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1.1 Giza jarduerak eta hondakinak 

Izaki bizidun guztiek, jardueraren ondorioz, hondakinak sortzen dituzte; beraz, puntu bateraino 
gertakari naturala da. Hasiera batean, hondakinak naturan integratzen ziren, eta oreka ekologikoa 
mantentzen zen. Hondakin askok beste erabilera batzuk izaten zituzten: simaurra, animalientzako 
janaria, sukalde ekonomikoetarako erregaia eta abar. Animalien eta landareen hondakinak baliagarriak 
izan dira ekosistemen bizitzarentzat, eta, neurri handi batean, oreka ekologikoa mantendu egin da. 

Zer gertatu da aipatutako oreka ekologikoa apurtu dadin eta hondakinak arazo bihur daitezen? 

Hainbat faktore hartu behar ditugu kontuan: 

 Hazkuntza demografikoa eta biztanleria hiri handietan kontzentratzea. Horren ondorioz, 
hondakin asko sortu dira toki txikian. Hirietako ekosistemek ezin dituzte hondakinak digeritu 
edo metabolizatu, eta hirien kanpoaldera eramaten dituzte. 

 Bizitza-kalitatearen handitzea (kontsumoa) eta ingurumenarekiko kontzientzia gutxi izatea. 

 Produkzioa handitzea. Gaur egungo gizarteak gero eta gehiago produzitu nahi du, eta baita 
merkeago ere. Horretarako, produktu berrien erabilera bultzatzen du; produktu horiek hobeak 
eta merkeagoak izan ohi dira, baina zailtasun handiagoa dute biodegradatzeko, eta azka-
rrago zahartzen dira. Adibidea: batzuetan merkeagoa izaten da ontzi berriak erabiltzea 
itzultzekoak erabiltzea baino. 

Hona hemen hondakinen definizio bat: 

Hondakina da fabrikazio-prozesu batean edo eragiketa industrial batean sortzen den material honda-
tuen eta alferrikako materialen multzoa, testuinguru horretan balio ekonomikoa lortu ez duena.  

Definizio horren arabera, hondakinaren kontzeptua dinamikoa dela esan dezakegu. Nahiz eta material 
batzuk egoera batzuetan hondakin izan, beste batzuetan, aldiz, aprobetxatu egiten dira. Herrialde 
garatuetan egunero zaborretara botatzen ditugun gauza asko berrerabili egingo lirateke edo ondasun 
baliotsu izaten jarraituko lukete garatze-bidean dauden herrialdeetan. Bestalde, hondakin asko birzikla 
daitezke teknologia egokia izanez gero, eta prozesua probetxugarria baldin bada ekonomiaren ikuspegitik. 
Kudeaketa on batekin, hondakin batzuek izan dezaketen balio ekonomikoa eta erabilera ez galtzea 
lortu nahi da, eta, bota beharrean, material baliagarri gisa erabiltzea. 

Gizakiak ustiapen ez-eraginkorra egiten du baliabide naturalekin, eta, horren ondorioz, hondakin 
solidoak sortzen dira. 

Produkzio-prozesu guztiek giza kontsumorako produktu erabilgarri bihurtzen dituzte ingurumenetik 
ateratako lehengaiak. Prozesu horretan sortzen diren alferrikako hondakinak ingurumenera itzultzen dira, 
gizakiak erabili nahi ez dituelako. Aipagarria da produkzio-prozesuetan sortutako produktu baliagarriak, 
behin erabili ondoren, hondakin bihurtzen direla. 
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Egoera horretan, materiaren ziklo naturala irekita egoten da etengabe, eta horrek arriskuak ekartzen 
ditu. Gizakiok ingurumenetik produktu naturalak atera, eta produzitutako substantziak itzultzen dizkiogu; 
horietako asko agresiboak dira, bai haien efektu arriskutsu eta toxikoagatik, baita pilaketagatik ere 
(biodegradagarriak ez direnak). 

Azkeneko hamarkada hauetan, hazkunde demografikoa eta ekonomikoa gertatu dira, eta, horiekin 
batera, biztanleria eta jarduera ekonomikoa zein produktiboa metropolietan kontzentratu dira. Beraz, 
inguru horietan beste tokietan produzitutako baliabideen metaketa izan da (elikagaiak, energia, etab.). 
Hiria baliabideen kontsumitzaile huts bihurtu da. Kontsumo handi horren ondorioz sortzen diren honda-
kinek biologikoki degradatuak izan beharko lukete, landa-eremuetan egiten den bezala; era horretan, 
naturak asimilatu egingo lituzke. Baina hirietan hondakinen produkzio-fluxuaren abiadura oso handia denez, 
natura ez da gai behar den degradazioa eragiteko, eta hiri-hondakinen kutsadura-arazoa sortzen da. 

Beste horrenbeste gertatzen da kontzentrazio industrial handietako produkzio-prozesuetan. Hondakin-
pilaketa handiak sortzen dira, eta naturak haiek asimilatzeko gaitasunik ez duenez, industria-hondakinen 
kutsadura-arazoa sortzen da. 

Ingurumen-aldaketak eragiten dituzten industria-hondakinak jatorri desberdinekoak izan daitezke: 
hondakin toxikoak edo arriskutsuak eta hondakin ez-biodegradagarriak (iraunkorrak direnez, sistema 
ekologikoetan metatu egiten dira). Azken horien artean, plastikoak, polikloro bifeniloak eta polikloro 
trifeniloak daude. 

Ingurumen-kutsaduran, hondakin solidoak sortutakoan, hiru alde izan behar ditugu kontuan: 

1. Osasun-arriskuak 

2. Lurzoruaren hondatzea, eta gainazaleko eta lur azpiko uraren kutsadura 

3. Hondakinek dituzten materialak eta energia berreskuratzea  

Gaur egun, herrialde industrializatuek lehengai- eta energia-krisia jasaten dituztenez, gero eta garrantzi 
handiagoa ematen zaio hondakinek daukaten materiala berreskuratzeari. Beraz, materialen berres-
kuratzea —birziklapenaren eta produkzio-prozesuen aldaketaren bitartez— serio hartu behar da. Aldi berean, 
hondakinen produkzioa gutxitzearen aldeko teknologia berriak erabili beharko dira. 

Ekintza horiekin lortzen den ingurumen-babesak bi efektu positibo ditu: 

a) Berriz kontsumitzeko berreskuratzen diren hondakinek murriztu egiten dute ezabatu beharreko 
hondakin kantitatea. 

b) Berreskuratutako materia erabiltzeak lehengaia eta energia aurreztea dakar; hori dela eta, 
eraso txikiagoa egiten zaio naturari, baliabide natural gutxiago behar baitira. 

1.2 Hondakinaren definizioa: orokorra eta legezkoa 

Zenbaitetan, kontzeptu batzuen definizioa ematea ez da erraza. Batzuetan, definizio bat baino gehiago 
dago, eta ez dira guztiak berdinak; batek besteak baino garrantzi handiagoa du, edo azkenekoak aurrekoak 
baliogabetzen ditu. 

Hondakin hitzak dituen hainbat definizioren artean, orokor hau har daiteke: hondakinak, baliagarri-
tasunik ez dutelako edo baliagarritasun antiekonomikoa dutelako baztertu behar diren elementuak, 
substantziak, konposatuak edo bestelako materialak dira.  
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1.  ARIKETA 

A) Bila ezazu hondakin hitzaren definizioa. Kontsultatu itzazu honako hauek: 

 Hiztegia edo entziklopedia 

 Bi testuliburu 

 Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundea (ELGE) 

 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurumena babesteko lege orokorra 

 Kontseiluaren 91/156/EEE direktiba, 1991ko martxoaren 18koa 

 Espainiako 10/1998 Legea, apirilaren 21ekoa, hondakinei buruzkoa 

 Zer desberdintasun dago azkeneko hiru definizioen artean? 

B) MAM/304/2002 aginduan, otsailaren 8koan, Europako hondakinen zerrenda argitaratu zen. 

1. Saia zaitez zerrendako hondakinak 8 taldetan elkartzen, iturburuaren arabera. 

2. Taldeetako kopuruak kontuan hartuta, zein dira, zure ustez, Europan hondakin gehien 
sortzen duten jarduerak? 

3. Eta, Espainian? 

4. Eta, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE)? 
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Ondoren, hondakin garrantzitsuenak aztertuko ditugu. 

 HIRIO HONDAKIN SOLIDOAK. Etxeko eta merkataritzako jardueraren ondorioz sortzen dira. EAEn, 
hondakin motKa honen osaera hau da: materia organikoa % 35-50, papera % 20-30 eta plastikoa 
% 7-10. Birziklatzeko ahaleginak egin arren, papera da oraindik hiri-hondakinen osagai garran-
tzitsuenetakoa.  

 PROZESU INDUSTRIALETAKO HONDAKINAK. Industriak sortzen dituen hondakinen artean, hainbat 
material aurki ditzakegu. Industria-jardueraren arabera, konposatu organiko eta ez-organikoen 
proportzioa aldakorra da. Heterogeneotasun horrek zaildu egiten du haien tratamendua eta 
ezabaketa. EAEn burdingintzan eta metalurgian sortzen dira hondakin arriskutsu gehienak: 
altzairu-fabriken hautsa, itsas zepa, desugerketa-azidoak eta taladrinak. Atzetik, industria kimikoak 
eta petrokimikoak daude, honako hondakin hauekin: sodio hidroxidoa eta efluenteak tratatzean 
geratzen diren lohiak. Beste hondakin batzuk jatorri askotarikoak izaten dira, industrian oso 
erabiliak izaten dira eta. Aipatzekoak dira olioak, substantzia arriskutsuekin kontaktuan egon diren 
ontziak eta xurgatzaileak, pinturak eta disolbatzaileak. 

 ERAUZTE EDO MEATZE JARDUERETAN sortutako hondakinek gainazaleko lurzoruari eragiten diote. 
Normalean, hondakin horiek meatzaritzaren hondarrak dira, eta metal eta produktu kimikoekin kutsa-
turik daude. EAEn dagoeneko ez da mota horretako hondakinik sortzen, meatze-sektorea galduta 
baitago.  

Hondakin garrantzitsuak dira, bai kopuruarengatik, bai toxikotasunarengatik, hauek ere: araztegietako 
lohiak, ospitaleetako hondakinak, eraikuntza eta eraispenetako hondarrak, nekazaritzakoak eta abeltzain-
tzakoak. Araztegietako lohiek, hiri eta industrietako hondakin-uraren tratamenduan sorturikoek, metal 
astunak eta konposatu organiko sintetikoak izaten dituzte. Beste aldetik, nekazaritzako eta abeltzaintzako 
hondakinek pestiziden eta abarren kontzentrazio handiak izan ditzakete. Eraikuntza eta eraispenetako 
hondarrek substantzia toxikoak edukitzen dituzte; amiantoa, esate baterako. Bukatzeko, ospitaleetako honda-
kinek material kutsatuak edukitzen dituzte, eta, horregatik, bereizi egin behar dira beste hiri-hondakinetatik. 

1.3 Hondakinak eta herrialde garatuak 

Garapen ekonomikoak, produkzioaren eta kontsumoaren igoeran oinarrituta, hondakinen ekoizpena 
gehitu du mundu osoan. 

Azkeneko bi hamarkadetan, ingurune-inpaktuarekiko kezka handituz joan da, hondakinen kopurua 
eta toxikotasuna handiagotu egin baitira. Hondakinak era ez-egokian manipulatzeak lurzoruaren eta lurpeko 
uraren kutsadura eragin du, eta pertsonen osasuna mehatxatu egiten du. Gaur egungo instalazioak aseta 
daude, eta beste batzuk eraikitzeko lekua bilatzea zaila da. Hondakinen mugimendua garapen gutxieneko 
herrialdeetara ere zabaltzea mehatxu bat da denontzat. 

Oraindik ez da hondakinen produkzioaren, konposizioaren eta ezabaketaren inbentariorik egin 
Europa osorako. Hondakinei buruzko datu-bilketa egin berria da, eta, oro har, hondakinetarako arautegiak 
indarrean sartzearekin eta erabiltzearekin bateratu da. Dena den, herrialde batzuen eta besten hondakin-
estatistikak ezin dira konparatu, definizio eta sailkatze-sistema desberdinak erabiltzen dituzte eta. Nazio-
artean arreta handia ematen ari zaio sailkatze-sistemak bateratzeari. Herrialdeek ekintzak era koordinatuan 
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hastearen garrantzia onartu dute, bai hondakinen mugimenduak kontrolatzeko, eta baita hondakinen  era-
bilera ez-egokiarengatik ingurumenerako izan litezkeen mehatxuak gutxitzeko ere. 

Espainian, helburuak betetzen diren jakiteko edo hondakinen egoera ezagutzeko zailtasunik handie-
netakoak datu estatistikoen gabezia eta sakabanatzea dira. Europako Batasunak arautegi bat onartu 
zuen 2002ko azaroan, zuzenean aplikagarria herrialde partaide guztientzat, hain zuzen ere. Haren lehen 
artikuluak honela dio: “Hondakinen sorrerari, berreskuratzeari eta ezabatzeari buruzko esparru bat ezarri 
behar da, estatistika komunitarioak egiteko”. Arautegi horren arabera, Espainia, herrialde komunitarioa denez, 
hondakinen sorrerari, berreskuratzeari eta ezabatzeari buruzko estatistikak sortzera behartuta dago, hondakin 
erradioaktiboen kasuan izan ezik. EBk datuak entregatzeko jarritako lehen epea 2007ko urtarrila da. Datuak 
bi urtean behin eguneratu behar dira.  

Aurretiko lanek eta aurrerapenek honako datu hauek ematen dizkigute: 2002. urtean, EAEn, 10.700.000 
tona hondakin produzitu ziren; horietatik % 97 hondakin ez-arriskutsuak eta % 3 hondakin arriskutsuak ziren. 

Lehen sektoreak hondakin-produkzio osoaren % 39 sortzen du. Horietatik % 90 abere-sektorean 
produzitzen diren hondakin organikoek osatzen dute. Industria-sektoreak % 36 produzitzen du (% 8 arrisku-
tsuak izanik); eraikuntzak % 14; etxeko sektoreak % 8 eta zerbitzu-sektoreak % 2. 

2.  ARIKETA 
 

 Zer ingurumen-helburu ditu EAEk hondakinen sorrerari dagokionean? 

 Eta zer konpromiso ditu Ingurumen Esparruko Programaren barruan? 
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Hondakinen arazoa hobeto ulertzen da materialen bizi-ziklo osoa aztertu ondoren, hau da, erauzketatik 
amaierako ezabatzeraino.  

 

3.  ARIKETA 
 

 Egin ezazu materialen bizi-zikloaren eskema. 

 
 

Materialak hondakin bihurtzen dira produkzio- eta kontsumo-prozesu sorta handi baten ondorioz. 
Transformazio-prozesuetan sortutako hondarretatik zuzenean airera edo uretara botatzen direnak 
isuri moduan aztertzen dira. Ezabatu aurretik berriz erabiltzen direnei, ordea, hondakin esaten diegu. Behin 
sortuz gero, honako tratamendu hauek egin daitezke hondakinekin: berrerabili (produkzio-instalazioetako 
prozesu aplikatuen bitartez); birziklatu (tratatu ondoren); tratamendu-instalazio batera eraman (toxikotasuna 
gutxitzeko) edo erraustegi batera eraman (bolumena murrizteko). Berreskuragarriak ez diren materialak 
zabortegira eramaten dira. Materialen bizi-zikloaren fase bakoitzak kontrol-aukera ugari izan ditzake, 
hondakinen bolumena eta toxikotasuna gutxitzeko. Hondakin-kudeaketaren etapa bakoitzean, ingurumen-
inpaktuak izan litezke. Izan ere, kudeaketak dituen askotariko moduak direla eta, kutsatzaileak inguru-
menera askatzen dira. 

Hondakinen iturburuen garrantzi erlatiboa herrialdeen eta haien egitura ekonomikoaren araberakoa 
da. Hori agerikoa da hondakinen iturburu nagusiak konparatzen direnean. Europan, adibidez, mende-
baldeko herrialdeek industria- eta udal-hondakinen ekarpen erlatibo handiagoa izaten dute erdiko eta 
ekialdekoek baino. Azken eskualde horietako ia herri guztietan, meatze-jarduerak izaten dira nagusi, eta, 
beste iturburu batzuetako hondakinekin konparatuz, meatze-hondakinen proportzio ikaragarri handia 
izaten dute. 

Azken bi hamarkadetan, Europako herrialdeek hondakinen kudeaketarako zenbait sistema ezarri 
dituzte, eta gero eta arreta handiagoa jartzen zaie prebentzio-estrategiei. 1976. urtetik, ELGEko herrialdeek 
hondakinen kudeaketarako aukeren hierarkia bat hautatu dute. Prebentzioa birziklapena baino hobea 
da; azken hori errausketa baino hobea da; eta lurrera botatzea da hondakinak ezabatzeko aukerarik 
desegokiena. Duela gutxi, EBk hondakinak kudeatzeko estrategia bat hartu du, prebentzioa, materialen 
berreskuratzea eta azkeneko ezabapenaren optimizazioa oinarri hartuta. 

2002ko uztailaren 22an jarri zen martxan Erkidegoko VI Ekintza Programa , ingurumenari dagokiona. 
Plan horretan, hamar urtean EBk lortu nahi dituen helburuak azaltzen dira: ekonomiaren hazkuntza, 
baliabideen erabilera egokia eta hondakinen sorrera bereiztea. Hau da, produkzio- eta kontsumo-
eredu iraunkorragoak ziurtatu behar direla onartzen du; alegia, ingurumenak duen xurgatzeko ahalmena 
gainditzen ez duten ereduak. Europako estrategiak ordenaren lehentasuna proposatzen du hondakinak 
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kudeatzeko: prebentzioa, birziklatzea, balorizazioa, errausketa eta, azken aukera, zabortegian metatzea. 
Hondakinak gutxitzeko (erabat ezabatu arte) EBk proposatzen dituen ehunekoak hauek dira: 2010. urte 
arte % 20, eta 2050. urte arte % 50. Erreferentziatzat 2000. urteko datuak hartzen dira. 

Baina prebentzioa gero eta gehiago azpimarratu arren, hondakinen kopuruak gora egin du. Zaborte-
gietako metaketa eta errausketa dira praktika nagusi, birziklatzearen aurretik. 

EBn sortutako udal-hondakinetatik % 60 zabortegietara eramaten dira, % 19 erraustu egiten dira, 
% 4 konpostajean erabiltzen dira eta % 3 berreskuratu egiten dira, sailkapen mekanikoko prozesuen 
bitartez. 

Industria-hondakinetatik, hondakin arriskutsuen % 70 baino gehiago zabortegien bitartez kudeatzen 
dira, % 8 erraustu egiten dira, eta % 1 bakarrik berreskuratzen da bigarren mailako material gisa. 

4.  ARIKETA 
 

 Zein dira EAEk proposatu dituen ingurumen-helburuak hondakinen kudeaketan? 

 Eta zein dira konpromisoak Ingurumen Esparruko Programaren barruan? 

 

1.4 Europako Batasuna eta etorkizuneko hondakinak  

Gaur egun, informatika-ekipoak berehala pasatzen dira merkatuko azkeneko modelo izatetik tresna 
zaharkituak izatera; horren ondorioz, haien bizitza erabilgarriaren bukaeran planteatzen da zer egin tresna 
horiekin eta nola kudeatu arazoak. Tresna horiek egiteko erabiltzen diren material batzuk guztiz kutsa-
garriak direnez (metal astunak, izpi katodikoen hodiak, etab.), hondakin arriskutsu bihurtzen dira, eta 
kontrol eta kudeaketa bereziak behar izaten dituzte. Eta ez bakarrik informatika-ekipoak: telebistak, musika-
ekipoak, bideoak, etxetresna elektrikoak edo telefono mugikorrak, jadanik erabiltzen ez direnak, osagai 
arriskutsuak dituzten hondakinak dira. 
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Telefono mugikorren hondakinen kasuan, kontuan izan behar dugu 2002ko abuztuaren bukaeran 
Espainiako biztanleen hamarretik zortzi zirela telefono mugikorren jabe. Ikerketa baten arabera, jadanik 
erabiltzen ez diren 10.000.000 telefono mugikor izan daitezke. Telefono mota horren bizitza erabilgarria 
bi urtekoa da, gutxi gorabehera, eta, ondoren, hiru hondakin mota sortzen dira: 

 Hondakin terminalak: karkasak, pantailak, zirkuitu inprimatuen xaflak eta osagai elektrikoak. 

 Bateriak: nikel-kadmiozkoak, nikel-metal hidrurozkoak eta litio ioizkoak.  

 Osagarriak: kargatzailea/transformadorea, basea, teklatua, antena eta abar. 

EBk hainbat neurri ezarri ditu hondakin elektriko eta elektronikoen sortzeari aurrea hartzeko, eta 
haien berrerabiltzea, birziklapena eta beste balioespen era batzuk bultzatzeko, eta, horrela, kopurua murriztu 
eta ingurumen-emaitzak hobetu; horretarako, honako hau argitaratu zuen: Europako Parlamentu eta Kontsei-
luaren 2002/96/EB direktiba, 2003ko urtarrilaren 27koa, tresna elektriko eta elektronikoen hondakinei 
buruzkoa. EBko estatuetan 2005eko abuztuaren 15ean sartu zen indarrean. 

