
Azidotasuna (CO3 Ca bezala)

6.250
106.000
18.615
1.314

Metal astunak (Fe, Zn, Cu, Pb, Cd)
Amoniakoa

Papergintza
Euskal Herriko papergintz ak, pinua ("Pinus Insignis")
erabiltzen du gehienbat, paper-pasta egiteko. Pinuaren pisuaren
%13-a ura izaten da eta geratzen den pisu lehorra, zelulosa eta
beste konposatu organikoen artean erdibanatzen da (bigarren
hauek lignina eta hemizelulosa nagusiki direlarik). Papera
13C
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zelulosaz egiten denez, pinuaren pisu guztiaren %48-49 batek
irteten du zelulosa-pasta bezala, eta beste guztia hondakin bezala
gertatzen da.
Aztertzen ari garen urtean, Kraft pasta-egile gehienak,
hondakin hau, erreaktibo kimikoen berreskuratzea zela eta, erre
egiten zuten. Erretze honekin bide batez, uretara zihoazen gai
poluitzaileen kopuru ikaragarri bat, CO 2, H20, eta sufrearen
konposatuen moduan bideratzen zen airera.
LEHENGAIAK
Pinua eta eukalitua
Karea Ca(OH)2
GUZTIRA
EKOIZPENA
Paper-pasta
HONDAKINAK
.Gasak airera (CO2, H20, S02...)
Zuhaitz-azalak eta karbonatoak
Materia organikoa uretara
Oxigeno-eskari kimikoa (OEK)
Fenolak
Kolorea (kolore-unitatetan)

tona/urte
650.000
34.000
684.000
277.000

770.000

90.000
11.900
35.600
64
7.701

Elikadura-Industria
Sail honetan, inportaturiko soia-babetatik, girasol-hazietatik, eta arrantzaren zati batetik, abereentzako pentsua
egiten duten lantegiak sartu behar dira, eta hauez gain, esne eta
azukrea erabiliz elikagaiak edo edariak ekoizten dituztenak ere,
baita garagarrarekin garagardoa egiten dutenak ere.
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LEHENGAIAK

tona/urte

Soia, ekilora, laboreak, azukrea
Esnea
Garagarra
Azido sulfurikoa eta sodio hidroxidoa
Arraina

500.000
140.000

GUZTIRA
EKOIZPENA
Hirina
Esnea
Garagardoa
Esnekiak

700.000
500.000
120.000
20.000

HONDAKINAK
Oxigeno-eskari kimikoa (OEK)
Khendall nitrogeno totala (ICNT)

8.900
50

Populazioaren kontsumoa
Populazioak, hainbat gauza kontsumitzen ditu:
- Ogia, barazkiak, haragia, arraina, olioa, eta abar elikagai
bezala.
- Zementoa, harria, harea, burdina,... etxebizitzan,
hirigintzan.
- Burdinaren eraldatuak, ibilgailuetan, etxetresnetan, edateko
latorrizko ontzietan etab.etan.
- Papera, egunkarietan, ikasketetan eta burokrazi beharretan.
Aipaturiko eta beste aipatu gabeko kontsumo-gaiak,
hondakin bihurtzen dira.
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tona/urte
LEHENGAIAK
800.000
Elikagaiak
139.000
Papera (kontsumo industriala bame)
Zementoa, harria, burdina (indust eta lan
2.000.000
publikoak barne)
GUZTIRA
2.939.000
EKOIZPENA
Populazioaren mantenimendua eta hazkuntza,
Hirigintza, garraioa, bideak, portuak
HONDAKINAK
Zaborrak
Oxigeno-eskari kimikoa (OEK)
Khendall nitrogeno totala (NKT)
Esekidura solidoak (ES)

550.000
115.800
9.263
70.000

Petrolioa

Goian aipaturiko iharduera guztiek petrolioa kontsumitzen
dute eta ondorioz, anhidrido karbonikoa eta anhidrido sulfurosoa,
airera botatzen dituzte. Komunitate Autonomoan, gai honen
balantzea ondoko hau izango litzateke:
tona/urte
2.190.000

Petrolio inportatua
EKOIZPENA
Prozesu industrialetarako energia
Garraiorako energia
Eraikuntzarako energia
Mendiak eta lurrak lantzeko energia
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HONDAKINAK
Anhidrido karbonikoa