Bestalde, tresna elektriko eta elektronikoek sortutako hondakinen balioespen eta ezabapenari eta giza 
osasunaren babesari laguntzearren, horiek egiteko substantzia arriskutsuen erabilerari buruzko neurriak 
ezartzen ditu EBk. Horretarako argitaratu zuen Europako Parlamentu eta Kontseiluaren 2002/95/EB direk-
tiba, 2003ko urtarrilaren 27koa, tresna elektriko eta elektronikoetan substantzia arriskutsu jakin batzuk 
erabiltzeari buruzkoa. 

Espainiak bere zuzenbidean sartu ditu lehen aipatutako Europako direktibak, eta honako dekretu 
hau sortu du: 208/2005 Errege Dekretua, otsailaren 25ekoa, tresna elektriko zein elektronikoen eta haien 
hondakinen kudeaketari buruzkoa. Errege-dekretu horrek tresna elektriko eta elektronikoen ekoizleak neurriak 
hartzera behartzen ditu, merkaturatutako tresna horien hondakinak araututako eran bildu daitezen eta 
ingurumen-kudeaketa egokia izan dezaten.  

208/2005 Errege Dekretua 2005eko otsailaren 27an sartu zen indarrean, eta, 2005eko abuztuaren 13tik 
aurrera, betebehar nagusiak betetzea exijitzen zaie tresna elektriko zein elektronikoen ekoizle guztiei. 

5.  ARIKETA 
 

 208/2005 Errege Dekretua zein tresna elektriko eta elektronikori dagokio? 
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 Errege-dekretu horrek zertara behartzen du? 

 2006ko uztailaren 1etik merkaturatutako tresnek zein substantzia arriskutsu ezin dute eduki? 

 Zein ingurumen-fundazio hasi dira beren jarduera-hondakinen gestio-sistema modu inte-
gratuan lantzen, informazio- eta komunikazio-teknologiako sektorearen barruan? 

 

1.5 Hondakinak ezabatzearen problematika 

Europako herrialdeetan sortutako hondakin kopuruaren hazkunde azkarrak kezka handia sortzen du 
Europako ingurumenarekiko. Metaketa- eta tratamendu-ahalmena ez da nahikoa izango espero den hazkun-
deari erantzuna emateko. Sarritan, dauden instalazioak ez dira egokiak ingurumen-arau onargarriak beteko 
direla ziurtatzeko. Behin eta berriz, instalazio berrien kokapenak toki horretako populazioaren aurkako 
jarrerarekin topo egiten du, komunitatea arduraturik baitago izan litezkeen arriskuekin. 

Herrialde industrializatuek hondakin toxikoen kantitate izugarria sortzen dute, birziklatu ezin direlako 
edo birziklatzea oso garestia delako. Denbora luzean, hirugarren munduko herrialdeetara esportatzeko 
erabakia hartu zen konponbide moduan. Herrialde haietan, ingurumen-erregulazioak ez dira hain zorrotzak, 
diru-beharra handiagoa da, eta biztanleriaren osasunarekiko kezka minimoa da edo ez da existitzen. 

Hondakin-trafikoarekin erlazionaturik zeuden eskandalu batzuk gertatu ondoren —1980. urtean hain 
zuzen ere—, 1989ko martxoaren 22an, Basileako Hitzarmena sinatu zen, hondakin toxiko eta arriskutsuen 
lekualdaketa eta ezabaketa kontrolatzeko asmoarekin. 1992ko maiatzaren 5ean jarri zen martxan. 
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Hasiera batean, ingurumen-taldeek hitzarmena kritikatu egiten zuten, ez baitzuen debekatzen hondakin 
toxikoak herrialde pobreetara esportatzea —Antartikara izan ezik—. Hala ere, 1995. urtean, zenbait 
herrialde eta ingurumen-talderen presioaren eraginez, material kutsatzaileen esportazioa debekatzen 
duen zuzenketa bat egitea lortu zen. Zuzenketa hura hitzarmenean parte hartzen zuten herrialdeetatik 
62k berretsi zutenean sartu zen indarrean (2003ko maiatzerako 36 herrialdek berretsi zuten). Ameriketako 
Estatu Batuek (AEB), hondakin toxikoen ekoizle nagusiak, hitzarmena ez sinatzeak nabarmen mugatzen 
du haren irismena. 

Hondakin toxikoak esportatzeko debekuarekin, alde batetik, lortu nahi da haien sorkuntza gutxieneko 
batera murriztea; eta, bestetik, ziurtatu nahi da sortutako guztia, ahal den neurrian, sortze-lekutik baztertua 
izango dela, ingurumenerako kaltegarria izan ez dadin. Estatu ekoizleei debekatu egiten diete garatze-bidean 
dauden herrialdeetara hondakinak esportatzea, han, kostu txikiarekin, berreskuratzeko, birziklatzeko edo 
baztertzeko; hala, produkzio-teknologia garbiak hedatzea bizkortu nahi da. 

Urtero munduan sortzen diren 400 milioi tona hondakinetatik, herrialde garatuek % 80 produzitzen dute, 
eta proportzio horretatik % 10 esportatzen dute premia ekonomiko handia duten herrialde azpigaratuetara. 
Urte askoan zehar, Latinoamerika —Paraguai eta Argentina bereziki— herrialde industrializatuen 
zabortegi izan da; horregatik, herrialde horietako batzuk izan dira Basileako hitzarmenaren berrespe-
naren eragile garrantzitsuenak. Dena den, hitzarmenetik kanpo, alde biko tratatuek ahalbidetu dute 
hitzarmenari eranskinak egitea; esate baterako, Argentinara eraman nahi izan dira Australiako hondakin 
nuklearrak, han tratatu eta ezabatzeko ustezko helburuarekin. 

2003ko maiatzaren 6an, Basileako Hitzarmenaren barruan, 10 urteko plan estrategiko moduan, 15 
proiektu onartu ziren hondakin arriskutsuen ontziratze ilegalei aurrea hartzeko eta haien ezabapen-
baldintzak hobetzeko. 

Europan, hondakinen arazoa nabarmen gelditzen da hondakin-kudeaketaren praktikek sortzen 
duten ingurumen-inpaktua aztertzen denean. Praktikak hauek dira: 

a) Hondakinak zabortegietan metatzea da haien hustuketa egiteko era nagusia, baina kutsa-
tzaileak lurzorura eta lurpeko uretara iragaztea ekar dezake horrek. 

b) Zabortegiek kontuan hartzeko adina leku betetzen dute; horrek ondorio negatiboak ditu lurralde-
plangintzan eta paisaian, nahiz eta batzuetan alde batera utzitako lurraldeak berreskuratzen 
diren —mehatze batzuen kasuan, esate baterako—. 

c) Hondakinen errausteak (egoki antolatu ezean) atmosferara substantzia toxikoak askatzea eta 
errauts kutsatzaileak kantitate handietan produzitzea eragin dezake. 

d) Birziklapena da hondakin-isuri gutxien sortu eta material kantitate handiena aurrezten duen 
bidea. Hala ere, hondakinen sailkatze- eta tratamendu-ahalegin itzelak exijitzen ditu, eta 
gerta liteke bitarte horretan hondakinetan dauden kutsatzaileak ingurura transferitzea, edo 
beste produktu batzuetan gehitzea. 

e) Errepideetan, hondakinen garraioa handitzea. 

Hala ere, hondakinen produkzioa da ingurumen-inpaktu handiena sortzen duen kausa. Hondakin-
ekoizpenak materialaren eta energiaren erabilera eragiten du, eta baita baliabide natural berriztagarri eta 
ez-berriztagarrien agortzea ere. Hondakinen arazoak eta konponbideak materialen bizi-zikloaren fase 
guztietako produkzioarekin, kontsumoarekin eta energia-erabilerarekin erlazionaturik daude. 
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Horrek guztiak “teknologia garbietan” oinarritutako garapen-eredu berria aurkitzeko beharra sortu 
du, hau da, hondakin gutxi sortzen duena. 

2002ko ekainaren 4an, Gobernu Kontseiluak onartutako Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen 
Estrategiak, helburuen barruan, honako hau jasotzen du: “Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasuntsuak 
bermatzea”. Aipatutako xedea lortzeko asmoarekin, estrategiak zehaztu du lehentasunezko helburu gisa 
produkzio garbiko sistemak bultzatzea. Horretarako, enpresa-sektorea bultzatzea proposatzen du, sustatze-
politika bat eginez, ingurumen-helburu berrietara zuzenduta. 

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak hainbat teknologiaren ebaluazio-ikerketa bat egin du; 
horren ondorioa izan da Teknologia Garbien Euskal Zerrenda egitea, 2006ko ekainaren 30eko Aginduan 
argitaratua; zerrenda horretan azaltzen dira dagokion industria-sektorearen testuinguruan eta baldintza 
ekonomiko eta tekniko bideragarriak aplikatuz gero ingurumenaren hobekuntza sortzen duten teknologiak. 

6.  ARIKETA 
 

 Bilatu itzazu, 2006ko ekainaren 30eko Aginduan, taladrinen murrizketa lortzeko erabil daitez-
keen teknologiak. 

 

 

 

 

 

Teknologia garbi horietatik probetxua ateratzeaz gain, hondakinetan dauden materialak berreskuratzeko 
programak garatzen ari dira; aurreko zarrastelkeriaren eta etorkizuneko teknologia garbien arteko bitarteko 
pausoa da. 

Gaur egun, antolatu gabe egindako material horien berreskuratzea arrazionalizatu nahi da ikerketa 
garatuz, bi helburu lortzeko asmoarekin: hondakin-tratamendua egin nahi da lehengai gisa erabiltzeko 
eta energia-iturri gisa probetxua ateratzeko.  

1.6 Garrantzi bereziko hondakin toxikoak 

Azkeneko mendean, kimikak izan duen aurrerapenaren ondorioz, substantzia asko sintetizatu dira. 
Substantzia horien eta substantzia naturalen artean, gaur egun, 13 milioi produktu kimiko baino gehiago 
existitzen dira munduan, eta horietatik 100.000 ohikoak dira nekazaritzan, basogintzan, industrian, etxeetan 
eta ospitaleetan; bestalde, urtero 300 produktu berri inguru merkaturatzen dira. 

Agerikoa da substantzia kimikoek izan duten garrantzia XX. mendeko teknologiaren garapenean eta 
gaur egungo gizartearen ongizatean, hala nola neurrigabeko plastikoek, garbigarri edo garbiketa-produktuek, 
ehun-zuntz sintetikoek, kosmetika-produktuek, intsektizidek, eta, noski, ongarriek. Azkeneko horiek egin 
dute posible, urarekin batera, gizateriaren aurrerabidea; zenbait lekutan haiei esker jarri ahal izan da 
martxan baratzeen ureztatzea. 
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Alderdi positibo asko izan arren, produktu kimikoek gizakiarentzako eta ingurumenerako arrisku berriak 
ekarri dituzte. Arrisku horiek zailak dira ebaluatzeko. Izan ere, batetik, haien ondorioak atzerapen handiz 
jartzen dira agerian; bestetik, etekina ateratzen duten pertsonak eta arriskuan daudenak ez dira berak; 
eta, azkenik, eremu horretako ikerketa hasi berria da. 

Produktu kimikoak kontrolatzearen inguruko kezka dikloro difenil trikloroetano (DDT) intsekti-
zidaren sorkuntzarekin batera hasi zen, 1940. urtean. Produktu horrek, beste organokloratuekin (molekula 
organikoz eta kloroz osaturiko substantziak) batera, sekulako erabilera izan zuen plagizida eta herbizida 
gisa, baina gero frogatuta gelditu da hainbat animaliarentzat arriskutsua dela, gizakiarentzat barne. 

Hona hemen azkeneko hamarkadetan atentzioa eman eta ingurumen-zaintza izan duten produktu 
kimiko batzuk: substantzia eutrofizatzaileak (garbigarrien fosforoa eta nitratoak), metal astunak eta metaloi-
deak (Pb, Hg, Cd, As eta Ni), PCBak (polikloro bifeniloak) eta PCTak (polikloro trifeniloak), dioxinak, 
bentzenoa, hidrokarburo aromatiko poliziklikoak, PVCa (polibinil kloruroa), CFCak (klorofluorokar-
bonatoak) eta amiantoa. 

Munduko Osasun Erakundearen arabera (MOE), giza osasunerako arrisku handiena duten produktuak 
hauek dira: As, Hg, Cd, Pb, Ni, nitratoak, bentzenoa, hidrokarburo poliziklikoak eta PCBak. 

Ondorio makroekologikoak izateaz gain, badaude beste efektu mikroekologiko batzuk ere, guztiz 
bide zuzenekoak direnak. Hain zuzen, elikadura da kutsadura kimikoa gizakiarengana iristeko bide kritiko 
bat; horregatik, arreta handia jarri behar zaie gehigarri kimikoei, landareetan gelditzen diren pestizida- 
eta herbizida-hondarrei eta sarritan irensten ditugun produktuen osagai arriskutsu eta toxikoei. 

Nahiz eta esposizioak motzak izan, produktuen emisioak altuak baldin badira, epe laburrean, pozoidurak, 
intoxikazioak eta aldaketa larriak gerta daitezke. Bestalde, dosiak txikiak baina esposizioak jarraituak 
izanez gero, birika-gaixotasun kronikoak, minbizia, antzutasuna eta beste arazo batzuk azaldu daitezke. 
Horien artean, produktu batzuek duten mutageno-izaerarengatik, aipatzekoak dira sortzetiko malformazioak. 

 Polikloro bifeniloak eta polikloro trifeniloak 

 Konposatu organokloratuak dira, bi edo hiru fenil-nukleo kloro kantitate aldagarri bati lotuta dituztenak. 
Merkataritza-produktu gehienek zenbait isomero desberdin izaten dituzte. 

Haien egoera fisiko normala likidoa da, eta biskositatea molekulak izaten duen kloro-ehunekoaren 
araberakoa da.  

Konposatu horiek merkataritzan erabiltzen dira, PCBek eta PCTek izaten dituzten ezaugarri fisiko 
eta kimikoei esker. Aipatutako ezaugarriak era egokian konbinatuz gero, egonkortasun termiko eta kimiko 
handiko produktuak lortzen dira, uretan disolbagarritasun gutxikoak, beste disolbatzaile organikoetan 
nahaskorrak, konstante dielektriko handikoak eta suaren eragozleak. 

Ezaugarri horiek eta haien prezio merke samarra kontuan izanik, PCBak oso erabiliak izan dira 
zenbait kasutan, hala nola: 

 Jariakin dielektriko gisa, transformadoreetan eta kondentsadoreetan 

 Jariakin eran, bero-eramaile  

 Plastikotzaile moduan 

 Jariakin hidrauliko gisa 

 Huts-ponpetarako jariakin eran eta olio lubrifikatzaileetan 
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Toxikotasun handikoak, ingurumenean iraunkorrak eta biodegradagarritasun urriko konposatuak dira, 
eta, horregatik, bioakumulagarriak dira. Arrisku-bideak konposatu horien kea inhalatzea, ahoratzea eta 
begiekin edo larruarekin ukitzea dira. 

PCBak itsas eta lur-jalkinetan ager daitezke eta, horien bidez, planktonera, arrainetara eta, inoiz, 
gizakiengana irits daitezke, kate trofikoaren bitartez. 

Ipar Amerikako gobernuak frogatu du kutsatuen dagoen ohiko elikagaia arraina dela. Ondoren, garran-
tziaren arabera, kutsatuenak gazta, esnea eta arrautzak dira, hurrenez hurren. 

PCBak munduan hedatzea bide atmosferikoen ondorio da; bide horiek PCB gaseosoarekin kutsatzen 
dira, edo partikula solidoen gainean adsorbatutako PCBarekin. 

Lurzoru baten kutsadura sor dezaketen eragileak hauek dira: atmosferatik etorritako PCBak, lurzoruan 
PCBa duten hondarrak uztea, lohiak ongarri gisa erabiltzea, istripuak eta lixibiazioak. 

PCBen ondorioz sortutako efektu toxiko kronikoak hauek dira: gibeleko gaitzak, ugalketa-ziklo aldatuak, 
deformazio morfologikoak eta hazkundearen aldaketa; bestalde, produktu toxikoak dira ugalketarako, eta 
mutazioak eta minbizia sor ditzakete. 

Konposatu hauen erabilera atzera egiten ari da, eta legeak kontrolatu egiten ditu PCBen eta PCTen 
isurtze-debekua, substantzia horiek uztea eta kontrol gabe metatzea. 

 Substantzia eutrofizatzaileak (nitrogenoa eta fosforoa) 

Izaki bizidun guztien biziraupena oinarrizko elementu kimikoen kontzentrazioaren araberakoa da. 
Maila gainditzeak eutrofizazio hitzarekin ezagutzen diren ingurumen-efektu maltzurrak ekar ditzake. 
Eutrofizazioa ekosistemetako oreka biokimiko naturala nahastea lortzen duten elikagaien desoreka baten 
ondorioa da. Ingurumenaren ikuspegitik, elikagai kezkagarrienak nitrogenoa (amoniako eta nitrato eran) 
eta fosforoa dira. Biak zenbait erabileratatik etortzen dira. Nitrogeno-emisioek nekazaritza-jardueretan 
dute jatorri nabarmena. Fosforo-isurien sorburua, berriz, etxeetan (garbigarrietan, esate baterako), 
eta industrian dago. 

 Beruna 

Beruna substantzia toxikoa izan daiteke, eta ez du eginkizun biologikorik. Beruna gehigarri eran 
erabiltzen da gasolinetan eta pinturetan,  eta baita haurrentzako zenbait jostailutan ere. Berun alkiloa, gasoli-
netarako gehigarri gisa erabilitakoa, oso toxikoa da. Bestalde, berunaren zenbait konposatu organiko, hala 
nola antidetonatzaile eran erabilitako berun tetraetiloa, gas-egoeran aurki daitezke airean. Horien kontsumoa 
gutxitzen ari da, berunik gabeko gasolinak erabiltzearen ondorioz. 

Edateko uretan dagoen berunak kezka sortzen du. Berunaren eraginpean egoteak odolean substantzia 
horren kontzentrazioa handitzea eragin dezake.   

Berunak izaten duen efekturik kezkagarrienetako bat hau da: nahiz eta odolean kontzentrazio txikian 
egon, umeen ahalmen kognitiboa gutxitzea. 
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 Merkurioa 

Merkurioak ez du eginkizun biologiko ezagunik betetzen. Merkurioaren erabilera arruntenak hauek dira: 
kloroalkalizko instalazioak, industria elektrikoak, pintura-fabrikak eta fungizidak. Beste erabilera batzuk hauek 
dira: hortzetako amalgamak, neurri-tresnak eta katalizatzaileak. 

Merkurioa oso toxikoa da. Egoera solidoan oso lurrunkorra denez, lurzoruko poroetatik sar daiteke. 
Bestalde, merkurioak, berun, artseniko eta kromo sulfuroekin batera, metilazio izeneko prozesua jasaten du, 
eta konposatu organometalikoak (karbono-metal lotura dutenak) sortzen ditu. Konposatu horiek lipodi-
solbagarriak dira, hau da, mintz biologikoak zeharka ditzakete, larrua bereziki. Hala, metala kate trofikoan 
sartzen da. 

Merkurioa erregai fosilen errekuntzaren ondorioz isurtzen da, ikatzaren errekuntzan bereziki. Horren 
deribaturik toxikoena metil merkurioa da, eta nerbio-sistemari eragiten dio. 

 Kadmioa 

Kadmioa, batez ere, estalketa elektrolitikoan eta plastiko-egonkortzaile gisa erabiltzen da. Nikel-kadmio 
motako piletan ere erabiltzen da. Fosfatozko ongarrietan, berezko kutsatzailea izaten da. Lurzoruko parti-
kulek indartsu adsorbatzen dute kadmioa, eta, horren ondorioz, ongarriekin epe luzean erabiltzen bada, 
lurzoruaren gainazaleko geruzak kadmio-kontzentrazio handia izan dezake. 

Kadmioa kartzinogenoa da. Bestalde, gizakiaren gorputzean kadmioak duen kontzentrazioaren eta 
giltzurrun-lesioen arteko korrelazioa sumatu izan da. Mikrobio-florari eta ur-ekosistemetako eta lurzoruko 
ornogabeei ere eragiten die. 

 Artsenikoa 

Artsenikoa plagizida, lehorgarri eta zur-kontserbagarri gisa erabiltzen da, batez ere. Artsenikoaren 
isurpenak metalen galdaketatik eta ikatzaren errekuntzatik datoz. Artseniko ez-organikoa giza kantzerigenoa 
dela uste da. 

Ekotoxikologikoki, ur-izakietan metatzen den eragile fitotoxikoa da. Gaur egun, lurpeko uretako kutsa-
duraren ondorioz edateko urak izaten duen artseniko kantitateak kezka sortzen du. 

 Nikela 

Nikela aleazioetan, zuntz artifizialetan, beiran, zeramikan, osagai elektronikoetan eta imitaziozko 
bitxietan erabiltzen da. Haren isurpenen iturburua berokuntzarako erabilitako erregaiak eta ibilgailuen 
jarioak dira. 

Nikelak larruazaleko erreakzio alergikoak eta minbizia sor ditzake.  

 Dioxinak 

Dioxina-konposatuek (75 talde kimiko desberdin dira, edo 210 talde, furanoak barnean sartzen badira) 
kutsatzaile multzo arriskutsua osatzen dute. Gaur egun, dioxinei buruzko eztabaida bizia dago, eta horrek 
alarma publikoa sortu du. 

1976. urtean, Seveson gertatutako istripuaren ondoren, dioxinek ingurumen- eta osasun-ondorio 
larriak sortu zituzten.  
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Bestalde, 2,4,5-T plagizidak dioxina kantitate txiki bat du. Likiskeria horrek animalia batzuentzat 
toxizitate zorrotza eta beste batzuentzat toxizitate txikia sortzen du. 2,4,5-T herbizida oso erabilia denez, 
dioxinen antzeko konposatuak daude lurzoruan, jalkinetan eta mundu osoan. 

Litekeena da dioxinak substantzia kartzinogenoak izatea. 

 Petrolioa 

Edozein iturburutako petrolio-ekoizpenetik sortutakoaren milaren bat uretara iristen da. Kantitate 
hori aldakorra da: alde batetik, urteetan zehar gertatzen diren ur-istripuen kopuruaren eta larritasunaren 
araberakoa da, eta, bestetik, gerrek sortzen dituzten ondorioen araberakoa. Ingurumenean sartzen diren 
infiltrazio guztien % 15 berezko iturburuetan sortutako petrolioarenak izaten dira. Petrolio-isuriek sortzen 
dituzten ingurumen-ondorioak nabarmenagoak dira kostaldeko uretan —sakontasun eta zirkulazio gutxi 
dute, eta bizileku-denbora luzea— itsaso zabalean baino. Horren ondorio nagusia hau da: kostaldea 
zenbait ur-animaliarentzat errunaldi-tokia da, eta kumeak helduak baino sentikorragoak izaten dira petro-
lioaren kutsadurarekiko. 

Gasolinak bentzenoa ere badu, petrolio gordinaren berezko osagaia, eta motor-ibilgailuek eta instalazio 
kimikoek igortzen dute. 

Bentzenoaren eraginpean egoteak nerbio-sistema zentralaren funtzioari eragiten dio du; bestalde, 
kartzinogenoa da.  

 Hidrokarburo aromatiko poliziklikoak (HAP) 

Konposatu hauen iturburu nagusiak hauek dira: konposatu organikoen amaitu gabeko errekuntza, 
disolbatzaile industrialak eta egur-labeak. Ehunka konposatu ezagutzen dira, eta haien artean ondoen 
ezagutzen dena bentzopirenoa (BP) da, isurtzen diren HAP guztien % 5. 

Bentzopirenoak giza minbizia sor dezake. 

 Polibinil kloruroa (PVC) 

PVCk hainbat erabilera ditu: hodiak, geruzak, botilak, kable elektrikoak eta paretak egiteko erabiltzen 
da, besteak beste. Plastikoen barruan, PVCk atentzioa eman du, batetik, kloroa daukalako eta, bestetik, binil 
kloruro monomeroak minbizia sor dezakeelako. PVCaren errekuntzak kloro gaseosoa igortzen du; azken 
horrek urarekin erreakzionatzen duenean, azido klorhidrikoa sortzen du, eta aipatutako azidoak azidotze-
arazoa areagotzen du. PVCa erretzean, dioxinak eta beste substantzia batzuk sortzen dira.  

 Klorofluorokarbonatoak (CFC) eta halonak 

1930eko hamarkadan, CFCak edozeinen eskutan utzi zirenean, hozte-tresnetarako amoniakoaren 
ordezko bikaintzat hartu ziren, inerteak baitziren; uste horrek 1970eko hamarkada arte iraun zuen. 
Orduan, atmosferako altitude handietako ozonoa agortzearen arduradunak ote ziren susmoa sortu zen. 
Altitude txikietan CFCak eta halonak inerteak dira, baina, denborarekin, altitude handietara igotzeko ahal-
mena dute. Han, B izpi ultramoreek deskonposatzen dituzte, substantzia kimikoki eraginkorrak emateko. 

CFCak erabiltzen dira aerosoletan, disolbatzaileetan, apar-putzegileetan, hozte-sistemetan eta aire 
girotuaren sisteman. Bestalde, halonak suteetarako itzaltzaile eran erabiltzen dira. Ozono estratosferiko-
aren agortzean dituzten ondorioak kontuan izanik, lurraren gainazalera iristen diren B izpi ultramoreak 
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gehitzearen kausa izan daitezke; horrek ondorio ekologikoak eta osasun-efektuak ekar ditzake. Hori 
dela eta, gaur egun, CFCen eta halonen produkzioa alde batera utzi, eta kalte gutxiago eragiten duten 
beste produktu batzuekin ordezkatzen ari dira. 

 Amiantoa edo asbestoa 

Amianto hitzak naturan dauden zuntz-silikatozko zenbait mineral biltzen ditu barnean. Oso material 
erabilgarria da ehun erregaitzak, amiantozko zementua, teilatuetarako xaflak, paretetarako panelak eta 
hodiak egiteko. Bestalde, plastikoetarako betegarri moduan, bero-isolatzaile moduan eta ibilgailuetarako 
balazten eta enbrageen barailetan ere erabiltzen da. 

Osasunean dituen efektu nagusiak arnas-aparatuari dagozkio, biriketako minbizia eta mesotelioma 
sor ditzake eta. Mesotelioma amiantoaren eraginpean egoteagatik azaltzen da, bulegoek duten isolamendua 
hondatzearen ondorioz. Eraikuntzetan erabiliz gero, populazio osoa haren eraginpean gerta daiteke.  

Amiantoa giza osasunari kalte txikiagoa eragiten dioten materialekin ordezkatu beharko litzateke. 

 Garbigarriak 

Garbigarrien erabilera nagusiak hauek dira: ehunak garbitzea eta tindatzea, larruak zurratzea eta 
deskoipetzea, metalak koipegabetzea, mineralak lortzeko flotazio-prozesuak, gehigarriak, antikorrosiboak eta 
beste. Arropa garbitzeko hauts-detergenteek, garbigarri kantitate handiena dutenek, bost substan-
tzia talde dituzte: surfaktanteak, indartzaileak, zuritzeko eragileak, gehigarriak eta betegarriak. Osagai 
nagusiak fosfatoak, sodio karbonatoa, sodio silikatoa eta zeolitasa izaten dira. 

Fosfatoak substantzia kaltegarriak dira, ur-ekosistemetan efektu eutrofizatzailea baitute. Dirudienez, 
zeolitek efektu maltzurrak dituzte, konplexu organometalikoen lotura sendoak dituzten metal astunak 
aska ditzakete eta.  

 Plagizidak 

Gaur egun, produktu kimiko sorta handia erabiltzen da intsektizida, fungizida eta herbizida gisa. 
Intsektiziden osagaien artean, besteak beste, organokloratuak, organofosfatoak, karbonatoak eta 
piretroideak daude. Fungizidek, berriz, ditiokarbamatoak, organomerkuriatuak, organokloratuak, ftalamidak 
eta beste konposatu batzuk hartzen dituzte barnean. Herbiziden artean, klorofenoxiazidoak, karbamatoak, 
uronak, sulfonilureak, triazinak eta hainbat konposatu aipagarri dago, esate baterako, glifosatoa. 

Plagizidek, langileentzat eta erabiltzaileentzat arriskua sortzeaz gain, zuzeneko ondorioak dituzte 
faunan eta floran. Bestalde, lurpeko urak, ibaiak eta lakuak kutsa ditzakete. Plagizida batzuek denbora 
luzean irauten dute lurzoruan. Gehienetan, zuzenean ingurumenean zabaltzen dira, eta, horren ondorioz, 
nekazaritza-eremuetan zuzeneko efektu hilgarriak nabaritu dira haien helburu ez diren organismoetan 
(erleak eta beste intsektu polinizatzaile batzuk). Plagizidak erabili ondoren, soroen biodibertsitateak 
dituen mehatxu handienak kausa hauengatik gertatzen dira: alde batetik, faunarentzat elikagaien eta 
habitaten kantitatea eta kalitatea murrizteagatik, eta, bestetik, hazi-bankuaren urritzeagatik. 

Usteltzeari eta intsektuen erasoari aurre egiteko, zura tratatu egiten da zenbait konposatuekin, hala 
nola kreosotarekin, mineral-olioarekin, artsenikoarekin, kobrearekin, zinkarekin, kromo- eta merkurio-gatzekin, 
klorofenolekin eta beste intsektizida eta fungizida batzuekin. Konposatu horietako askok minbizia eragin 
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dezakete (adibidez, klorofenolek, kromo-gatzek, naftenatoek, artsenikoak), oso toxikoak dira (adibidez, 
merkurio-gatzak, konposatu organomerkuriatuak) edo alergia-arazoren bat sor dezakete. 

1.7 Hondakin erradioaktiboak 

1896. urtetik, Beckerel frantsesak erradioaktibitate naturala aurkitu zuenetik, gaur egun arte, erradioak-
tibitatearen erabilerarekin erlazionaturik dauden teknikek aurrera egin dute. Gaur egun, erradiazio ioni-
zatzaileekin erlazionaturik dauden prozesuen bitartez automobilak edo hegazkinak eraiki, elikagaiak tratatu, 
eta erabiltzen dugun energia kontrolatzen da. 

Jarduera horietako hondar-produktuek sortzen duten arazoa beste giza jardueretan sortutakoen 
antzekoa da; ezin dira denbora-epe laburrean ezabatu, eta, horren ondorioz, biosferan irauten dute. 

Kuantitatiboki, gure gizarteak sortzen duen hondakin erradioaktiboen kantitatea askoz txikiagoa 
da beste jarduera batzuetan sortutakoa baino. Alde batetik, hondakin erradioaktiboen ekoizpena zaborren 
ekoizpena baino bi mila aldiz txikiagoa da; bestetik, mespretxagarria da sortzen den hiri-zaborrarekin 
konparatuz.  

Hala ere, ezin dugu gauza bera esan ikuspegi kualitatibotik. Hiri-hondakin gehienak bildu, tratatu eta 
isurtzeko behar diren sistemak erraz samarrak dira; hondakin erradioaktiboen garraioa, tratamendua, 
konfinamendua eta biltegiratzea egiteko erabiltzen diren sistemek, berriz, epe luzean bete beharreko 
arauak dituzte. Arau horien helburua da ingurumenaren eta pertsonen segurtasuna eta babesa ziurtatzea. 
Arau horien zorroztasuna askoz handiagoa da beste hondakin mota batzuekin erabiltzen diren arauena 
baino. 

7.  ARIKETA 
 

 Zer dira hondakin erradioaktiboak? 

 Zein da hondakin erradioaktiboen iturburua? 
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 Nola sailkatzen dira hondakin erradioaktiboak? 

 
 Bilatu ezazu hitz hauen definizioa: 

 
 

 Erradiazio: 

 Erradioaktibitate: 

 Semidesintegrazio-periodo: 

 Isotopo: 

 Aktibitate espezifiko: 

 Immobilizazio: 

 Erradionuklido: 

 Fisio: 

 Fusio: 
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 Zein da ENRESAren jarduera? 

 Non eta nola biltzen dira aktibitate txikiko eta erdiko hondakinak? 

 Zein da aurreko atalean aipatutako tokien biltegiratze-ahalmena? 

 
 Nola egiten da biltegiratze-prozesua konpartimentuei eta gelaxkei dagokiena barnean sartuz? 

 Zer egiten da Espainian aktibitate handiko hondakinekin? 
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 Zer zentral nuklear daude Iberiar Penintsulan? 

 Zer adierazten du curie hitzak? Eta, becquerel hitzak? 

 

1.8 Lurzoru kutsatuak 

Lurzorua osasuntsu eduki behar da; era horretan, zenbait funtzio bete ahal izango ditu. Gaur egun, 
lurzoruak gero eta mehatxu gehiago ditu, degradazioa areagotzen duten hainbat giza jardueraren ondo-
rioz. Hauek dira mehatxuetako batzuk: higadura, materia organikoaren murrizketa, kutsadura lokalizatua 
eta zehaztu gabeko kutsadura, zigilatzea, lurzoruaren trinkotzea, biodibertsitatearen galera eta gazitzea. 
Degradazio-prozesu horietako batzuk batera gertatzen direnean, ondorioak larriagoak izaten dira. 

Nekazaritza-ekoizpena lurzoruaren araberakoa da, eta lurzoruaren gainean ondorio bikoitza izaten 
du: nekazaritza-praktika batzuek lurzoruaren degradazioari eragiten diote, eta beste praktika batzuek, 
ordea, lurzorua babesten laguntzen dute. Badaude zenbait nekazaritza-neurri lurzoruko materia organikoa 
handitzeko, haren biodibertsitatea indartzeko eta higadura, zehaztu gabeko kutsadura eta trinkotzea 
gutxitzeko, hala nola: nekazaritza ekologikoari laguntzea, plagiziden erabilera murriztea, laboreen gestio 
integratua egitea, larratze gutxiko sistemak kudeatzea eta abeltzaintza gutxitzea. 

Azpiegiturak garatzeak eta garraioak lurzoruari eragiten diotenez, zigilatze-, kutsadura- eta higadura-
arazoak sortzen dira. 

Bestalde, industria-sektoreak lurzoruaren kutsadura lokalizatua eta zehaztu gabea sor ditzake. Lehe-
nengoa produkzio-prozesu ez-egokien eta hondakinen kudeaketa txarraren ondorioa izaten da; bigarrena, 
berriz, kutsatzaileak airean eta uretan zehar igortzearen eta garraiatzearen ondorioa da. 

Lurzoruaren kutsadurak gero eta arreta handiagoa eskatzen du. Alde batetik, pertsonen osasunerako 
eta ekosistemen funtzionamendurako arrisku serioa da; bestetik, kutsatzaileen eragina jasan duten 
lurzoruetan ezin dira zenbait jarduera egin, eta, horren ondorioz, lurzoruen balio ekonomikoa galtzen da. 
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Lurzorua eta lurpeko urak erlazionaturik daude, eta azken horiek gero eta gehiago erabiltzen dira 
hiri-horniketan. Horregatik, lurzoruaren kutsadurari aurre egin behar zaio erabakitasun handiarekin, aireko 
edo uretako kutsadurarekin egiten den moduan. Lurzorua saldu edo erosi, etxebizitzak eraiki, parkeak egin, 
azpiegitura garatu, eta, azken batean, lurzoruan esku hartu baino lehen, lurzoruaren kalitatea ezagutu 
behar da. Era horretan, aipatutako ekintza horiek guztiek ez dute ingurumen-arriskua sortuko, ezta arrisku 
ekonomiko onartezinik ere. 

8.  ARIKETA 
 

 Bila ezazu 10/1998 Legean, apirilaren 21ekoan, hondakinei buruzkoan, lurzoru kutsatuaren 
definizioa. 

 Lege horretako V titulua zeri dagokio? Zer ezartzen du EAErako? 

 

EAEn lurzoru kutsatu asko daude, industrializazio-maila handiaren ondorioz; oraingoz, jarduera 
kutsagarria jaso duten edo une honetan jasotzen ari diren 8.587 kokaleku identifikatu dira. Jarduera horiek 
7.898 Ha betetzen dituzte, 237 udalerritan banatuta, eta erkidegoko azaleraren % 1,1 hartzen dute. 

Ondoren, EAEko lurzoruetako egoeraren azalpena egingo dugu, lehen sailkapen batean oinarriturik; 
sailkapen hori funtsezkoa da, arazoa bere larritasun osoan aztertzeko. Bi kutsadura mota hauek bereizi 
behar dira:  

1. Zehaztu gabeko kutsadura. Foku ez-puntualen ondorioz sortzen da; foku horiek kokatu, 
kontrolatu eta tratatzea zaila da. Lurzoruko azalera handietan gertatzen da, eta, konpa-
razioan, kutsatzaileen kontzentrazioa txikia izaten da. 

2. Foku puntualek sortutako kutsadura. Lurzoruko azalera txikietan gertatzen da, eta kutsa-
tzaileen kontzentrazioa handia izaten da; beraz, gizakietan toxikotasun zorrotza sortzeko 
arriskua dago. 
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1.  Zehaztu gabeko kutsadura 

Zehaztu gabeko kutsadura sortzen duten kutsatzaile nagusiak metal astunak eta konposatu organikoak 
zein ez-organikoak dira. 

a) Metal astunak 

Metal astunen ondorioz (kadmioa, kromoa, nikela, beruna, zinka, merkurioa eta artsenikoa) sortzen 
den lurzoruko kutsadura kontuan izateko arazoa da. Aipatutako metalak berezko eran egoten dira 
lurzoruan, baina jarduera antropikoak haien kontzentrazioa handitu dezake, eta, horren ondorioz, egoera 
desorekatuak sortzen dira. 

Oro har, hauek dira metal astunen ondorioz sortutako lurzoruko kutsadura zehaztugabearen kausak:  

 Industria-jarduera: zenbait isurpen atmosferiko sortzen ditu  

 Ibilgailuen trafikoa  

 Araztegietako lohiak ongarri gisa erabiltzea  

 Nekazaritza-jarduera: superfosfatoekin, kadmio kantitatea handitzen da; simaurrekin, kobre 
eta zink kantitatea; eta txerri-aziendarekin eta hegaztiekin, txiza. 

Lurzoruko metal astunen kontzentrazioa handitzearen arrazoi nagusia da jatorri atmosferikoa duten 
partikulak hauspeatzea. 

EAEn, arazoak dituen ezaugarriak, Europako beste herrialde batzuetakoekin alderatuta, guztiz desber-
dinak dira. Gure erkidegoan, lurzoruei lohiak emateko ohitura urria da, bi arrazoi hauengatik: alde batetik, 
gaur arte, hirietako hondakin-urak tratatzeko araztegirik ez da izan; eta bestetik, gure lurzoru gehienek 
materia organiko asko daukate. 

Euskal nekazaritzaren izaera estentsiboa eta industria-jardueraren nagusitasuna direla medio, gure 
lurzoruak metal astunekin kutsatzeko bide nagusiak ez dira nekazaritza-jatorrikoak, hiri- eta industria-
jatorrikoak baizik. 

Industria-instalazioetako (zementu-fabriketako, galdategietako, altzairu-fabriketako eta abarretako) 
inguruek problematika berezia izaten dute, jaulkitzaile-fokuen hurbiltasunaren ondorioz. Gasak zein 
igorritako partikulen zatikirik xeheenak sakabanatu egiten dira atmosferan, baina diametro handiagoko 
partikulak fokutik gertu dauden tokietan hauspeatzen dira. Horren ondorioz, lurzoruko zehaztu gabeko 
kutsadura sorten dute. 

Bestalde, ibilgailuen trafikoari buruz zera esan daiteke: beruna, nikela, kobrea, zinka, kadmioa eta 
antzeko metalak daude gasolinaren detonazioaren kontrako gehigarrietan, estalkietan eta ibilgailuen 
beste osagai batzuetan, eta inguruko lurretara iristen dira. Lurzoruak eta landareak kutsatzeko arriskua 
eragiten du horrek. Jalkitako kantitatea handitu egiten da errepidera hurbildu ahala. Uste da igorritako 
berunaren % 10 errepide ondoko ehun metroetan gelditzen dela, eta gainerakoa distantzia handietara 
garraiatzen dela. 
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b) Konposatu organikoak eta ez-organikoak 

Konposatu organiko eta ez-organikoek sortzen duten kutsadura zehaztugabearen kausa nagusiak 
hauek dira: ongarriak eta plagizidak (fitosanitarioak) erabiltzea eta hiri- zein industria-jardueraren 
ondorioz sortutako jaulkitze atmosferikoa. Prozesu bakoitza oso berezia denez, banaka aztertuko 
ditugu. 

 Ongarriak 

Oraingo nekazaritzan, ekoizpen-sistema intentsiboak erabiltzeak ongarri ez-organikoen izugarrizko 
kantitateak erabiltzea ekartzen du, nitrogenodunak, batez ere; aldi berean, lurpeko uretan nitrato kantitate 
garrantzitsuak aurkitu dira. Horregatik, bi gertakari horien artean kausa/efektu erlazio bat bilatu da. Nitratoek 
sortutako kutsadurak bi ondorio garrantzitsu ditu: alde batetik, ingurumenean inpaktu zuzena sortzen dute, 
eta, bestetik, animalien eta pertsonen osasunari eragiten diote. EBk gehienezko 50 mg/l-ko nitrato-kontzen-
trazioa ezartzen du edateko urarentzat, baina balio hori gainditu egiten da batzuetan ongarritze intentsiboko 
ureztatzeko uretan. 

EAEko uraren nitrato-kontzentrazioari buruzko datuek adierazten dute nitratoek sortzen duten 
kutsadura hutsala dela; beraz, arazoa da kutsadura eragoztea , eta ez kentzea. 

 Produktu fitosanitarioak 

Plagizidek eragindako kutsaduraren arrisku nagusia da elikagaien bidez transmititzea. Kutsadura horren 
kontrolak honako zailtasun espezifiko hauek ditu: 

 Erabilitako produktuen kantitatea (intsektizida organokloratuak, organofosfatatuak, piretroideak...) 