500.000

Anhidrido sulfurosoa
88.000
Lorzoruaren higadura (20. taula)
Solidoak
Nitrogenoa
36.305
Fosforoa
2.904
Bestalde, industrietan, hiri-zaborren antzeko hondakinak
sortzen dira eta orohar hauen kopurua, hauxe da:
Hiriko zaborren antzeko industri zaborrak
300.000

Produkzio-sistemaren barne-zikloak
Euskal komunitate Autonomoan, material batzuren
hondakinak edo produktuak, sistema ekoizlearen barnean
berziklatzen dira bulde batzu sortuz. 28. irudian adierazten dira
aipatu bukleak.
20. TAULA. Euskal ibaien arro-taldeen nitrogeno guztiaren eta
fosforo guztiaren esportazioak44.
Arroak

Azalera
(km2)
, 250

"
h

e

9
.9
W

) 25°

Esportaturiko Konfidantza Esportaturiko Konfidantza
maila
nitrogenoa
fosforoa
maila
kg/ha/urte
kg/ha/urte
(%)
(%)
Guztiak
46
> 99,5
3,6
> 99,9
Lea ibaia ezik
32,7
> 99,9
Guztiak
64,5
> 90
11,2
« 90
Urola ibaia ezik
2,61
< 90
Arroak

Arro guztiak
Arro guztiak Lea ezik
Arro guztiak Urola ezik
<
<

250
250
_

Guztiak
Guztiak
Arro guztiak

Maine ibaia (R/un-en ibai-adarra)
Ibai mexikarrak
Ontarioren Hegoaldeko arroak*

47,6
36
36

>

99,9
99,9

4,25
3,75

21,3
58
20,95

>

_

>

5,36
0,43

17,5
1,7 a 3,9
1,41 a 7,31

>

90
90
« 90
99
-

0,99
-

Zenbaki hauek nitratoen nitrogenoari soilik dagozkio, hiri-aportazioak bame.
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98
> 99,9
>

a 90
> 90
« 90
>

99
-

29. IRUDIA. Piritaren zikloa
I
Nekazaritza
4

On arriak
Pirita Minerala

Hondakinak
Kontsumoa --o- Hondakinak
f

Tr2

I 11
Azido Sulfurikoa

1

re.- Elektrofiltroko hautsak
I , - Labeko Hautsak

Arrabioa-m-- Labe Garaialc-4— Burdin oxidoa
Kontsumoa --Hondakinak
zakko trata.
--Eralcktzea
tEraikuntza

Kontsumoa --em-Hondalrinak
Benma
Kadmioa
Plastficoen
egonkortzaileak
Plastikoa
Korisumoa
Hondalcina

PIRITAREN ZIKLOA
29. irudian ikusten denez bi ziklo ireki hauek garrantzi
handikoak dira, hondakin-kopuru handi bat kontsumora zuzentzen
bait dute. Kontsumo guztia azken finean hondakin bihurtuko da,
baina zikloan materialen egote-denbora luzatzen den bitartean,
zerbait asmatzeko astia dago, edo behintzat, horrela pentsatuz,
arrazoi kontsolagarri bat bilatzen dugu.
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30. IRUDIA. Ikatzaren zikloa.
Arrabioa --4.- Entldaketak, etab. —1.... Kontsumoa --

f

Labe Garaia

Hondakinak

f

Alkurana --cn Txapapota —1.- Konposatu
organikoak

Ikatza —0-Cokea
Amonio
sulfatoa

Gasak

Konts

K
S°4112

Ezre

Hondalcinalc

Encga

Nekazaritza

oa
InLth,
kimikoa
Konimoa

Hondakinak

Hondakinak

COKEGINTZAREN B ARNEKO ETA KANPOKO
BERRESKURAPENAK
Cokegintzan hainbat berreskurapen edo ziklo zabal ematen
dira:
Prozesura sartzen diren lehengaiei, ekoizturiko produktuak
kenduz gero, 600.000 tona/urte geratzen direla kontutan hartzen
badugu, berreskuratze hauek emango ez balira, behin behineko
poluzioa izugarria litzateke. Uren poluzioaren ikuspuntutik,
amoniakoari ongarri bihurtuz zikloa luzatzen diolako eta gas
guztiak erretzean ingurutik hainbat substantzia kentzen dituelako
du garrantzia berreskurapenak. Ikatza erregai fosila izanik, haren
lurruntze partzialetik sorturiko gasak erretzean anhidrido
karbonikoa eta sulfurosoa isurtzen dira airera.
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31. IRUDIA. Paperaren zikloa.
co2
Karea