 Detektatzeko zailtasuna, kantitate txikietan erabiltzeagatik  

EAEn ez dago produktu horien erabilerari buruzko daturik. Hala ere, Osasun eta Kontsumo Sailaren 
Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusiak, Nekazaritza eta Arrantza Sailak eta hiru foru-aldundietako 
nekazaritza-zerbitzuek kontuan hartu dute arazo hori, Segurtasun Planaren bitartez (1998). Programa horren 
oinarria hau da: nekazariak, hau da, produktu fitosanitarioen erabiltzaileak, informazio garbia eta eragin-
korra izan behar du, produktu horiek era hoberenean erabiltzeko eta arrisku sanitarioei aurrea hartzeko.  

 Jaulkitze atmosferikoa 

Hiri- eta industria-jardueraren ondorioz sortzen diren jaulkitze atmosferikoaren konposatu nagusiak 
hauexek dira: disolbatzaile aromatikoak, hidrokarburo polizikliko aromatikoak eta konposatu organohalo-
genatuak. 

Konposatu hauei buruz dauden datuak EAEko zenbait tokitan egindako ikerketetan oinarritzen dira, 
eta ezin dira estrapolatu euskal lurralde osora. Horregatik, jaulkitze atmosferikoaren arazoa sakonago 
aztertu behar da. 
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2.  Foku puntualek sortutako kutsadura: industria-jarduerek sortutako kokaleku kutsatuak 

EAEk izan duen industrializazio-prozesuaren historiak adierazten digu industria-jardueraren sektore 
guztiek  dutela edo izan dutela garrantzia. Gertakari horri gehitu behar zaio gizarteak orain arte ez duela 
izan kontzientziarik hondakin-isurpenen arazoarekin. Bi faktore horiek lurzoru kutsatuak agertzea eragin 
dute, eta arazo horri ekin behar zaio hurrengo urteetan.  

Industriaren bultzada berriak —erkidegoan sartutako jarduera berrien bitartez— lurzoruaren beharra 
ekartzen du; halaber, gaur egungo ingurumenaren hondatzeak moteldu egiten du hiri-berregituratze 
industriala. Horregatik, euskal hiri-inguruak ingurumen-birsorkuntza behar du, lurzoruaren kalitatea 
kontuan izateko. 

EAEko lurralde batzuetan industria-jarduerak oso errotuak egon dira; horrek lurzoru kutsatuak 
sortzeko arriskua dakar, bai industriak kokatzen diren lekuetan, baita sortutako hondakinak botatzeko 
erabiltzen diren tokietan ere. 

Lurzorua babesteko politikak hiru helburu proposatzen ditu: lurzoruetako aldaketa berrien agerpenari 
aurre egitea, lurzoru kutsatuen premiazko kasuak berreskuratzea, eta, azkenik, epe ertainera eta epe 
luzera, lurzoru kutsatuen premiazko kasuak ez direnak planifikatzea. 

Horregatik, Gobernu Kontseiluak 1/2005 Legea onartu zuen, otsailaren 4koa, Lurzoruaren kutsaduraren 
Prebentzioari eta Zuzenketari buruzkoa. Lege horrek lehen aipatutako hiru helburuak lortu nahi ditu. 

Ondoren, kasu berezi batzuk aztertuko ditugu. 

a) Interes bereziko lurzoru kutsatuak: aurri industrialak eta hondakindegiak 

Hondakin industrialen kudeaketaren gabezia historikoak zabortegi kontrolatugabeak sortzea ekarri 
du. Bestalde, gaur egungo industria-krisi berriak zenbait gune industrial bertan behera utzi ditu, “aurri 
industrial” izenarekin ezagutzen direnak. 

Bi kokapen mota horiek aukera ematen dute industria-jarduera berriak, bizilekuak, merkataritzagu-
neak eta abar egiteko, baina, lurzoruaren kalitatearen ikuspegitik, toki horiek arreta handia behar dute. 

Hona hemen aurri industrialaren definizio bat: 

Aurri industrialak industria-jarduera batean parte hartu duten eraikitako edo eraiki gabeko lur-eremuak 
dira; hain degradatuak daudenez, berreskuratze-prozesu sakona egin ondoren bakarrik izan dezakete 
erabilera berria. 

Erabilera gabeko instalazio zahar horiek berrerabiltzeko, lurzoruko kutsaduraren eta hondakin arrisku-
tsuen presentziaren ikerketa egin behar da; horrela, beharren arabera, era egokienean esku hartu ahal 
izango da. 

Lur-eremu horiek berriztatzearen helburuetako batek balio ekonomikoa berreskuratzea izan behar du, 
lur-eremu horiek kokatuak dauden tokietan aurrera doan hiri- eta gizarte-hondatzea gelditzeko. Bestalde, 
aurri industrialei beste erabilera industrial bat bilatzen bazaie, degradatuak ez dauden beste eremu 
batzuk erabiltzea saihestuko da, eta eremu horiek ingurumenarekiko arrisku gutxiago duten beste 
jarduerak egiteko utzi ahal izango dira. 
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Zabortegiak hiri- zein industria-hondakinen metaketa egiteko tokiak dira. Lurrari egindako erasoa 
utzitako hondakinen izaeraren araberakoa da. 

EAEn alde industrialetan kokaturiko hainbat zabortegi daude (Asuako arroa, Oria, Urola, Deba, 
Zadorra...) 

Zabortegiak kokatuak dauden lurzoruak berreskuratzea oso problematikoa da; horren kausa nagusiak 
hauexek dira: izaten dituzten substantzia kimikoak, jatorri biologikoa duten erreakzioak eta lurzoruaren 
egonkortasunari eta pertsonen segurtasunari eragiten dieten beste faktore batzuk. 

b) EAEko lurzoruaren kutsadura sortzen duten sektore nagusiak 

Lurzorua babesteko egin den politikak honako sektore hauek ditu helburu-sektore: 

 Pirita eta mineral sulfuratuak eraldatzea 

 Metalak berreskuratzea txatarretik abiatuta: altzairu-fabrikak 

 Metalak berreskuratzea txatarretik abiatuta: txatartegiak 

 Ikatzaren tratamendu pirolitikoa 

 Lurpeko biltegiratze-tangak: gasolina-zerbitzuguneak 

 Lindano-ekoizpena 

 Pirita eta mineral sulfuratuak eraldatzea 

 EAEn, piritaren eta beste metal sulfuratuen eraldatze-sektorea era honetan dago osatua:  

 Piritaren txigorketarako 11 labe, azido sulfurikoa lortzeko erabiltzen direnak.  

 Mineral sulfuratuen txigorketarako labe bat. 

 Azido sulfurikoaren ekoizpenean sortutako bi hondakinak berreskuratzeko bi enpresa; horietako 
batek pirita-errautsetatik lortzen diren metalak berreskuratzean ditu, eta besteak cottrell-
hautsetatik lortzen diren berun-gatzak.  

 Talde horiek bi kutsadura mota nabarmen sor ditzakete, lurzoruaren kutsadurari begira:  

 Cottrell-hautsak eta pirita-errautsak: azido sulfurikoaren fabrikazioaren ondorioz sortzen 
dira, eta haien metalak disolbatu daitezke. 

 Purpura-minerala eta mineral disolbaezinak: berun oxidoaren berreskuratze-prozesuaren 
ondorioz sortzen dira. 

 Metalak berreskuratzea txatarretik abiatuta: altzairu-fabrikak 

Altzairuaren ekoizpenak sortzen duen lurzoru kutsatuen problematikak bi oinarri ditu: alde batetik, 
jarduera horiek hartzen dituzten lekuak; bestetik, sortutako hondakinak jasotzen dituzten kontrol gabeko 
zabortegiak. 
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EAEko altzairu-produkzioa XIX. mendearen erdian hasi zen, baina 1904. urte arte ez ziren hasi 
arku elektrikozko labeetan ekoizten, txatarretik abiaturik. Produkzio mota hori 28 industria-instalaziotan egin 
da; horietatik 11 itxi egin dira. 

Altzairuaren ekoizpenak kontrolatu gabeko zabortegietan izaten duen efektua honako kausa hauengatik 
gertatzen da: lehenik, altzairu-fabrikek isuritako hautsarengatik eta horiek sortzen dituzten metalen lixibiazio-
arriskuarengatik (Zn eta Pb, esate baterako); bigarrenik, zirtzilerien isuriarengatik —metal astunak 
izanda ere, arrisku txikia sortzen dute, egonkortuta egoten dira eta—.  

Prozedura horren bitartez 160 milioi tona altzairu fabrikatu direla kalkulatzen bada, altzairu-fabrikek 
sortzen duten hautsaren produkzio guztia 240.000 tonakoa dela esan daiteke. 1970. urtearen inguruan, euskal 
altzairu-fabriketan iragazkiak jartzen hasi ziren pixkanaka. Gaur egun arte, kalkulatzen da 800.000 tona 
altzairu-hauts jaso direla —arrunta, berezia zein herdoilgaitza—, gero zabortegietan ezartzeko, 12 milioi 
tona zeparekin batera; gainera, iragazkiak jarri aurretik, 2,4 milioi tona zepa sortu ziren. 

 Metalak berreskuratzea txatarretik abiatuta: txatartegiak 

Jarduera hori jasan duten kokalekuen azterketan ondorioztatu denez, 222 desegite-leku eta txatartegi 
daude. Elementu metalikoen birziklapena egiten duten txatartegiak % 60 dira, eta automobilen desegite-
lekuak, berriz, % 33. 

Txatarraren metaketak, banaketa mekanikoarekin eta osagaien eraldatzearekin batera, berezko arriskua 
du lurzorurako eta azaleko eta lurreko uretarako. 

Desegite-lekuetan eta txatartegietan, lurzoruko kutsatzaile nagusia automobilen fluidoen isurpena 
da, erabilitako olioak bereziki. Erabilitako olioen kutsadurak metal astunen kutsadura areagotzen du 
(berunarena eta zinkarena bereziki).  

 Ikatzaren tratamendu pirolitikoa 

Ikatzaren tratamendu pirolitikoak barnean hartzen ditu euren artean erlazionaturik dauden eragiketa 
eta faktore batzuk, hala nola koke-instalazioak, gas-fabrikak (ikatzean oinarrituak) eta ikatzetik sortutako 
galipota eta beste azpiproduktuak.  

EAEn, ikatzaren tratamendu pirolitikoa lau fabrikatan egin izan da; gainera, harrikatza koke bihurtzeko 
beste hiru instalazio daude, labe garaietan erabiltzeko; bestalde, aurreko prozesuetan sortutako produktuak 
tratatzeko (mundruna, adibidez), beste lau industria daude. 

Ikatzaren tratamendu pirolitikoa egin eta azpiproduktuak berreskuratzen direnean, lurzoruko kutsa-
dura sortzen duten zenbait iturburu bereizi behar dira: 

 Hondakin-metaketa zigilatu gabeko lurzoruetan; adibidez, mundruna, breazko lohiak, lohi zianu-
ratuak eta gasen arazketaren lohiak. 

 Biltegiratze-tangetatik eta hodietatik sortzen diren ihesak; adibidez, mundrunak, olioak, sulfatoak 
eta BTEXak (bentzenoa, toluenoa, etil bentzenoa eta xilenoa). 

 Bigarren mailako produktuen manipulazio arduragabea, hala nola kresolak, bentzenoa, 
piridina, hidrokarburo aromatikoak eta HAPak. 

 Kokea egiteko ganberetako isurpenak: Hg, As, HAPak, kedarra eta aromatikoak. 
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 Lurpeko biltegiratze-tangak. Gasolina-zerbitzuguneak 

Gasolina-zerbitzuguneetan hainbat kutsadura-iturri daude, hala nola erregai-ontzietatik gerta daitezkeen 
ihesak edo manipulatze-eragiketetan (hustuketan, garraioan eta ontziz aldatzean) gertatzen diren galerak. 
Era horretan, gasolioaren edo gasolinaren isuria gertatzen da. Pistola automatikoa erabiltzen hasi aurretik 
(1970. urtearen inguruan), galerak kontsumoaren % 2 ziren. 

Bestalde, kutsadura-iturriak dira erregaia biltegiratzeko tangetatik berun-lohiak erauztea eta bilte-
giratzea ere. 

Biltegiratze-tanga lurperatuek dituzten arazoak gasolina-zerbitzuguneek dituztenak baino handiagoak 
izaten dira. Substantzia arriskutsuren bat eduki dezaketen lurperatutako biltegiratze-tangen kopurua 
oso handia da, eta oso zaila neurtzen. Esate baterako, berokuntzan erabilitako fuel-deposituak.  

Erregaien ihesek eta isuriek arriskuak sortzen dituzte, hala nola eraikuntzetan eta konduktuetan gasen 
infiltrazioek sortzen dituzten leherketa-arriskuak, eta giza osasunak eta ekosistemek jasan ditzaketen 
arriskuak (lurrazaleko eta lurpeko uretan). 

 Lindano-ekoizpena 

Gaur egun, lindano-ekoizpena desagertu egin da EAEn, baina bi enpresak 40 urtez egin dute lan 
hori, eta horrek milaka metro kubiko lurzoru kutsatu ditu. 

9.  ARIKETA 
 

 Zer da HCHa (hidrokloroziklohexanoa)? Aipa itzazu HCHaren eta lindanoaren artean dauden 
desberdintasunak. 

 Azaldu Euskadin izan diren aurrekariak. 
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 Azaldu ezazu zer neurri hartu diren Euskadin lindano-hondakinekin. 

 
 Zein da gaur egungo egoera? 

 

Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak, IHOBEk, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kontseilaritzak 
bultzatuta, lurzorua babesteko gida-plan bat proposatu zuen (1994), eta proposamen metodologikoak 
zein teknikoak egiteko arduraduna izan da; baita lurzorurako kutsagarriak izan daitezkeen jardueren 
kokapen-inbentarioa egiteko arduraduna ere. 

Azken urte hauetan egin diren berrikuntza-prozesuek —EAEko udalak sarturik dauden prozesu 
horietan— argi eta garbi utzi dute badaudela lurzoru kutsatuak. Horregatik, ikerketa sakona egin eta 
gero, 1998. urtean, EAEko Ingurumena Babesteko Lege Orokorrak lurzorua baliabide gisa hartu zuen 
kontuan lehenbizikoz, aireak edo urak bezalako babesa behar duelako. 

Lurzoru-kutsaduraren lehen kasuak identifikatu zirenetik, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu 
eta Ingurumen Sailak baliabide hori babesteko politika ausartaren alde egin zuen apustu, teknika- eta 
kudeaketa-tresnak landuz, baina tresna juridikoak ahaztu gabe. Tresna horiek baliagarriak izan dira 
parte-hartze azkarra behar izan duten premiazko jokabideei erantzuna emateko. Hala ere, une 
honetan, lurzorurako kutsagarriak izan daitezkeen jardueren kokapen-inbentarioa erabiltzeko moduan 
dagoenez, edozein hirigintza-garapen egin aurretik, arazoak identifikatu behar dira; era horretan, giza 
osasuna eta ingurumena babesteaz gain, baliabide ekonomikoak optimizatu daitezke. 

Helburu honekin, “Lurzoru poluituak ikertzeko eta berreskuratzeko Udal eta Partzuergoentzako 
Programa” aurkeztu zen; proiektu hori pilotua da, 2000-2002 bitartean ezarri zen, eta arrakastaz hedatzen 
ari da. Pentsatzen zen bezala, frogatu da udalek eginkizun garrantzitsua dutela lurzoruaren babesean. 
Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak eta tokiko agintaritzek 
egindako apustua ziurtatzeko, programa horri jarraipena ematea erabaki da; haren lehen helburua da 
udal-jabetzako lurzoru kutsatuak ikertzea eta berreskuratzea. 
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Programaren helburua da orube industrialak eta zabortegiak berreskuratzea, pertsonen osasu-
nerako eta ekosistemetarako arriskua izan dezaketenak alegia, lurzoruaren oraingo eta etorkizuneko era-
bilera kontuan izanik.  

Lurzoru Kutsatuak Berreskuratzeko EAEko Udalei Laguntzeko 2003-2006ko Programak Eusko 
Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailaren eta tokiko agintaritzen arteko lankidetza 
sustatu nahi du, lurzorua babesteko. Horretarako, tresna teknikoak zein ekonomikoak antolatu nahi ditu. 

10.  ARIKETA 
 

 Zein dira EAEren ingurune-helburuak lurzoru kutsatuei dagokienez?  

 Eta, Ingurumen Esparruko Programaren konpromisoak? 

 

1.9 Ingurumen-kimikariaren zeregina hondakinen kudeaketan eta kontrolean 

Ingurumen-kimikariak bete behar dituen zeregin nagusiak hauek dira: 

 Prozesu industrialetan sortutako hondakinak gutxitzea. 

 Hondakin solidoen tratamendua kontrolatzea prozesuaren parametroen zaintzaren bitartez. 

 Hondakin solido industrialak aztertzea teknika egokiak erabiliz. 

 Isurien funtsezko eragiketak gainbegiratzea, arautegia beteko dela ziurtatzeko. 

 Hondakinei buruzko legeria betetzea eta erregistroak egoki artxibatzea. 
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HHaaiinnbbaatt  pprroodduukkzziioo--sseekkttoorreettaann  
ssoorrttuuttaakkoo  hhoonnddaakkiinnaakk  22  

 

2.1 Hainbat produkzio-sektoretan sortutako hondakinak 

 Lehen sektorea  

Lehen sektorea nekazaritza- eta arrantza-azpisektoreen barruan dauden jarduerek osatzen dute. 
Arrantza –azpisektorean, bi modalitate bereizi behar dira: alturako arrantza eta baxurako arrantza. Bestalde, 
nekazaritza-azpisektoreak hiru aktibitate mota biltzen ditu: laborantza, abeltzaintza eta baso-industria. 

Tradizionalki, lehen sektoreko langilea (nekazaria, abeltzaina, arrantzalea) ingurune naturalarekin 
harmonian bizi izan da, eta hura kontserbatu eta babestu egin du. Mendeetan zehar, nekazaritzak balio 
handiko zenbait habitat erdinatural sortzen eta zaintzen lagundu du; gaur egun, habitat horiek EBko 
paisaiarik gehiena eratzen dute, eta aberastasun zoologikoaren proportzio handia dute. Bestalde, 
nekazaritzak ingurumenaren kontserbazioan oinarrizko funtzioa betetzen duten era askotako komu-
nitate landatarrak sostengatu ditu. 

Ingurune naturalaren aberastasunaren eta nekazaritza-praktiken arteko loturak konplexuak dira. 
Alde batetik, Europako hainbat habitat baliotsuk laborantza-praktika estentsiboak dituzte, eta horietan 
oinarritzen du basaespezie ugarik bere biziraupena. Baina, beste alde batetik, nekazaritzak baliabide 
naturaletan aurkako eragina izan dezake, lurzorua eta nekazaritza-praktikak modu ez-egokian erabil-
tzearen ondorioz. Eragin batzuk hauexek dira: lurzoruaren, uraren eta atmosferaren kutsadura, habitaten 
zatiketa eta basa-bizitzaren desagertzea. 

Gainera, nekazaritza-sektorea baliabide hidrikoen erabiltzaile garrantzitsua da Europan, eta, gutxi 
gorabehera, ur guztiaren % 30 gastatzen du. Hegoaldeko zenbait herrialdetan, sail ureztatuek ur guztiaren 
% 60 baino gehiago kontsumitzen dute. Kontsumoa faktore batzuen araberakoa da: eguraldia, labore 
mota, lurzoruaren ezaugarriak, uraren kalitatea, nekazaritza-praktikak eta ureztatze-metodoak. 

Sektore honetan, ingurumen iraunkorraren kontzeptuan oinarritutako politika egin behar da, jarduera 
horren jarraipena ziurtatzeko eta ingurune naturalarekin harmonian egoteko. Bestalde, lehen sektoreak 
sortzen dituen merkataritza-baliorik gabeko zerbitzuei balio ekonomikoa eman behar zaie. 

Nekazaritza-sektorea oinarrizko hiru azpisektorez dago osaturik: laborantza, abeltzaintza eta basoak. 
Oro har, sektore horrek laboreen eta produktuen aniztasun handia du, eta zenbait ondorio ekonomiko 
zein sozial izaten ditu. Nekazaritzak eta basogintzak EB-25eko lurraldearen % 77 betetzen dute; 
estatu bakoitzak bere erara egiten du barne-produktu gordinaren kontribuzioa. Gertaera horrek, berez, 
agerian jartzen du nekazaritza-jarduerak EBko ingurune naturalean duen garrantzia. 

Nekazaritza- eta oihan-jarduerek EAEko azalera osoaren % 85,21 betetzen dute. Gainera, 
nekazaritza- eta abere-ustiategiek 5 Ha baino zabalera txikiagoa dute. Nahiz eta sektore horrekin lotuta 
dagoen populazioa ez aldatu, lanaldiarekiko aldakuntza garrantzitsuak gertatu dira; une honetan, baserri 
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gutxik egiten dute esklusiboki jarduera hori, eta, normalean, beste industria-jarduera batzuekin batera 
egiten dute baserriko lana. Oro har, lehen sektorea ez da EAEko barne-produktu gordinaren (BPG) % 
2ra iristen, eta parte-hartze horrek jaitsiera nabarmena izan du, BPGa zerbait igo arren. 