Erreak berresk.
I

I

Hondalcina CO3Ca

Hondakinak
Pinua

Paper-pasta

Papera

Kontsumoa

Etreak.
kimikoak

PAPERGINTZA
Papergintzak, bere ekoizpenaren zati batean, baditu
gutxienez hiru ziklo itxi:
- Bata, pasta egiteko paper-hondakinen berreskurapena da.
Ziklo honek garrantzi handia du benetan, poluzioaren urritzaile
eta basoaren mesedegarri delako.
- Bigarrena, pasta egiteko erabiltzen diren erreaktibo
kimikoen berreskurapena da. Berreskurapen hau hondakinak errez
eta karea erabiliz egiten da. Hondakinak erretzean materia
organikoa anhidrido karboniko bezala batipat aireratzen da.
- Anhidrido karboniko hau, papergintzarako lehengaiak
diren zuhaitzetan, finkatuko da berriro; beraz, prozesu honek ez
du CO2-aren kontzentrazioaren hazkuntzan zuzenean parte
hartuko. Zuzenean ez baina epe luzean bai, pinudiak, klimax-basoa baino egoera gazteagoan mantentzen dira eta ondorioz
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orokorki klimax-basoa baino karbono-kopuru txikiagoa dauka
almazenaturik. Edozelan ere, hau da aipaturiko hirugarren zikloa.
- Beste laugarren zikloren batek izan behar zuen, baina
aztertzen ari garen urtean ez zen ematen. Ziklo hau karearen
berreskurapenean datza. Kaltzio karbonatoa den hondakin hura,
labe batean erretzen bada, alde batetik kare bizia (CaO) eskuratzen
da eta beste aldetik anhidrido karbonikoak (CO2) airera ihes
egiten du. Ziklo honekin ingurugirotik hainbat solido kentzen
dira, eta era berean haitzetan finkaturik zegoen anhidrido
karbonikoa airera bidaltzea ekiditzen da.

Balantzearen laburpena
Ez da erraza balantzearen laburpen bat egitea, guztiz
homogenoak ez diren zenbakiak bata bestearekin batzera behartuta
gaudelako. Ahal den konturik handienarekin eginiko batuketek
zenbaki orokor hauek ematen dituzte:
tona/urte
12.000.000

Lehengaien kopuru orokorra

kg/biz.e,
15,3

HONDAKINEN EKOIZPENA
AIRERA
Anhidrido karboniko osoa (CO2) 10.714.000
Berriz landareek hartzen dutena
Papergintza, giza kontsumoa
Atmosferan pilaturikoa
Anhidrido sulfurosoa (S02)

1.350.000
9.364.000
100.000

12,2

GUZI1RA

10.814.000

13,5
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URETARA
Oxigeno-eskari kimikoa
Nitrogenoa guztira
Lorzoruaren higaduraz 36.305
Isuri kutsatuez
13.195
Fosforoa guztira
Lorzoruaren higiduraz 2.900
Isuri kutsatuez
2.700
Fenolak
Azidoak
Metal astunak
GUZTERA
Batuezinak direla kontutan hartu.

tona/urte
164.600
49.500

kg/bizt.e.
0,213
0,064

5.600

0,005

851
139.108
22.472
382.131

0,18
0,029
0,491

ZORURA (Zabortegi eta abarretara)
tona/urte
Eskoria, errefrakt, harea eta abar
871.798
Hauts-basak
30.000
Koskola
450.000
Karbonatoak eta zuhaitz-hondakinak 90.000
Industri-zaborrak
(Hiri-zaborren baliokideak)
300.000
Hiri-zaborrak
550.000
GUZTIRA
2.291.798

kglbiz.e,

3,--

HONDAKINAK, INGURUNEAN NON KOKATZEN
DIRENAREN ARABERA
Airera
10.814.000
13,7
382.131
0,491
Uretara
2.291.798
Zorura
3,-GUZTIRA
13.487.929
17,2
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Badirudi botatzen ditugun materialen kopurua, erabiltzen
ditugun lehengaien kopurua baino handiagoa dela. Baina hau
izatez ez da horrela, desberdintasunaren arrazoia, erreakzio
kimikoetan dago. Erregaiek batez ere, oxigenoarekin
erreakzionatzen dute eta oxigenoa ez dugu lehengaitzat hartu.
Beraz, biztanleko eta eguneko botatzen ditugun 17,2 kg. eta
erabiltzen ditugun 15,3 kg-en arteko diferentzia aireko
oxigenoaren erabilpenean datza gehien bat.