Nekazaritzaren azpisektorea 

Azken hamarkadetan, nekazaritzak aldaketa handiak izan ditu, bai kantitateari dagokionez, baita 
kalitateari dagokionez ere, aldaketa teknologikoen, eskaera-aldaketaren eta beste batzuen ondorioz. 
Aldaketa horiek gero eta kezka handiagoa sortzen dute, nekazaritza-jarduera berriek ekar ditzaketen 
ingurumen-ondorio negatiboengatik. Inpaktu negatiboen artean, honako hauek aipa ditzakegu: 

 Lurpeko uren eta lurraren beraren kutsadura, nitrogenodun eta fosfatodun ongarrien eta 
pestiziden infiltrazio eta isurien ondorioz. 

 Lurzoruaren higadura eta trinkotzea. 

 Lur bustien drainatzea. 

 Kutsadura atmosferikoa, uzten fumigazioaren ondorioz. 

 Paisaia harmoniatsuen eta zenbait habitaten galera. 

 Nekazaritza-lur marjinalen garbiketa. 

Bestalde, nekazaritza-jarduera garatzen den inguruan, beste kausa batzuek ere ekar ditzakete 
ingurumen-ondorio negatiboak, hala nola uzta-produkzio handiagoak lortzeko lurra intentsiboki erabiltzeak, 
agrokimikoen aplikazioak eta labore bakarreko nekazaritzak.  

Nekazaritzako ekoizpen intentsiboen sistemak garatzearekin batera, ur naturalen kutsadurarekin lotutako 
hainbat fenomeno agertu dira, hala nola  nitratoen kontzentrazioa gehitzea lurpeko uretan, eta algak eta 
landare urtarrak gehiegi garatzea eragiten duten gainazal-uren eutrofizazio-prozesuak.  

Nekazaritzak berotegi-efektuaren arazoa ere areagotzen du. Isuririk garrantzitsuena N2O da; gas 
horren emisioak lurzorutik datoz, nitrogenodun ongarriak erabiltzeagatik. 

Lurzoruaren degradazio-prozesuek —basamortutzea, higadura, materia organikoa eta biodibertsitatea 
gutxitzea eta gazitzea, esate baterako— lurzoruari bere funtzioak betetzeko ahalmena ken diezaiokete. 
Aipatutako degradazio-prozesuak nekazaritza-praktika ez-egokien ondorio izan daitezke, hala nola onga-
rritze desorekatua, soroak ureztatzeko lurpeko ur gehiegi hartzea, plagiziden erabilera desegokia eta 
makineria astuna erabiltzea. Lurzoruaren degradazioa nekazaritza-praktika ezagun batzuk alde batera 
utzi izanagatik ere gerta daiteke; adibidez, laborantza belarkararen espezializazioa aurreratzea ohiko 
labore-errotazioaren sistemak uztearekin eta materia begetala ongarri moduan erabiltzearekin batera 
gertatu da, eta praktika horiek lurzoruko materia organikoaren edukia berriztatzen dute. 

Bestalde, nekazaritzaren eta ingurumenaren arteko elkarrekintzaren barruan, badaude kanpoko 
zenbait ingurumen-faktore nekazaritzan ondorio negatiboa dutenak:  

 Klima-aldaketaren inpaktuak (ustezkoak nahiz aurreikusteko modukoak).  

 Hiriko eta industriako jarduerek sortzen duten aire-, ur- eta lurzoru-kutsadura.  

 Hondamendi naturalak, hala nola uholdeak, urakanak eta lehorteak . 
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 Landa-lurra hiri-lur bihurtzea. 

 Landa-lurzoruaren erabilera azpiegiturak eraikitzeko.  

Bestalde, nekazaritza-jardueraren berezko kutsadurak ezaugarri berezi bat du: zehaztu gabeko kutsa-
dura izaten da, gertatzen den tokian zehaztua eta epe luzerako eta hainbat ingurunetan ondorioak 
dituena. Ezaugarri horrek zail egiten du ingurune batzuetan inpaktua kuantifikatzea, ingurune horiek 
zehaztu gabeko ezaugarri hori ere bai baitute —airean eta haizean, esate baterako—, eta ez baitute 
uzten beste ingurune iraunkor bateko efektuak neurtzen —lurrekoa, adibidez—. 

EAEn, nekazaritza-jarduera labore hauetan dago bildua: zereala, patata, mahatsondoa, baratze-
produktuak, bazka eta beste zenbait labore industrial, hala nola azukre-erremolatxa, ekilorea eta koltza. 
Soro landuek EAEko azaleraren % 20 betetzen dute —Araban % 45—. Ekonomiaren ikuspegitik, EAEko 
nekazaritza-produkzioa Espainiako produkzioaren % 1,5e da. 

Ez da erraza EAEn nekazaritza-jarduerak sortzen dituen ingurumen-inpaktuak neurtzea. Dena den, 
esan daiteke jarduera horrek sortutako arazo handirik ez dela aurkitu. Hala ere, Gipuzkoan, zink-, berun-, 
kadmio-, manganeso- eta fluor-kontzentrazio altuak aurkitu dira Oiartzun eta Urumeako ibilguetatik gertu 
dauden nekazaritza-lurzoruetan; izan ere, haien goiburuetan Arditurriko eta Goizuetako mehatze-
ustiapenen hondakin zaharrenak daude (blenda eta galena). Efektu garrantzitsuena, produktuetan eduki 
dezaketen eraginaz gain, laboreen gaineko gertakari fitotoxikoa da; horren ondorioz, laboreen etekinak 
gutxitzen dira. Kontuan hartu behar da, baita ere, ingurune horietan bazkatzen duten animalien osasu-
nean gertakari horrek duen eragina, kutsatutako lurzoruko larrea digeritzeagatik. 

Bestalde, kontuan hartu behar dira nekazaritza-jardueratik sortutako hondakinak, hala nola landare 
berdeak, lastoa, mahastietako hondakinak eta abar. Guztira 300.000 tona inguru direla uste da, eta, 
horietatik, gutxi gorabehera % 88 biltzen da. Portzentaje horretatik, % 60 abeltzaintzan berrerabiltzen da, 
janari edo ohantze eran edo labore-lurretarako materia organikoaren lagungarri gisa. Gainerakoa 
basoetan erretzen da, deuseztatzeko, nahiz eta praktika hori gomendagarria ez izan.  

1.  ARIKETA 
 

 Bila ezazu zein diren plastikopeko nekazaritzak sortutako hondakinak eta plastikoek eragiten 
duten ingurumen-inpaktua. 
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Nekazaritza/ingurumena erlazioan, aipatzekoa izaten da nekazaritza ekologikoa, organikoa edo 
biologikoa deiturikoa. 1980. urte inguruan sortu zen, erkidego-politikan nagusi ziren produkzio garbiaren 
printzipioak martxan jartzearen eta janari ez-kutsatuen eskaera sozialaren ondorioz. Aipatzekoa da 
nekazaritza mota horren igoera % 15ekoa izan dela azken urte hauetan; EAEn, nekazaritza ekolo-
gikoan, 100 produzitzaile baino gehiago izatea ekarri du horrek. EBn ere gero eta azalera handiagoa 
eskaintzen zaio ekoizpen ekologikoari. 

Abereen azpisektorea 

Usadioz, abere-sektorea nekazaritzarekin erlazionaturik egon da; hori dela eta, nekazaritza-arloan 
hartzen diren erabakiak erabat lotuak daude abere-arloan hartutakoekin. EBko nekazaritza-politikak 
abeltzaintzarekiko estrategia zehatzak hartzera behartzen du: esate baterako, bertako abere-arrazak 
berreskuratzea, behi- eta ardi-azienden murrizketa eta abar. 

Abeltzaintzak ingurumenarekin duen erlazioa bikoitza da. Alde batetik, efektu negatiboa izan dezake 
hondakin-ekoizpenaren, akuiferoen kutsaduraren, metano-emisioen eta simaur-produkzio intentsiboaren 
eraginagatik. Bestetik, inguru naturalaren baldintzek eragiten dute abeltzaintzan: bazkalekuetako kutsadura, 
artzaintza-eremuen murrizketa eta abar. Batzuetan, abere-aziendak sortutako kutsadura identifikatu, 
kuantifikatu eta gutxitu daiteke, hala nola abere-hondakinak metatzeagatik sortutako usain txarra. 
Beste batzuetan, oso zaila izaten da kuantifikatzea, esate baterako, hondakin likidoek sortzen duten 
lurpeko uren kutsaduraren kasuan. 

Abeltzaintzak berotegi-efektua eragiten duten gasen arazoa areagotzen du. Emisio-iturburu nagusiak 
hauek dira: 

 CH4 (metanoa), heste-hartziduratik datorren emisioa. EBko emisio osoaren % 41 abel-
tzaintzak eragiten du. 

 CH4- eta N2O-emisioak simaur-kudeaketak eragindakoak dira.  

2.  ARIKETA 
 

 Eman itzazu Espainiako abere-hondakinei, haien problematikari eta izan litezkeen irtenbi-
deei buruzko azalpenak. 

 

EAEn, nekazaritza-produkzioaren % 45 inguru abeltzaintzari dagokio; haren egitura sakabanatua da, 
tamaina desberdineko 20.000 ustiapen baino gehiago daude, eta ganadu mota desberdinak. Azienda 
ugariena behiena da; haren ekarpen ekonomikoa handia da, batez ere esne-ustiapenari esker. Lurraldeka, 
Araban, txerri-azienda nabarmentzen da, oso leku zehatzetan kokatutako ustiapenekin. Behi-azienda gehien 
Bizkaian eta Gipuzkoan daude; gainera, Gipuzkoak ardi-azienden kopuru handiena ere badu. 
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EAEn abeltzaintzak sortutako inpaktu nagusiena hondakinen sorkuntzatik dator. Horietatik % 24, gutxi 
gorabehera, egoera solidoan dago, eta gainerakoa, behi-aziendak eta txerri-aziendak sorturikoa, egoera 
likidoan (txiza-putzuak). 

Hondakin horien kudeaketaren inguruan, hau esan daiteke: nahiz eta energia-aprobetxamenduari 
buruzko ikerketa batzuk egin diren, gaur egun, ezabatzeko era egokiena ohikoa da, hau da, kontro-
latutako isurpenen bitartez ongarri gisa erabiltzea. Isurpen horiek ongarritze desegokia sor dezakete. 

Basoen azpisektorea 

Azpimarratzekoa da basoek dituzten askotariko zereginak: zuzeneko abantaila ekonomikoak emateaz 
gain, ingurunearen hobekuntzan eta babesean parte hartzen dute; baliabide berriztagarrien iturburu 
naturalak dira; produktu ugari sortzen dute; paisaiaren edertasunari laguntzen diote; aisiarako tokiak 
sortzen dituzte eta faunari babesa eskaintzen diote. Basoek oxigeno kantitate handia sortzen dute; era 
horretan, atmosfera garbitu egiten da, eta horrek kutsadura gutxitzen laguntzen du. Halaber, euri-ura 
erregulatzen dute, geruza freatikoa bere mailan mantentzen dute, higadura saihesten dute, lurra finkatzen 
dute eta materia organiko kantitate handia sortzen dute. 

Kalkulatzen da gaur egun lehorreko lurrazalaren herena basoz estalirik dagoela, eta historiaren 
hasieran basoek lurrazalaren bi heren betetzen zutela. Giza jarduerak nabarmen lagundu dio murrizketa 
horri. XV.-XVI. mendeetatik aurrera, deforestazioaren hasiera adierazten duten jarduera batzuk bizia-
gotzen hasi ziren (nekazaritza, artzaintza, ontzigintza...). Baso-azaleraren murrizketak aurrera egin du 
XX. mendera arte; hala ere, mende horretatik aurrera erabateko aldaketa gertatu da: garatze-bidean 
dauden herrietan basoen hondamenak modu azeleratuan jarraitu du, baina herri garatuetan egoera hori 
aldatu egin da, batez ere, Bigarren Mundu Gerratik aurrera, oihantze-planei esker. 

Lurrazalaren % 30 basoek osatzen dute; baso horien bi heren 10 herrialde hauetan daude kokaturik: 
Errusiar Federazioa, Brasil, Kanada, AEB, Txina, Australia, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Indo-
nesia, Angola eta Peru. Europako eta Hego Amerikako azaleraren erdia, gutxi gorabehera, basoz estalita 
dago, eta Asian, berriz, azaleraren seirena bakarrik osatzen du basoak. Munduko batez besteko oihan-
azalera pertsonako 0,6 Ha da herrialde gehienetan; baina Asiako eta Europako biztanle-dentsitate 
handia dela eta, 0,5 Ha baso dute biztanleko. 

EAEk Europako gainerako herrialdeek izan duten eboluzio-bide bera izan du. Aro Modernoan, 
ontzigintza eta burdinolak gertatutako aldaketaren arduradun nagusiak izan ziren; XIX. mendea defo-
restazioaren mendea izan zen, batez ere kostaldeko lurraldeetan, gerren, desamortizazioaren eta esku 
pribatuetara pasatu izan ziren ondasun publikoen ondorioz. Hala ere, XX. mendearen azkeneko bi 
hamarkadetan, gure basoek 3.400 Ha-ko hazkuntza izan dute; EAE da zuhaitz-azaleraren hazkunde 
handiena izan duen erkidegoa, % 54 hazi bata. 

EAEko baso-inbentarioak (1996an egina) adierazten du basoko zuhaitz-azaleraren hazkuntzak 
aurrera egin duela; hori, neurri handi batean, Araban egin zen 35.000 Ha-ko basoberritzearen ondorioa 
da. Halaber, basoen osaketan aldaketa kualitatiboa gertatu zen: 1972. urtean % 34 hostozabalak eta % 66 
koniferoak izatetik, 1986. urtean % 42 eta % 58 izatera pasatu ziren, hurrenez hurren. 1996. urteko inben-
tarioak, berriz, proportzio hau eman zuen: % 47 hostozabalak eta % 53 koniferoak. 
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Euskal Herriko basoetan, jatorrizko zuhaitzak izateaz gain, hainbat garaitan sartutako espezieak ere 
badaude. XX. mendearen hasieran, baso-estalkia urria zen, batez ere kostaldeko lurraldeetan; foru-
diputazioek egindako lehen eginkizuna izan zen mintegiak sortzea, espezieekin probak egitea eta 
saio-partzelak ezartzea. Nagusiki konifero arrotzak erabili ziren, eta, Administrazioak bultzatu arren, 
partikularrek ere hartzen zuten parte. Hasiera batean, neurri txikiko partzelak izan ziren, eta bazterreko 
lurraldeetan kokatuak. Baina zabalduz joan ziren, eta lur hoberenak okupatzen hasi ziren; errentaga-
rritasun handiko zelaiak eta industriak utzitako zelai hutsak aprobetxatu ziren. Intsinis pinua Bizkaiko eta 
Gipuzkoako paisaien bereizgarria da. 

Pinu mota horrek betetzen duen azalera gehiena jabetza pribatukoa da; horrek ustiapen-metodo 
ekonomikoki onuragarriak ekartzen ditu, baina inguruarekiko ez dira oso adeitsuak izaten, eta paisaia-
rekiko guztiz txundigarriak gertatzen dira. 

Birpopulatzeek transformazio ekologiko negatiboak izateko arriskua ekartzen dute, batez ere, 
birpopulatu nahi diren tokietako landaretzako suzesio-eskala naturalen barnean ez dauden espezieekin 
egiten direnean. Modu horretan, balio botanikoak, faunistikoak, geologikoak eta paisajistikoak deuseztatu 
edo aldatu egiten dira. 

Aipatzekoa da baso-sektorean egiten den gehiegizko mozketa, lurzoruan higadura-arazoak eta 
soilguneak sortzen baitira. 

Europan, lurzoruaren kalitatean inpaktu negatibo ezagun gutxi izan du basogintzak, eta, izatekotan, 
lurzoru jakin batzuetara daude mugaturik, hain zuzen, baso-kudeaketa mekanizatua eskala handian 
egiten den Europako tokietara. 

3.  ARIKETA  
 

 Zertarako erabil daitezke baso-hondakinak? 

 

Arrantzaren azpisektorea 

Euskal arrantza-sektorearen barruan, bi arrantza klase daude: alturakoa eta baxurakoa. Lehenengoa 
itsasertzetik urruti egiten da, eta lau motatakoa izan daiteke: freskurakoa, bakailaoketariak, atunketari-
izozkailuak eta arraste-ontzi izozkailuak. Baxurako arrantza itsasertzaren eta 60 miliako lerroaren arteko 
esparruan egiten da. Nekazaritza-sektorearekin gertatzen den moduan, arrantza-sektoreko jarduera arrantza-
politika bateratuak kontrolatua dago, mendeetan zehar ur-baliabideek izan duten gehiegizko ustiapena 
murrizteko; gehiegizko ustiapen horren ondorioz Europako kalen % 80 egoera kritikoan daudela uste da. 
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Arrantza- edo piszikultura-jardueraren eta ur-ingurunearen arteko korrelazioak asko eta era askota-
koak dira. Itsasoko zenbait kutsadura fisiko eta kimikok ondorioak sor ditzakete, lekuan gutxienez; ondorio 
horiek arrantza-izakinen kantitateari eta kalitateari eragiten diete, eta horrek eragin garrantzitsua izan 
dezake sektorean. Bestalde, arrantzak inpaktu zuzenak eta zeharkako inpaktuak izaten ditu itsasoko 
espezieetan. Lehen efektu zuzena hilkortasuna izaten da, arrantzak izakinen konposaketan eta murriz-
ketan parte hartzen du eta. Bestalde, harrapaketaz gain, kontuan hartu behar dira, alde batetik, hilkortasun-
tasak, eta, bestetik, izakinak uretara itzultzeak, merkataritza-baliorik ez dutelako, edo haien salmenta 
debekatuta dagoelako. 

Bestalde, piszikulturak ondorio zuzena izaten du, batez ere arrain-haztegi batzuetatik botatako 
isurpenen ondorioz. Ingurumen-legeriak mugatu egiten ditu piszikulturaren ondorioz kalteak izan ditzaketen 
tokiak, uraren kalitatea babesteko. Oro har, badira metodo jakin batzuk instalazio horiek sortzen dituzten 
ondorio kaltegarriei aurre egiteko. 

4.  ARIKETA 
 

 Zertarako erabiltzen da eztainu trimetiloa? Noiztik aurrera debekatuko dute, eta zergatik? 

 
 
Arrantza-jarduera oso errotua dago EAEko itsasertzean. Gaur egun, gutxi gorabehera, 27.000 lanpostu 

daude arrantzarekin erlazionaturik (arrantzatzea, salerosketa eta industria-jarduerak barne); horrek lehen 
sektoreko lanpostuen % 33 osatzen du. 

Azken urte hauetan, euskal arrantza-ontziek aldaketa handiak jasan dituzte: itsasontzi eta tripula-
tzaile kopurua murriztu, eta giza formazioa eta formazio teknikoa handitu egin dira. Erregistroko tonaje 
gordina (ETG) Espainiako arrantza-ontzien % 17 da, eta EBko ontzien % 10, gutxi gorabehera. 

Arrantza-sektoreak sortzen duen ingurumen-inpaktua neurtzea zaila da. Egokiena, arrantza-jardueraren 
garapenaren ikuspegitik, Arrantzako Plan Estrategikoan azaltzen diren neurriak adieraztea da. Plan 
horrek 1994-2003 bitarteko epean du aplikazioa. Aipatutako neurriak beste programa eta lanekin batera 
zabaltzen dira. 

Bi kutsatzaile nagusiak SO2 eta NOx-en isuriak dira, itsasontziek erabiltzen dituzten erregaien 
errekuntzaren ondorioz. 

Bukatzeko, ingurumenaren ikuspegitik, aipatzekoa da hidrokarburo-isuriek dituzten ondorio negati-
boak: isuri horiek itsasontziak garbitzean sortzen dira, eta, normalean, kaietan egoten dira. 
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 Bigarren sektorea 

Herrialde gehienetan industria da aberastasuna sortzeko sektore nagusietako bat. 

Industria-jardueren oinarrizko helburua da ondasunak fabrikatzea, amaierako kontsumorako edo 
beste produktu batzuk egiteko (bitarteko kontsumoa). Eskaera horiei erantzuna ematean, industriak 
ingurumenari eragiten dio, lehengaiak tratatu behar direlako amaierako produktuak lortzeko. Nahiz eta 
erabilitako prozesuak emisioak gutxitzeko pentsatuak egon, manufakturatze-industria guztiek, energiaren 
eta lehengaien erabileraren bitartez, ingurumen-inpaktua areagotzen dute, neurri batean. Inpaktu horren 
garrantzia lehengaiak berriztagarriak izatearen menpe dago. Inpaktu garrantzitsuenak zuzenean gertatzen 
dira, honako zergati hauen ondorioz: atmosferara edo ur-ingurunera bidalitako emisioak, lurraldearen 
eta lurzoruaren gainean sortutako efektuak —batez ere, produkzioaren kokapenaren inguruan— , eta baita 
sortutako eta utzitako hondakinak ere. 

Manufakturatze-industriak zenbait kutsadura mota eta baliabide berriztaezinen erabilera eragiten 
ditu, baina esan beharra dago ingurumen-arazoen konponbidean paper garrantzitsua duela. Esate 
baterako, industriak prozesu berriak eta beharrezko tresneria garatzen ditu kutsaduraren murrizketa eragin-
korra lortzeko; horretarako, teknologia berriak sortu edo produktuak aldatzen ditu. Europar industriak 
presio handiak jasotzen ditu produktibitatea eta produktuen kalitatea hobetzeko; halaber, moldatu egin 
behar du kutsaduran, isurpenean eta energiaren kontsumoan jartzen ari diren mugetara. Horiek gero 
eta zorrotzagoak dira, eta sarritan lege-izaera izaten dute. 

Zenbait manufakturatze- eta zerbitzu-sektorek ingurumen-inpaktuak eragiten dituzte. Sektoreek era 
desberdinetan erabiltzen dituzte baliabideak. Hainbat fabrikatzailek baliabideak prozesatzen dituzte beste 
norbaitek erabiltzeko; beste fabrikatzaile batzuek, ordea, produktuak sortzen dituzte ekoizpen berriak 
sortzeko. Prozesu horietan zenbait isurpen gertatzen dira, eta, behin produktua bukatu eta gero, bilte-
giratu eta garraiatu egiten da, erabili aurretik. 

Ondasun batzuen ekoizpena aldatu egin da urteetan zehar, ingurumenean izan ditzakeen ondorioak 
kontuan hartuta. Ingurumen-inpaktua aldatu egiten da produktu baten bizi-zikloaren fase batetik bestera, 
faktore hauen arabera: erabilitako lehengaiak, produktuaren konposizioa, produktua egitean erabilitako 
teknologia eta ikerketa, erabilitako transformazio- eta fabrikazio-prozesuak, sortutako ondasun motak, 
produktuaren ontziratzea, kontsumitzaileei banatzeko erabilitako prozesua, kontsumo mota eta, azkenik, 
produktu horren bukaera (hondakin eran ezabatzea, berrerabiltzea edo birziklatzea). 

Inpaktuen garrantzi espaziala aldatu egiten da lekuen arabera; eragina ez da berdina estatu barruan, 
Europan edo munduko beste edozein lekutan. Industriak hainbat lotura izaten du ingurune fisikoaren kali-
tatearekin, eta eskala desberdinetan; esate baterako, industria-jardueretatik etorritako isurpenek mugaz 
bestaldeko ondorioak zein mundu mailako ondorioak izan ditzakete, edo karbono dioxidoaren isurpenek 
klima-aldaketari zein gizakien osasunari edo uraren kalitateari eragiten diete. 

Ingurumenean eta herritarrengan ondorioak izan ditzaketen industria-istripuak, normalean, deigarriak 
izaten dira. Halaber, gerra-gatazken ondorioz industria-instalazioetan gertatzen diren kalteek arriskuan 
jar dezakete ingurumena. Nahiz eta horrelako gertaerak zenbait herrialderi bakarrik eragin, ingurumen-
egoera orokorrean arazo kronikoak azaltzen dira.  
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Industriako isurpenen garrantzian honako faktore hauek eragiten dute: 

 Produktu mota eta fabrikazioan erabilitako prozesuak 

 Erabilitako lehengaiak, eta erregaien eta mineralen edukiera 

 Baliabideen erabileraren intentsitatea (airea, ura eta energia) 

 Instalazioaren tamaina eta kokapena 

 Erabilitako teknologia 

 Ingurua 

 Igorritako kutsatzaileen sakabanatze-ahalmena 

 Fabrikazio-prozesuan erabilitako baliabideen eraginkortasuna 

 Isurpenak murrizteko teknologiaren kalitatea eta eraginkortasuna 

Neurri handi batean, herrialde desberdinetako bolumen berdineko industria-instalazio batek botatzen 
dituen isurpenak faktore hauen menpe daude: erabilitako teknologien egoera eta eraginkortasuna, 
ingurumen-isurpenen murrizketa, eta pertsonalaren formazioa eta gidaritza eraginkorra. Eraginkortasun 
energetikoaren hobekuntzak ezinbestekoak dira; Europaren mendebaldean, esate baterako, industria-
produkzioaren handitzeak ez du energiaren kontsumoa gehitzea ekartzen, eta, beraz, ezta isurpenena ere. 

Energia-erabileraren ingurumen-inpaktua 

Energia mota guztiek, beren erabilera-zikloaren fase guztietan, ingurumen-inpaktu ugari sor ditzakete, 
erauztetik hasita azkeneko erabilera arte, prozesutik pasatuz. Azken urte hauetan energia-iturriek eragin-
dako inpaktuen artean, atmosferari eragiten diotenak dira arreta gehien sortzen dutenak, batez ere euri 
azidoa eta munduaren berotzea. Biak erregai fosilen errekuntzaren ondorioz gertatzen dira. Beste inpaktu 
batzuk ur-ingurumenean, lurzoruan eta lurrean gertatzen dira, baina lokalizatuagoak daude. 

EBn kontsumitzen den energiaren % 80k, gutxi gorabehera, erregai fosiletan du jatorria (petrolioa, 
gas naturala eta ikatza). 

5.  ARIKETA 
 

 Zein dira gaur egun erabiltzen diren erregai fosilak? 
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 Munduko energia-kontsumo guztia kontuan hartuta, zer ehunekotan daude aipatutako 
erregai fosilak? 

 Nola lortzen da ikatza? 

 Nola lortzen da gas naturala? Nolako osaera du? 

 Zerk eragiten du eguraldi-mehatxurik handiena? 

 
 

1. Erregai fosiletatik datozen inpaktuak 

Erregai fosiletatik sortutako energia da ingurumen-presioaren arduradun nabariena; izan ere, honako 
fase guztiak edo batzuk hartu behar dira kontuan: meatze-ustiapena edo erauzketa, prozesaketa, garrai-
atzea, eraldatzea, ondorengo garraiatzea, errekuntza eta hondakin-hustuketa. 
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Erregai fosilen errekuntzak honako isurpen atmosferiko hauek ekoizten ditu: karbono dioxidoa, sufre 
dioxidoa, nitrogeno-oxidoak, partikulak eta errautsak, metalak eta erradionuklidoak. Metano-isurpenak 
erregai guztien erauzketan eta prozesaketan gertatzen dira (ikatza barne); eta baita gasa garraiatzeko 
erabiltzen diren sistemetan eta errekuntzan gertatutako ihesetan ere.  

Erregai fosilen errekuntzak (garraiorako eta industriarako sortutakoak barne) CO2-aren munduko isurpen 
antropogenikoen % 80 sortzen du. Kopuru horren % 30 Europari dagokio. Ikatz-ekoizpenak eta gas-ihesek 
metano-isurpen garrantzitsuak eragiten dituzte. 

Erregai fosilen kontsumoak SO2- eta NOx-isurpen atmosferiko antropogenikoak sortzen ditu. Emisio 
gehienak elektrizitatea sortzeko sektoretik eta industria-sektoretik datoz (energia gehiago erabiltzen dute-
lako), eta sufre kantitate handia duten erregaietatik (erregai astunak eta fuel-olio astuna). 

Erregai solidoak dira erregai fosil kutsagarrienak, bai eratzen diren lekuan, bai mundu osoan ere. 
Erregai solidoek zenbait substantzia hartzen dute barnean, ikatz bituminoso gogorretik —errekuntza 
azkarra dutenak— lignitoraino; substantzia horiek errekuntza-hondakinen eta kutsatzaileen proportzio 
handiak sortzen dituzte, hala nola sufrea, metal astunak, lurrunak eta errautsak. Erregai solidoen meatze-
ustiapenak tokian tokiko eragin larriak izan ditzake uraren kalitatean eta paisaian. Ikatz-meatzaritzak 
sortzen dituen inpaktuak, berriz, desberdinak izaten dira lurpeko eta azalerako meatze-ustiapenaren 
arabera; lehenengoa garestiagoa da, baina intrusio gutxiagokoa, eta bigarrenak, merkeagoa izan arren, 
eragin handiagoa du. 

Gasak eta petrolioak erregai fosil solidoek baino gutxiago kutsatzen dute. Erregai fosilen artean, 
gasa da gutxien kutsatzen duena. Petrolioak sortzen dituen inpaktu nagusiak, berriz, itsasoko eta lurreko 
garraioan gertatzen diren ustekabeko isuriekin erlazionaturik daude. Horiek kostako alderdietan eta faunan 
eta floran sortzen duten kaltea ikusgarria izan daiteke epe laburrean, eta ondorioak izan ditzakete epe 
luzean; eragina jasan duten tokiak garbitzea oso garestia izaten da. Azken urte hauetan gertatutako 
ingurumen-istripu larri gehienak petrolio-ontziek eragin dituzte. 

6.  ARIKETA 
 

  Zer faktoreren menpe daude itsasoko ekosistemetan petrolioak sortzen dituen ondorioak? 
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 Zein dira aurreko atalean aipatutako ondorioak? 

 Zenbat denbora behar dute itsasoko ekosistemek petrolio-isurketek sortzen dituzten 
ondorioak gainditzeko? 

 
 

2. Energia berriztagarrietatik datozen inpaktuak 

7.  ARIKETA 
 

 Zein dira gaur egungo energia berriztagarriak? 

 Esplika ezazu zertan datzan energia berriztagarri bakoitza eta zertarako erabiltzen den 
sortutako energia. 
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Energia berriztagarrietatik lortutako energiak ingurumen-inpaktuak sor ditzake, baina txikiak eta loka-
lizatuak izaten dira, zentral hidroelektriko handiek sortutakoak izan ezik. Zentral hidroelektrikoek sortzen 
dituzten ingurumen-inpaktuak haien tamainaren eta kokapenaren araberakoak dira.  

Presatik gorako eremuetan dauden zentral hidroelektrikoek sortzen dituzten ingurumen- eta gizarte-
inpaktuak hauek dira: 

 Urez bete daitezkeen alderdietan bizi direnentzat bizitoki berria bilatu beharra. 

 Lur aberatsen eta basoen galera. 

 Paisaiaren aldaketa edo hondamena. 

 Arrantzan, floran eta faunan sortutako eraginak. 

 Arrantzaren, nekazaritzaren eta erlazionatuta dauden beste jardueren menpe zeuden pertsonen 
bizibidearen galera. 

Sarritan, inpaktu horiek oso garrantzitsuak dira, eta, horregatik, zentral hidroelektrikoak eskala handian 
erabiltzea pentsatzekoa da. Bestalde, presak hornitzeko ibaiak desbideratu behar izaten dira, eta horrek 
gatazkak ekar ditzake, uraren erabilera dela eta. 

Lurralde bakar batzuek lortzen dute behar duten energiaren proportzio handi bat energia berrizta-
garrietatik eskuratzea. Energia berriztagarrien ustiapenek lurzoru-azalera handia behar izaten dute (bioma-
saren kasuan, nekazaritza-politikaren bitartez bideragarria izan daiteke); horrek ezinbesteko ingurumen-
ondorioak ekartzen ditu, hala nola begi-inpaktua (energia eolikoa eta eguzki-energia), soinu-inpaktua 
(energia eolikoa), neurri txikiko isurpen atmosferikoak (energia geotermikoa) eta baso-hondakinak 
(biomasaren eraldaketa). Hala ere, dirudienez, energia-iturri alternatibo horiek berotegi-efektua sortzen 
duten gasen eta energia-sektoretik etorritako beste gas batzuen isurpenak (SO2, NOx eta partikulak) 
murrizten dituzte. 

Energia berriztagarrien proportzioa, Europako energia guztiaren kontsumoarekiko, igo egin zen 
% 4,5etik, 1992. urtean, % 5,6ra ,1999. urtean.  

Energia mota horiei buruz egiten den pronostikoa hau da: 2000. urtetik 2030. urte arte, urteko batez 
besteko igoera % 1,9koa izatea. Hala ere, helburua hau da: energia-ekoizpen guztiaren barruan energia 
berriztagarrien ehunekoa bikoiztea 2010. urterako, % 6tik % 12ra. 

3. EAEko energia-sektorea 

1982. urtetik, EAEko Sektore Publikoaren gaur egungo eta etorkizuneko plangintza-, koordinazio- 
eta kontrol-jarduerak, energiaren eremuan, Energiaren Euskal Erakundearen (EEE) esku daude; erakunde 
hori 81/1982 Dekretuak, apirilaren 5ekoak, sortu zuen. 

1991. urtearen bukaeran, Eusko Jaurlaritzak, Politika Industrialaren Esparruko programaren barruan 
(1991-1995), “Euskadiko 2005eko Estrategia Energetikoa” landu zuen; ingurumen-ikuspegitik, estrategi-
aren helburuen artean honako hauek proposatzen ziren: alde batetik, eraginkortasun ekonomikoaren 
hobekuntza —aurreztearen eta kogenerazioaren bitartez—, eta bestetik, erregai garbien eta energia 
berriztagarrien erabilera. 
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Plangintza energetikoari dagokionez, egindako planaren jarraipen moduan, Eusko Jaurlaritzak 3E-
2005 plana onartu zuen 1996. urtean; helburu hauek zituen planak: lehiakortasuna, kontsumoa murriztea, 
menpekotasun energetikoa gutxitzea, dibertsifikazioa bultzatzea eta hornidura-kalitatea hobetzea. Horiez 
gain, lehentasunezkoa zen ingurumenean eragiten diren isurpenak gutxitzea (1995. urtearekin alderatuta 
% 50 murriztea).  

2005eko Estrategia Energetikoari honako behar hau ezarri zion: 2001. urtean Estrategia hori berri-
kustea eta planteamendu berria egitea 2010. urteari begira. 2001eko azaroaren 14an, Euskal Parlamentuak 
onartu zuen ez-legezko proposamena; proposamen hartan, 3E-2005 Estrategia berrikustea eta estra-
tegia energetikoaren planteamendu berria egitea onartu zen 2010. urteari begira. 

Estrategia berriaren planteamenduak bi ideia nagusi ditu: egonkortasun energetikoa areagotzea eta 
energia berriztagarriak indartzea, garapen energetiko iraunkorraren ikuspegitik. 

Energiaren Euskal Erakundea (EEE) sortu zenetik, energia berriztagarriak garatzea bultzatu da, nahiz 
eta gure lurraldearen ezaugarrien ondorioz, baliabide erabilgarrien mugen kontzientzia dugun (lurzorua, 
ura, eguzkia, haizea, biomasa, etab.). Helburua hau da: euskal egitura energetikoaren barruan energia 
berriztagarrien garrantzia handitzea. Mota horretako energien garapena bultzatzeko, honako proposamen 
hauek egiten ditu EEEk: 

 Hirugarrenei laguntzea —informazioa, laguntza teknikoa eta finantza-sostenguaren bitartez— 
ekimen pribatuak bultzatzeko (eguzki-instalazioak, haize-instalazioak...). 

 Udaletan ekimenak izatea, sozietate publikoak sortuz, proiektuetan inbertsioak egiteko eta 
bertako baliabide berriztagarriak aprobetxatzeko (hidraulikoak, zabortegietako biogasa ...). 

 Sektoreko eragileekin (etxe elektrikoak, teknologoak...) ekimen publiko-pribatuak izatea, 
tamaina handiko enpresa-proiektuak garatzeko (hiri-hondakin solidoak, parke eolikoak ...). 

Energia berriztagarriek gero eta garrantzi handiagoa izan beharko dute. EBk baliabide berriztagarri 
autoktonoen ustiapena bultzatzen du, eta hori asmo handia da gure lurraldeak dituen mugak kontuan izanik. 

Gaur egun aho batez onartzen da izan litekeen aurrezte energetikoa, baina mendebaldean ez dira 
teknologiak sortzeko ahaleginak egin. Etorkizunean, eraginkortasun-teknologiek garrantzi handia izango 
dute hazkunde ekonomikoa eta ingurumen-konpromisoak lortzeko.  

EAE herrialde defizitarioa da baliabide energetiko eta naturalei dagokienez, eta kanpoko baliabideen 
menpe dago energia sortzeko. EAEn behar den energia elektrikoaren % 30 bertan sortzen da, eta gaine-
rakoa inportatu egiten da. 

Bestalde, energia-kontsumoa igo egiten da pixka bat urtetik urtera; energia gehien kontsumitzen duten 
sektoreak industria (% 50) eta garraioa (% 31) dira. Garraioaren kasua guztiz nabarmena da, azkeneko 
bost urte hauetan % 10eko igoera izan du eta. 

EAEn energia elektrikoa sortzen duten iturri nagusiak hauexek dira: hiru zentral termiko arrunt (Burtzeña, 
Santurtzi eta Pasaia), Boroako ziklo konbinatuko zentrala eta kogenerazio-taldeak. 
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Euskadin, energia berriztagarrien iturririk garrantzitsuena biomasa da (% 84); ondoren, hidroelektrikoa 
dago (% 11). Azken hori funtzionamenduan dauden 100 zentral hidroelektriko txikietan sortzen da. Bestalde, 
energia elektrikoa zabortegietako biogasetik, eta Elgeako, Urkillako eta Oizko parke eolikoetatik ere lortzen 
da. 2004. urtearen amaieran, euskal parke eolikoek EAEko biztanleen etxeko elektrizitate-kontsumoaren 
% 15 ematen zuten. Azkenik, eguzki-energia gutxi erabiltzen da, nahiz eta azken urte hauetan instalazio 
ugari jarri diren. 

Ekoizpen-, garraiatze- eta transformazio-faseak kontuan izanik, sortutako energia motaren arabera, 
EAEn izaten diren inpaktu nagusiak hauexek dira: kutsadura atmosferikoa eta hondakinak sortzea.  

Zentral termiko konbentzionaletan edo kogenerazio-instalazioetan kutsatzaile nagusiak hauexek dira: 
sufre-oxidoak, nitrogeno-oxidoak eta karbono dioxidoa. 

8.  ARIKETA 
 

 Zer erregai mota erabiltzen dute zentral termiko konbentzionalek? 

 Zer erregai mota erabiltzen dute ziklo konbinatuko zentralek? 

 

9.  ARIKETA 
 

 Defini ezazu kogenerazioa. 
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10.  ARIKETA 
 

 Zer azpiegitura jarriko dira martxan EAEn energia berriztagarriak garatzeko gaur egunetik 
2010. urtera bitartean? 

 

Petrolio-fintzearen kasuan, kutsatzaile nagusiak hauek dira: sufre-oxidoak, nitrogeno-oxidoak eta 
karbono dioxidoa; baita konposatu organiko lurrunkorrak (metanoa izan ezik) eta isurpen guztietako 
metanoa ere. 

Erregai fosilen eraldatzearen eta banaketaren kasuan, kutsatzaile nagusiak konposatu organiko lurrun-
korrak eta metanoa dira. 

Hondakin-sektorearen barruan, aipatzekoak dira petrolioa fintzetik datozen hondakinak. Sektore 
horrek EAEn sortzen dituen hondakinak hauek dira: in situ tratatutako efluenteen lohiak, erabilitako katali-
zatzaile higatuak eta desulfurazioaren ondorioz sortutako sufrea. 

Lohiak era kontrolatuan metatzen dira; katalizatzaileen % 90 erabiltzen dira birsorkuntza/berreskuratze 
instalazioetan; sufrea saldu egiten da eta gainerakoa era kontrolatuan metatzen da. 

Energia-ekoizpenaren ondorioz sortutako isurpen atmosferikoek nabarmen egin dute behera azke-
neko urtetan, sufre eta errauts gutxi dituzten erregaiak eta energia berriztagarriak erabiltzeagatik. Baina 
ahaleginak egin arren eta sorkuntza-ahalmena txikia izan arren, euskal sektore energetikoak % 30eko 
proportzioan eragiten zion klima-aldaketari 2003. urtean. 

CO2-ari buruzko edozein erabaki hartzeak energia- eta ingurumen-politikak integratzea ekartzen du; 
CO2-aren isurpena gutxitzea bakarrik lortzen da ekoizpen-ereduak eta energia-erabilera aldatuz. Horre-
tarako, etekin energetikoa hobetu behar da, eta karbonorik ez duten edo karbono gutxi duten erregaiak erabili 
behar dira. Eraginkortasun energetikoaren hobekuntzak isurpenak gutxitzea eta dirua aurreztea ekarriko ditu. 

11.  ARIKETA 
 

 Eraginkortasun energetikoaren kontzeptua. 
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Pauso irmoak eman behar dira ekoizpen-kostu guztiak eta energiaren erabilera merkatu-prezioan 
islatzeko; hau da, kostuak nazioartera eraman behar dira. Metodologia egokirik ez dago energia-zikloaren 
kostuak kalkulatzeko eta osatzeko (erauztea, ekoizpena eta kontsumoa). Hala ere, kostu horiek beste-
lako diru-laguntza bat badute, merkatu-prezioek ez dituztelako kontuan izaten isurpen atmosferikoek 
sortutako kostuak.  

Inpaktu horiek zuzentzeko EBn gehien erabiltzen diren tresnak hauek dira: ibilgailuen etekin energe-
tikoa handitzea, ibilgailuen ingurumen-ikuskapena, eraikuntzetako isolamendua erregulatzea, etxeetarako 
energia-ziurtagiriak, energia berriztagarriak sustatzeko salbuespen fiskalak edo diru-laguntzak, eta ener-
giaren eta CO2-aren gaineko zergak. 