Ingurugiroaren gaineko eragina

Gaur egungo nekazaritza bezala definitua izan den sistema
honek, gure ekosistemaren gain duen eragina, lurren erabilpena
ikusterakoan erabat azaldurik geratu da.
Orain, eragin horiei, 28. irudian azaltzen diren ekintzek eta
iharduerek beren aldetik duten eragina erantsi behar zaie. Hauexek
dira eragin berriak:
- Erregai fosilen erabilpen masiboak, urtero hamar milioi
toneladatan gehitzen du airean dagoen anhidrido karbonikoaren
kopurua. Horixe da iragarririk eta ia ziurtaturik dagoen klima-aldaketari Euskal Komunitate Autonomoak egiten dion
kontribuzioa.
- Erregai fosilek eta pirita mineralen erabilpenak, airera
urtero SOraren 100.000 tona isurtzea dakar, Euskal Komunitate
Autonomoak euri azidoaren produkzioan duen erru-zatia delarik.
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- Populazioaren dentsitateari eta papergintza edo elikadura-industriari esker, hainbat materia organiko ibai eta
itsasadarretara doa, ur horietan dagoen oxigenoa, kasu askotan,
guztiz kontsumituz. Hainbat ibai eta itsasadarretan oxigenoa
zerora iritsi da, ondorioz ur horietan goi-mailako bizitza
ezinezkoa egiten delarik. Itsasadarretan hau jazotzen denean,
(Bilboko kasua), arrantzan oraindik neurtu gabe dagoen eragina
eduki behar du.
- Populazioaren hedapenaren ondorioz, amoniako ez-ionizatuaren kontzentrazioa, arrainen bizitzarako behar denaren
gainetik kokatzen da. Hemendik datozkigu hain maiz ematen
diren udetako arrain-heriotzak, oraindik garbitzat ditugun ibai
txiki eta erreketan.
- Eskuratzen dugun energia merkeari esker, lorzoruan
izugarrizko higadura sortzen ari gara, 20. taulan ikus daitekeenez.

LABURPEN GISA
Gaur egun daramagun iharduerari buruz, laburpen gisa, zera
esan dezakegu:
- Euskal Herrian lurralde oso-osoa nola edo hala erabilia da,
inongo erreserbarik geratzen ez delarik.
- Gure lur-azaleraz gain, urruti dauden azalera zabalak
ustiatu ditugu proteinak ateratzeko, arrantza medio delarik.
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- Euskal Komunitate Autonomoa izenarekin ezagutzen
diren lurraldeek, zentru baten jokaera osoa hartu dute, nekazaritza
alde batera utziz, industria eta merkatalgora gehien bat dedikatuz.
- Ekosistema osoa aldatzeaz gain, izugarrizko materia-kopurua maneiatzen da komunitate horretan, izugarrizko
hondakin-kopurua ekoizten delarik.
- Hondakin hauetatik, batzuk, munduan aurpegiratzen ari
garen arazo ekologiko handien hedapenean parte hartzen dute
(CO2, S02, lurzoruen higadura, arrantzaren krisia,...).
- Beste hondakin batzuk, kaleko hizkeran poluzio bezala
ulertzen den arazo hori sortzen dute. lbai zikinak, aire arnastezina,
zarata gogor •ak, hauts eta laino nazkagarriak etab.
Azken arazo hauek, neurri batean konpon daitezke, eta
haien konponketa, etxea garbia mantentzearen pareko eginbeharra
dela esango genuke. Etxearen garbiketa honek, dirua suposatzen
du, baina lanpostuak mantentzen ditu.
Bestalde, arazo ekologiko handiak, konponezinak dira eta
gaur egun mundua higierazten duten filosofia, ideologia, moral
eta kulturak dirauten bitartean, krisia luzerako ziurtaturik dago.

142

ZENBAIT OHAR LAGUNGARRI

Unitate-aldaketa
1 GJ = 10

9

J=

239.000 kcal

6

1 MJ = 10 J = 239 kcal
Kontsumo-standardak
Elikadura orekatuko egoeran, populazioaren batezbesteko
kontsumo energetikoa: 2.200 kcal pertsonako eta eguneko.
Hala ere, herri industrialduetan populazioaren batezbesteko
kontsumo energetikoa pertsonako eta eguneko 3.400 kcal da.
Elikadura orekatuko egoeran, batezbesteko proteina-kontsumoa pertsonako eta eguneko 60 g da.
Eguzkitiko energia Euskal Herrian
Ekainean: 4.780 kcal/m • eguneko
Abenduan: 1.200 kcal/m' l eguneko
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