Kimika-industriak sortutako ingurumen-inpaktua 

Industria kimikoa Europako sektore ekonomikorik garrantzitsuenetarikoa da, Mendebaldeko Europan, 
bereziki. Sektore horretako jarduerek zenbait isurpen sortzen dute, erregaien errekuntzaren eta produktu 
kimikoen tratamenduaren eta garapenaren ondorioz. 

Sektore hori azpisektoretan banatzen da, produktu eta prozesu asko erabiltzen dira eta. 

Oinarrizko sektoreko produktu landugabeak bigarren mailako sektore batzuetara eramaten dira; 
halaber, azken sektore horiek beste industria batzuk (nekazaritzako ongarriak, esate baterako) edo 
erabiltzaileak (xaboiak eta garbigarriak, esate baterako) hornitzen dituzte. 

Ekoizpenaren ezaugarriak eta industriak sortutako isurpenak azpisektorearen menpe daude, eta ez 
kokapen geografikoaren menpe. Mendebaldeko Europako inolako azpisektoretan ez dago desberdintasun 
garrantzitsurik eraginkortasun energetikoari edo erabilitako teknologiei begira; sektorearen izaera 
multinazionalaren ondorioz, teknologia berriak azkar zabaltzen dira nazio-mugen artean, nahiz eta batzuetan 
lehiakortasuna egon. Normalean, instalazio berrienak zaharrak baino eraginkorragoak izaten dira, insta-
lazioen diseinuaren hobekuntzari eta teknologia berriei esker. 

Koadro honetan, industria kimikoaren prozesaketa adierazten da. 

Lehengaiak: petrolioa, ikatza, gasa, airea, ura, mineralak 

 

Tratamendu kimikoa 

 

Ontziratu gabeko substantzia ez-organikoak eta organikoak: 

NH3, gasak, azidoak, gatzak, konposatu aromatikoak eta olefinak 

 

Produktu talde garrantzitsuenak: 

Ongarriak, substantzia kimiko industrialak, plastikoak, erretxinak eta elastomeroak 

 

Tratamendu kimikoaren industria: Beste industria batzuk: 
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-  Kautxua eta plastikozko produktuak 

-  Zuntzak eta ehunak 

-  Pinturak eta tinduak 

-  Xaboiak eta detergenteak 

-  Botika-produktuak 

-  Nekazaritzan erabilitako produktuak 

-  Metalak, beirak 

-  Zementua 

-  Motordun ibilgailuak 

-  Papera, ehunak 

-  Elikadura-produktuak 

-  Nekazaritza 

 

Kontsumitzaileen beharrak 

 

Oro har, industria kimikoa oso intentsiboa da energiarekiko. EBn industria kimikoaren batez 
besteko intentsitate energetikoa (energiaren kostua/sortutako produktu unitatea) % 10 da, baina aldatu 
egiten da azpisektoreen arabera. Esate baterako, produktu kimiko berezien kasuan, % 1ekoa da; 
kloro-ekoizpenaren kasuan, % 75-80koa; plastikoen kasuan, % 20-25ekoa; eta substantzia organiko, ez-
organiko eta ongarrien kasuan, % 15ekoa da. Bestalde, energia asko kontsumitzen duten zenbait tresna 
daude. Energiaren kostu handiaren eta substantzia ez-organikoen kostu txikiaren ondorioz, EBn kostu 
handiagoa duten produktu kimiko bereziak ekoizten dira azkeneko urteetan. 

Kostu energetikoek kostu osoaren proportzio handi bat hartzen dutenean, eta sortutako produktuak 
garraiatzen errazak direnean, azpisektoreak energia kantitate handia eta merke duten tokietan daude 
kokatuak, edo aipatutako tokietara eramaten dira. Esate baterako, gaur egun, ongarri gehien Saudi 
Arabian eta Kanadan egiten da, eta amoniakoaren ekoizpena energiaren kostuarekin eta erabilgarri-
tasunarekin dago erlazionatua. Industria kimikoa da, seguru asko, EBko industria-sektorerik aberatsena, 
eta, mundu mailan lehiakor mantentzearren, teknologia berrietan inbertitzeko joera handia dauka. 

1970. urtearen inguruan, ingurumen-presioari erantzun bat emateko, amaierako ekoizpen-
produktuekin erlazionaturik zeuden teknologietan inbertitu egiten zuten enpresek. Gaur egun, enpresek 
produkzio-prozesuetan hondakin gutxi sortu nahi dute. Mendebaldeko Europan industriaren inbertsio 
osoaren % 10 ingurumena babesteko erabiltzen da. Inbertsio horiek barruan honako hauek biltzen 
dituzte: teknologia garbiagoak, hondakinen eta hondakin-uren tratamendua, birziklatze-prozesuak, prozesu 
bioteknologikoak, katalizatzaileak, iragazkiak, desulfurazio-instalazioak, kutsadura akustikoaren murrizketa 
eta ingurumena babesteko beste produktu batzuk fabrikatzea. 

Koadro honetan, sektore kimikoak sor ditzakeen ingurumen-inpaktuak azaltzen dira. 

Airea Ura Lurzorua 

Isurpen mota anitz, erabilitako 
prozesuen eta fabrikatutako 
produktuen arabera 

Partikulak, SO2, NOx, CO, CFCak, 
KOLak eta beste konposatu 
organikoen isurpenak eta usainak 

Leherketa- eta sute-arriskua 

Prozesuetarako eta hozte-sistemetarako ura 
erabiltzea 

Uraren kalitateari eragiten dioten substantziak: 
konposatu organikoen isurpenak, metal 
astunak (kadmioa, merkurioa), solido esekiak, 
materia organikoa, fenolak, PCBak eta 
zianuroak 

Isuri-arriskuak 

Prozesu kimikoen 
hondakinak: isurketa-
arazoak 

Ur-arazketan sortutako 
lohiak eta aire: isurketa-
arazoak 
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12.  ARIKETA 
 

 Zer lehengai erabiltzen da beira eta beira-produktuak fabrikatzeko? 

 Zein dira oinarrizko faseak beira-ekoizpenaren prozesuan? 

 Aipatutako fase bakoitzak zer ingurumen-inpaktu sortzen du? 

 

13.  ARIKETA 
 

 Zer hondakin eta zer ingurumen-alderdi hartu behar dira kontuan argazkigintza-
laborategietan? 

 

Paper-orearen industriak eta papergintzak sortzen duten ingurumen-inpaktua 

Paper-orearen industriako eta papergintzako jarduera nagusia da landu gabeko pastatik abiatuta 
paper-orea, papera eta kartoia sortzea eta lantzea. 
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Egurra da zelulosa-iturririk garrantzitsuena da, hau da, pastarena. Egurrak % 55 zelulosa du, eta 
gainerakoa ligninak, erretxinak, azukreak eta produktu erauzi batzuek osaturiko nahastea da. 

Erabilitako zuhaitz motaren eta lorbideen arabera, paper-oreak honela sailkatzen dira: 

 Erabilitako zuhaitz motaren arabera: 

 Zuntz luzeko pastak. Konifero motako egur bigunekin erlazionatzen dira: pinua, izeia... 

 Zuntz motzeko pastak. Hostozabal motako egur gogorrekin erlazionatzen dira: eukaliptoa, 
urkia, haritza, makala... 

 Jarraitutako lorbideen arabera: 

 Pasta mekanikoak 

 Pasta kimikoak 

 Pasta erdikimikoak 

 Tindu gabeko pastak 

Paper-orea artilearen kolorekoa edo zuritua izan daiteke. 

Paper-orearen fabrikazio-prozesu mekanikoan, egurraren material guztia aprobetxatzen da (zelulosa, 
erretxina, lignina...); prozesu kimikoan, berriz, zura egostean erabilitako produktu kimiko batzuen bitartez, 
egurraren osagai batzuk disolbatzen dira. 

Pasta mekanikoen fabrikazioaren oinarria hau da: baliabide mekanikoen bitartez, egurra eratzen 
duten zuntz-fardelak desegitea. Era horretan, uretan esekitako zuntz sortez eta egur-hondarrez eratu-
tako ahia lortzen da. 

Lortzen den masak, ondoren, bahetze-prozesu bat jasotzen du, egurraren hondakinak eta zuntz sorta 
handienak ezabatzeko. Horrela, nahi den tamainako zuntz sortez osaturiko ahia lortzen da, pasta 
izenekoa. 

Lortutako pastak trinkotze-prozesu bat jasotzen du ura ezabatzeko; ondoren, paper-orearen zuritze- 
(beharrezkoa bada), prentsatze- eta lehortze-prozesuak egiten dira, bezeroei bidali aurretik. 

Pasta lortzeko prozesua mekanikoa zein kimikoa izan daiteke. 

Pasta mekanikoa lortzeko erabiltzen diren makinek osagai birakariak dituzte; makinek zuraren kontra 
presioa egiten dute, eta biraketa-mugimenduek egurraren azala higatzen dute. Halaber, energia handia 
askatzen da, egurra berotu egiten da, eta, hala, zuntz sortak errazago bereizten dira. 

Pasta kimikoa lortzeko, berriz, prozesuaren oinarria hau da: zura osatzen duten zelulosa-zuntzak 
askatzea produktu kimikoak erabiliz. Prozesuaren izena erabilitako produktu kimikoaren araberakoa da. 

Produktu kimikoek lignina disolbatzen dute (zuntzen arteko zementazio-materia gisan eragiten 
duena), eta zuntzak osorik askatzen dira. Kontuan izan behar dugu prozesu mekanikoan zuntzak apur 
daitezkeela. 
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Lignina disolbatzeko, produktu kimikoak erabiltzeaz gain, lurruna presio ertainean erabiltzen da, 
tenperatura igotzeko; horrela, lignina disolbatzea errazten da. 

Zelulosa fabrikatzeko erabiltzen diren prozesu kimikoetatik, alkalinoek azidoek baino interes handiagoa 
dute, pasta iraunkorragoak lortzen direlako eta erabiltzen diren produktu kimikoak berreskuratzen dire-
lako. Prozesu azidoak galduak daude paperaren sektorean, eta zenbait ehun-aplikaziotan bakarrik 
erabiltzen dira. 

Prozesu alkalinoen barruan, “kraft” izenekoa da garrantzitsuena, beste prozesuetan baino pasta iraun-
korragoak sortzen baititu. Prozesu horrek sodio sulfatoa erabiltzen du, eta, horregatik, sulfatoaren prozesua 
ere deitzen zaio. 

Kraft prozesua ontzi metalikoetan egiten da, digestore edo lixibiagailu izenekoetan. 

Zuriketa-prozesu nagusiak hauek dira: 

 Zuriketa tradizionala kloroarekin 

 Kloro elementalik gabeko zuriketa 

 Klororik gabeko zuriketa osoa 

Kloroarekin egiten den zuriketa tradizionalak kloro-gasa erabiltzen du tratamenduaren lehen fasean. 
Zuriketa tradizionala gero eta gutxiago erabiltzen da, oso eragiketa kutsatzailea delako, —konposatu 
organokloratuak (AXN) sortzen ditu—; epe laburrean desagertzeko joera du.  

Kloro elementalik gabe egiten den zuriketak kloro dioxidoa erabiltzen du. Zuriketa mota hori da gehien 
erabiltzen dena, gutxi kutsatzen duelako.  

Azkenik, klororik gabeko zuriketak edozein konposatu kloratu ordezten du ozonoarekin edo hidrogeno 
peroxidoarekin. Klororik gabeko zuriketa osoa ekoizpen osoaren % 10ean erabiltzen da. 

Paper-orearen fabrikazioak ingurumenean sortzen dituen inpaktuak faktore hauen menpekoak dira: 
lehengaia (egur mota, hondakin-papera, landare-hondakinak...), pasta lortzeko erabiltzen den metodoa 
(kraft, sulfatoa, metodo mekanikoak...), pasta zuritzeko metodoa (kloro-gasa, kloro dioxidoa, oxigenoa, 
ozonoa, sosa kaustikoa, hidrogeno peroxidoa, tratamendu entzimatikoak...), fabrikek dituzten arazteko 
sistemak, fabriken kokapena eta garraio-beharra. 

Pasta mekanikoa fabrikatzen duten enpresek erretxina azidoak sortzen dituzte; horiek oso toxikoak 
eta biodegradatzen zailak izaten dira, eta, beraz, tratamendu biologiko sofistikatua behar dute. Hala ere, 
fabrika horiek, pasta kimikoa egiteko fabrikekin konparatuz, bi abantaila dituzte: alde batetik, egurra gehiago 
aprobetxatzen dute; bestetik, ez dute sortzen sufredun substantzien isurpenik, usain txarrik eta euri 
azidorik. Kloroa edo konposatu kloratuak erabiltzen dituzten fabriketan hondakinak eta isurpenak 
sortzen dira, toxizitate handiko substantzia organokloratuak dituztenak. 

Paper-orearen ekoizpenarekin erlazionaturik dauden ingurumen-inpaktu nagusiak hauek dira: uraren 
eta energiaren kontsumo handia, hondakinak sortzea (toxikoak zein geldoak), hondakin-urak igortzea, 
atmosferara botatako isuri kutsatzaileak eta garraioa. Banan-banan aztertuko ditugu. 

 



Ingurumen Kimika 
 

 
LANBIDE EKIMENA 54 

1.  ENERGIAREN KONTSUMOA 

Papergintza da bosgarren industria-sektorea energiaren kontsumoan, munduko energiaren erabileraren 
% 4arekin. Hala ere, sektore horrek potentzial handia dauka bere energia-eskaera betetzeko, azpipro-
duktuen errekuntzaren eta kogenerazioko instalazioen bitartez. 

2.  URAREN KONTSUMOA 

Papera sortzeko ur kantitate handiak behar dira; kantitate horiek aldakorrak izaten dira lehengaien 
eta erabilitako teknologien arabera. Adibidez, gaur egun, paper birziklatua fabrikatzen duen lantegi batek 
2 tona ur behar ditu 1 tona paper lortzeko, eta, paper-orea fabrikatzeko, 15 tona ur behar dira 1 tona 
paper ekoizteko. 

Paper-orea egiten duten lantegi berriagoek uraren kontsumoa murrizten dute; horretarako, efluen-
teetako ura birziklatzen dute. 

3.  ISURPENAK 

Papergintzan, honako substantzia kutsatzaile hauek botatzen dira atmosferara: konposatu organiko 
lurrunkorrak, oxido nitrosoak eta sufre-oxidoak, azetona, metanola, organokloratuak, azido klorhidrikoa, 
azido sulfurikoa, partikulak eta karbono monoxidoa. Bestalde, sufre-konposatuek usain desatsegina sortzen 
dute sarritan. 

Kontsumo energetiko handiaren ondorioz, zeharka, karbono dioxidoa ere isurtzen da, berotegi-efektua 
sortzen duen gasa. 

4.  ISURIAK 

Papergintzako efluenteek mota desberdinetako kutsatzaile kantitate handiak izaten dituzte; kutsatzaile 
horiek aldatu egiten dira erabilitako lehengaien eta teknologien arabera. Kutsatzaile-kargaren zati garran-
tzitsu bat disolbaturik dauden zelulosa-zuntzez osaturik dago; zuntz horiek, arazten ez badira, arazo 
handiak sortzen dituzte isuriak hartzen dituzten ibilguetan.  

Paper-orea egiten duten fabriketako isuriek honako substantzia hauek izaten dituzte: zura egosteko 
erabilitako produktu kimikoen hondarrak, ligninaren ezabapenaren ondorioz sortzen diren substantziak, 
zuritzean sortutako substantzia kloratuak (konposatu kloratuak erabiltzen direnean) eta identifikatu gabeko 
hainbat substantzia, prozesu horien arteko elkarrekintzaren ondorioz sortuak. Ore mekanikoa fabrikatzen 
duten lantegietako efluenteek sufre-konposatu organikoak, erretxina azidoak eta zuraren beste hondakin 
batzuk izaten dituzte. Isuri horiek oso toxikoak dira; horregatik, ibilgu hartzaileen arazketa egiteko sistema 
konplexu eta garestiak behar izaten dira. 

Orea zuritzeko konposatu kloratuak erabiltzearen ondorioz, konposatu organokloratuak sortzen dira; 
substantzia horiek toxizitate handikoak dira (dioxinak dituzte tartean). 

Papergintzaren sektoreak, ohituraz, horrelako substantziak sortu eta ingurumenera bota izan ditu. 

Paper-orea zuritzeko teknologia berriak erabiltzen dituzten fabriketan, konposatu oxigenatuak era-
biltzen dituztenetan, esate baterako, aipatutako arazoak konpondu egin dira. 
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5.  HONDAKINAK 

Papergintzan hondakin asko sortzen da, eta horien toxizitatea erabiltzen den prozesuaren ara-
berakoa da. 

Paper birziklatuaren fabrikek ez dute hondakin toxikorik sortzen, baina bai hondakin geldo asko; 
normalean, plastiko-hondarrak dira, eta paperetik bereizten ez diren ontzietatik, poltsetatik eta zigi-
luetatik datoz. 

14.  ARIKETA 
 

 Bereiz itzazu paper-orearen fabrikazioan sortzen diren hondakinak, zuritzean erabilitako 
prozesuaren arabera. 

 

Papera baliabide naturala eta birziklagarria da, eta, horregatik, ingurumen-inpaktu handiagoa duten 
beste material batzuen ordezkoa izan beharko luke, plastikoarena, esate baterako. Zentzu horretan, 
papergintzan, ekoizpen-prozesu garbiagoak eta eraginkorrak martxan jartzeko ahaleginak egiten ari dira, 
lehengaien erabilera (erabili gabeko zuntzak, ura eta energia) eta kutsadura sortzen duten prozesuak 
(lignina ebazteko, produktu kimikoak berrerabiltzeko...) murrizteko. Horrekin guztiarekin, kostuak murriztu 
nahi dira, eta ziklo itxia lortu nahi da, honako helburu hauekin: airearen, uraren eta lurzoruaren kutsadura 
gutxitzea, basoei gutxiago eragitea, baso-kudeaketa iraunkorra egitea, eta lehengai diren baso sailak, 
papera eta kartoiak modu eraginkorrean erabiltzea. 

Zementu-industriaren ingurumen-inpaktua 

Zementua funtsezkoa da eraikuntza-sektorean, zuzenean erabiltzen denean nahiz harearekin edo 
legarrarekin nahasten denean hormigoia sortzeko. Oro har, zementu-ekoizpena eta -kontsumoa balioki-
deak dira herrialde guztietan, garraioaren kostu altuaren ondorioz, bereziki. Horregatik, zementu-fabrikak 
Europa osoan daude zabalduak, lehengaietatik eta kontsumitzaileetatik gertu. 

Fabrikazio-prozesua kareharriz eta buztinez egindako nahasteen deshidratazio termikoan oinarritzen 
da. Era horretan, zepa bat lortzen da, eta azken horrek, egoki ehotzen bada, hauts fin grisaxka sortzen du, 
eraikuntza-lanetan erabiltzen dena. 

Zementua lanketa-teknologiaren bitartez ekoizten da, hezean zein lehorrean. 

Lanketa era hezean egiten denean, % 30-40ko hezetasuna duen pasta bat sartzen da labean. Labeak 
leku gehigarria behar du deshidrataziorako, eta, horren ondorioz, luzea izaten da. Bestalde, bero gehi-
garria behar da ura lurruntzeko. Prozesu horren abantailak hauek dira: hauts-galerak txikiak dira, eta 
gasek tenperatura txiki samarretan uzten dute labea. 
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Prozesu hezeek energia asko kontsumitzen dute, eta horrek isurpen atmosferiko gehiago ekartzen 
du lortutako zementu-zepa tona bakoitzeko. 

Gehienetan, prozesu lehorrak erabiltzen dira, nahasketa on bat lortzeko energia gutxiago kontsu-
mitzen delako. Arazo handiena izaten da labean hauts gehiegi sortzen dela. 

Sektorea intentsiboa da energiarekiko. Zementu-ekoizpenak sortzen dituen isurpen atmosferiko 
nagusiak erregaien sorkuntzaren eta karearen deskonposaketaren ondorioz gertatzen dira (karbono dioxidoa 
sortzen du). Sektoreak duen arazo handienetakoa energia-kostua da; horregatik, enpresen helburua da 
energia aurreztea eta erregai merkeagoak bilatzea (hondakin industrialak edo erabilitako pneumati-
koak, esate baterako). 

Ikatza da gehien erabiltzen den erregaia (EBn % 60 inguruan). Kokearen, petrolioaren eta elektrizi-
tatearen kontsumoa, banan-banan, kontsumo osoaren % 10 baino handiagoa da. Zementua fabrikatzeko 
lehengaiak prestatzean, tenperatura altuak behar dira. 

Erregaia aukeratzea lege ekonomikoen araberakoa da; petrolioaren eta gasaren prezioak altuak 
direnean, ikatza eta kokea erabiltzen dira. Beste errekuntza-prozesu industrialekin konparatuz, sufrea eta 
beste ezpurutasun batzuk sortzeak ez du arazorik ekartzen zementuaren ekoizpenean, hondakin-hautsak 
zementuaren zepan sartzen baitira. Horrela, ez dira isurpenak handitzen eta, beraz, ez dira gastu gehi-
garriak sortzen aipatutako isurpenak murrizteko. 

Beste erregai batzuk, hala nola pneumatikoak, olioak, lubrifikatzaileak eta disolbatzaileak, gero eta 
gehiago erabiltzen dira erregai nagusien ordez. Bestalde, zementu-labeetan etxeetako zaborreria eta 
industria-material arriskutsuak erre daitezke, labeko errekuntza-tenperatura altuen ondorioz. 

Sektore horretako isurpen nagusiak atmosferikoak izaten dira, hala nola hautsa, karbono dioxidoa 
eta nitrogeno oxidoak; horiez gain, sufre dioxidoa, beruna eta fluoruroak isurtzen dira. Hauts-isurpenak 
kontrol-sistemen instalazioen bitartez kontrola daitezke. Hain zuzen, EBk gero eta diru gehiago inber-
titzen du ingurumena babesteko, eta hautsa ezabatzeko tresneriaren inbertsioa inbertsio osoaren 
% 15 da gaur egun. Beste isurpen batzuek karbono monoxidoa (kare-labeen inguruan 50 ppm), asbestoa 
eta kromoa izaten dute barnean. 

Gaur egun zementua fabrikatzen den instalazioetan, tximinietako gasetan neurtutako hautsaren gehi-
enezko muga 10-20 mg/m3 da. Hala ere, prozesaketa-teknika zaharrak erabiliz gero, muga 114 mg/m3-koa 
izatera irits daiteke. Dena den, balio horiek aldatu egiten dira fabrikazio-faseen arabera. Kutsadura 
atmosferikoa kontrolatzeko gailu modernoak erabiltzeak zementu-industrien inguruko hauts kantitatea 
murrizten du. 

Garrantzitsua da ekoizpen-prozesuan sortutako hautsaren jatorria ezagutzea. Hauts batzuk fabrikaren 
barrualdean jaulkitzen dira; beste batzuk, berriz, tximinia luzeen bitartez, dispertsatu egiten dira, eta 
irismen handiko eta mugaz haratagoko kutsadura atmosferikoa areagotzen dute. Hauts gehiena zenbait 
fabrikazio-prozesutan sortzen da, eta, ezabapenik behar ez duenez, sortu zuen prozesuan sartzen 
da berriz. Beraz, fabrikatzaileentzat probetxugarria izango litzateke fabriketan hautsa jasotzeko 
makineria eraginkorra izatea; era honetan, produktuaren galerak gutxitzea lortuko litzateke. 

EBk karbono dioxidoaren isurpenak arautuko balitu, zuzeneko eragina izango luke sektore horretan. 
Arautzea zorrotza izanez gero, zementu-zeparen ekoizpenaren lehia handiagotuko litzateke, energia 
gehien behar duen fasea da eta. 
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Burdin eta altzairu-industrien ingurumen-inpaktua 

Burdin eta altzairu-industriek material garrantzitsuak sortzen dituzte beste industria batzuetarako. 
Horietako batzuk produktu metalikoak, ingeniaritza mekanikoa, makineria elektrikoa, garraio-tresnak eta 
eraikuntzarako materialak sortzen dituzten arloetakoak dira. 

Burdingintza burdinaren ekoizpenarekin eta haren aleazioekin erlazionatuta dagoen teknologia da; 
bereziki aipatzekoak dira karbono kantitate txikia duten aleazioak, altzairu mota desberdinak sortzen 
dituztenak. Oro har, altzairua burdinaz eta karbonoz osaturiko aleazioa da, beste elementu batzuekin 
nahasita. 

Gaur egungo altzairu-ekoizpenean, labe garaiak erabiltzen dira; horiek aspaldi erabiltzen ziren labeen 
eredu hobetuak dira. Arrabioa fabrikatzeko oinarrizko materialak burdin mea, kokea eta kareharria dira. 
Kokea labea berotzeko erregai gisa erabiltzen da, eta haren errekuntzan karbono monoxidoa askatzen 
da; azken hori burdin mea oxidoekin konbinatzen da, burdin metalikoa sortzeko. Kareharria karbono 
monoxido iturri moduan eta material eran erabiltzen da. Kareharria mineralean dagoen silizearekin 
konbinatzen da (labeko tenperaturan ez da urtzen), kaltzio silikatoa sortzeko (urtze-puntu baxuagoa du). 
Kareharririk gabe, burdin silikatoa sortu, eta, hortaz, burdina galdu egingo litzateke. Kaltzio silikatoak 
eta beste ezpurutasun batzuek labearen azpialdean urtutako metalaren gainean flotatzen duen zepa 
bat sortzen dute. Labe garaietan sortutako arrabioak honako osaketa hau izaten du: % 95 burdina, % 3-4 
karbonoa, % 0,5-3 silizioa, % 0,25-2,5 manganesoa, % 0,04-2 fosforoa eta sufre-partikula batzuk. 

Labe garaietan lortzen den arrabioak karbono gehiegi du, eta altzairua lortzeko kendu egin behar 
zaio. Eragiketa hori bihurgailuetan egiten da, oxigeno purua erabiliz, gehiegizko karbonoa erretzeko; era 
horretan, altzairua lortzen da. Altzairua, produktu erabilgarri bihurtzeko, solidotu egin behar da, isurketa 
jarraitua izenarekin ezagutzen den metodoaren bitartez; eragiketa horretan erabilitako ura partikulekin 
eta olioekin kutsatzen da. 

Labe batzuetan, altzairua urtzeko eta fintzeko behar den beroak elektrizitatean du jatorria. Labe 
elektrikoak altzairu herdoilgaitza lortzeko erabiltzen dira, batez ere. Fintzea ganbera hermetikoan egiten 
da, non tenperatura eta beste baldintza batzuk zehatz-mehatz kontrolatzen diren gailu automatikoen 
bitartez. Fintze-eragiketa horretako lehen faseetan, oxigeno purua injektatzen da, labeko tenperatura 
igotzeko; horren ondorioz, altzairua lortzeko behar den denbora gutxitzen da. Gehienetan, hasierako karga 
txatarraz bakarrik dago osaturik. Batzuetan, beste material batzuk gehitzen dira, burdin minerala eta kare 
lehor kantitate txikiak, esate baterako, karbonoa eta beste ezpurutasunak kentzeko. Labea kargatu eta 
gero, metalaren azaleraino elektrodo batzuk jaisten dira. Korronte elektrikoa elektrodo batetik irten, 
metaleraino arku elektrikoa eratu, metala zeharkatu, eta berriz arkua eratzen da beste elektrodoraino. 
Metalak korronte elektrikoari jarritako erresistentziak beroa sortzen du, eta metala urtu egiten da. 

Burdinaren eta altzairuaren ekoizpenak isurpen atmosferikoak, ur-ingurumenerako isurpenak eta 
hondakin solidoak sortzen ditu. Industria horietan sortutako isurpenak (sufre dioxidoa eta partikulak, batez 
ere) atmosferatik jaulkitzen dira, eta gero eta kontzentrazio handiagoak sor ditzakete burdin eta altzairu-
industrietatik eta galdategietatik gertu dauden lurzoruetan Bestalde, isurpen horietan du jatorria zonalde 
batzuetako kutsadura atmosferikoak. 

EBn, altzairu-industriaren kontsumo energetikoa gutxitu egin zen 1960-1980 bitartean arku elektrikozko 
labeak sartzearen ondorioz, labe mota horiek eraginkorragoak baitira energiaren kontsumoari dagokionez. 
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Metala urtzea prozesu intentsiboa da baliabideei dagokienez. Ekoizpen-prozesuan sartutako lehengai 
nagusia burdin mea da. Hori da, txatarrarekin batera, galdaketa-labeetan gehien erabiltzen den lehengaia. 
EBn, altzairu-fabriketan erabiltzen den birziklatutako txatarraren % 50 erabiliak izan diren produktuetatik 
dator, eta gainerako % 50a prozesaketa-txatarra da (altzairu-ekoizpenean sortutako azpiproduktua). 
Horrek esan nahi du altzairu-industriaren birziklatze-tasak industria-sektoreen barruko altuenak direla. 

Hainbat metodo daude burdina eta altzairua lortzeko. Normalean, arku elektrikoa garbiagoa eta 
eraginkorragoa da labe irekia baino. 

1980. urtean, EBko altzairu-industriaren berregituraketaren ondorioz, instalazio zaharrak itxi eta 
instalazio berriagoak eraiki ziren, kutsadura kontrolatzeko tresneria zutenak. Une hartan teknologia hobe-
renetarikoa zeukaten instalazioak ziren. 

Altzairuaren fabrikazioak industria zikinaren itxura eman izan du beti, nahiz eta gaur eguneko 
gastuaren bostena kutsadura kontrolatzeko tresnetarako gordetzen den. Urteetan zehar, burdinaren 
eta altzairuaren fabrikazioan erabilitako zenbait prozesuk aldaketak izan dituzte, eta eraginkorragoak 
izatera iritsi dira energiaren kontsumoari dagokionez, teknologiak aurrera egin duen heinean. Beraz, 
gaur egun, ekoizpen-prozesuetan, hainbat teknologia erabiltzen dira energia aurrezteko. Metodo horiek 
gehienek, normalean, bestela atmosferara isuriko liratekeen bero-energia eta gasak berreskuratzen dituzte, 
ondoren erabiltzeko. Berreskuratutako hautsa ere birzikla daiteke. Bestalde, prozesuen ikerketan ahalegin 
handiak egiten dira kontsumitzen den kokearen bolumena murrizteko, energia-kontsumoa eta ingurumen-
inpaktua gutxitzearren. 

Halaber, txatarraren tratamendua garatu egin da; esate baterako, hondar-gasaren bitartez, txatarraren 
aurreberotzea egin daiteke tenperatura handiko arku elektrikoko labeetan. Tenperatura baxuko aurreberotze-
gailuek ingurumen-arazoak sortu dituzte Europan, Alemanian bereziki; arazo horiek hidrokarburoen amaitu 
gabeko errekuntzarekin eta hidrokarburo kloratuen isurpenekin erlazionatuak daude. Beraz, tenperatura 
baxuko aurreberotze-gailuak dagoeneko ez dira erabiltzen EBn txatarraren tratamenduan, eta tenperatura 
altuko aurreberotze-gailuek ordeztu dituzte. 

15.  ARIKETA 
 

 Azaldu itzazu altzairu-fabriketako hautsen ezaugarriak. 
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 Azaldu ezazu nola kudeatu behar diren altzairu-fabriketako hautsak.  

 

Metal ez-burdinazkoen industriaren ingurumen-inpaktua 

Hidrometalurgia, euren mineraletan oinarriturik eta hainbat prozesuen bitartez, metalak berresku-
ratzeaz arduratzen den zientzia da. Prozesu horiek ur-disoluzioak behar dituzte, hala nola disoluzio 
azidoak, disoluzio alkalinoak eta disoluzio zianuratuak. Prozesu horietan, gangaren edo metalaren disoluzio 
selektiboa gerta daiteke. Oro har, prozesu hauek gertatzen dira hidrometalurgian: lixibiazioa, disolbatzaile 
bidezko erauzketa eta flotazioa. 

Prozesu hidrometalurgikoak metal ez-burdinazkoak lortzeko erabiltzen dira. Prozesu hidrometalurgiko 
baten oinarrizko ezaugarria hau da: prozesuaren funtsezko faseetako bat, gutxienez, egoera likidoan 
gertatzea. 

Metal ez-burdinazkoen ekoizpenerako instalazioek hainbat isurpen atmosferiko sortzen dituzte. Isurpen 
horiek, alde batetik mineral-prestakuntzaren hainbat fasetan, eta bestetik metalen ekoizpenean, galda-
ketan eta finduan sortzen dira. Isurpen atmosferiko garrantzitsuenak metal astunei dagozkie, nahiz eta 
beste kutsatzaile batzuk igorri, artsenikoa barne. 1982. urtean egindako ikerketa batek zera adierazi 
zuen: Europan (Sobietar Batasuna sartuta), metal ez-burdinazkoen industriak artseniko-isurpen guztien 
3/4, kadmio-isurpen guztien 2/3 eta zink-isurpen guztien % 57 sortzen zuela. Metal ez-burdinazkoen 
ekoizpenak ez ditu nitrogeno-oxidoen eta sufre dioxidoaren kantitate handiak sortzen, baina karbono 
monoxido eta karbono dioxido isurpenak pixka bat adierazgarriagoak izaten dira. Normalean, metal 
astunen isurpenak ez dira gertatzen egoera puruan, baizik eta hautsaren osagai moduan, merkurio-
arenak izan ezik. 

Substantzia horiek jaulkitzeak urtze-labeetatik gertu dauden uztak kutsatzea eragiten du, eta baita 
lekuko biztanleak kutsatzea ere. Isurpen mota prozesatzen diren metalen araberakoa da. Metal astunen 
edo igorritako konposatuen bolumena aldatu egiten da prozesuen eta lehengaien arabera. Lehengai 
desberdin asko erabiltzen direla kontuan harturik, metal astun guztien eta haien konposatuen isurpenak 
sor daitezke. 

Oro har, bi motatako isurpenak gertatzen dira: gasen isurpen mugatuak eta isurpen sakabanatuak. 
Isurpen atmosferikoak jatorrizko lekutik mugi daitezke, eta, denborarekin, lurzoruraino edo uretaraino 
jaulkiak edo eramanak izan daitezke. Metal astunak lurzorutik uretara irits daitezke lixibiazioaren bitartez 
(materialen metaketa ez-egokiaren ondorioz), hondakin solidoetan oinarritutako isurketen bitartez eta 
gas-araztegietatik sortutako hondakin likidoen ebakuazioaren bitartez. Gasen isurpen mugatuak toki 
itxietan gertatzen dira, eta, normalean, bildu eta ebakuatu daitezke, isurpenak murrizteko teknologia egokia 
erabiliz gero. Isurpen sakabanatuak toki askotan edo prestakuntza-prozesuaren faseetan sortzen dira, 
hala nola lehengaien manipulazioan eta biltegiratzean, eta ekoizpen-prozesuaren hautsaren isurpenetan. 



Ingurumen Kimika 
 

 
LANBIDE EKIMENA 60 

Isurpen sakabanatuak zailak dira biltzeko, baina kontrolatu daitezke, praktika egokiak erabiliz gero. 
Normalean, ez dago metodo zuzenik metal astunen isurpenak neurtzeko. Isurpen sakabanatuak ezin 
dira erabat neurtu, eta, horren ondorioz, zaila gertatzen da metal astunen isurpenei buruzko datuak 
aurkitzea. Gaur egun, isurpen mota hori neurtzeko dagoen metodo bakarra ingurumeneko kutsatzaileen 
kontzentrazioa neurtzea da. 

16.  ARIKETA 
 

 Azaldu ezazu zein den kobre-findegietako askapen-gelaxkatik kobrea eta artsenikoa 
berreskuratzeko prozesua.  

 

EAEKO INDUSTRIA-SEKTOREA 

Euskal industria-sektorea oso zatitua dago, eta enpresen batez besteko tamaina 4 langilekoa da, 
Europako batez besteko tamaina baino txikiagoa. EAEn dauden instalazioetatik, % 1,1ek bakarrik ditu 50 
langile baino gehiago. Beraz, enpresen tamainaren ondorioz, ingurumen-politika egitea eta ingurumen-
kostuak nazioarteko bihurtzea zaila da. 

EAEko 2004ko Ekobarometro Industrialaren arabera, euskal industriaren % 90ek ingurumen-
hobekuntzaren bat egin du azken bi urteetan. Hala ere, euskal industriak ingurumen-presio adierazgarria 
sortzen du: energia-kontsumo guztiaren % 48, atmosferara botatako produktu kimikoen isurpen guztien 
% 50 inguru, hondakin guztien % 35 eta berotegi-efektua sortzen duten gasen isurpen guztien % 25. 
Bestalde, % 40ko presioa sortzen du itsasoko eta itsasertzeko ingurumenean, arrisku teknologikoetan 
eta lurzoruko kutsaduran. 

Ingurumen-inpaktu handiena sortzen duten industria-jarduerak IPPC direktiban daude bilduak. 
EAEn, 2006ko direktiban azaltzen diren industria-jarduerak hauek dira: 

 Errekuntza-instalazioak ......................................................................................... 9 

 Metalen ekoizpena eta eraldatzea .................................................................... 153 

 Meatze-industriak ................................................................................................ 15 

 Industria kimikoa.................................................................................................. 34 

 Hondakinen kudeaketa........................................................................................ 46 

 Nekazaritzako elikagai-industria.......................................................................... 20 

 Disolbatzaile organikoen kontsumoa................................................................... 12 

 Papera eta kartoia ............................................................................................... 23 

 Ehungintza............................................................................................................. 1 
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IPPC direktiban sartuta dauden EAEko 313 industriek hondakin arriskutsu guztien % 90 produ-
zitzen dute; ehuneko horretatik % 44 metalurgia-sektorearen altzairu-fabriketako hautsak dira, % 30 eral-
datutako metal-sektorearen hondakinak, eta % 11 sektore kimikoaren eta fintzearen hondakinak.  

Erauzte-industrien ingurumen-inpaktua 

A)  IKATZ-MEATZARITZA 

Honako analisi hau izango dugu kontuan: ikatzak gizateriari ematen dizkion zerbitzuak, eta zerbitzu 
horiek dituzten kontrako ondorioak, hala nola langileen heriotza, gaixotasun profesionalak eta lurzoruaren, 
uraren eta airearen kutsadura. 

Ikatza eta industria-zibilizazioa batera joan dira betidanik, elkarri lagunduz. 

Ikatza XVIII. mendetik ezagutzen da, baina gizakiak haren oinarrizko erabilerak bakarrik ezagutzen 
zituen. Lorpen teknologikoei esker, ordea, ikatzaren aplikazioa siderometalurgian, karbokimikan eta sorkuntza 
elektrikoan zabaldu zen. Azken hamarkada hauetan, ikatz kantitate handiena energia elektrikoa sortzeko 
erabili da. 

Ikatz-meatzaritzan bi modalitate daude: aire zabalekoa eta lurpekoa. Modalitate bakoitzak ekoizpe-
naren % 50 produzitzen du munduan, baina, dirudienez, aire zabalean egindako ikatz-meatzaritza hazi 
egingo da.  

 
 Aire zabalean egindako meatzaritza 

Aire zabaleko ustiapenek honako ezaugarri hauek izaten dituzte, ingurumenaren ikuspegitik: inpaktu 
edafologikoa (landare-estalkiaren hondamena), inpaktu morfologikoa (lurraren topografiaren aldaketa), 
inpaktu hidrogeologikoa (ibai-lasterren aldaketa, lurpeko lasterren aldaketak, eta batzuetan, uraren kalita-
tearen aldaketa) eta inpaktu sozioekonomikoa. Aldaketa horiek garrantzi handia dute, Europako lignito-
ustiapenetan bereziki, kilometro karratu askori eragiten baitiete. Bestalde, aldaketa iragankor batzuk ere 
izaten dira: hautsa sortzea, zaratak, leherketak, makineria astuna erabiltzea, lurzoruen higadura... 

Uraren kutsadura guztiz larria da ur azidoak sortzen direnean. Horretarako, baldintza hauek bete 
behar dira: 

 Piritak eta sulfuroak egotea  

 Ur eta oxigeno kantitate nahikoa egotea 

 Bakterio katalizatzaileak egotea, Thiobacillus ferroxidansena, bereziki. 

Aire zabaleko meatzaritzaren eragiketa nagusiak hauek dira: 

 Harroketa-sistema eta karga-sistema. Mota eta tamaina askotako hondeamakinen edo pala 
kargatzaileen bidez egiten dira. Eragiketa horiek zuzenean edo lehergailuen bultzada-tresnen 
laguntzarekin garatzen dira (lurzorua gogorra denean). 

 Garraioa. Jarraitua edo etena izan daiteke. Lehenengoa uhal garraiatzaileen bitartez egiten 
da; bigarrena, berriz, kamioien edo trenen bitartez.  
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 Obra-hondakinak botatzea. Inguruko lurretan ikatza ateratzean sortzen diren hutsuneak aprobe-
txatzen dira. Hala ere, hasierako eta kanpoko hondakindegiek egon behar dute meategia 
irekitzeko. Eragiketa horretan, drainatze-sare sakonak egitea eta iturburuak biltzea sartzen dira.  

 Lurzoruaren bukaerako egitura konfiguratzea, lurzoruaren leuntasuna, sarrera-pistak eta bideak, 
esate baterako. 

 Lurzorua behin betiko berrezartzea. Landare-estaldura berria edo zuhaiztia jarri, edo beste 
tratamenduren bat erabiltzen da, lurzoruen azken erabileraren arabera. 

 Lurpeko meatzaritza 

Lurpeko meatzaritzak ingurumen-aldaketa gutxiago sortzen du; aldaketa garrantzitsuenak inpaktu 
hidrogeologikoak eta lurrazalaren hondoratzeak dira. Hala ere, mendiko meategien kasuan, ondorioak 
garrantzitsuak izan daitezke, meategi horien hondakindegiak erreken eta errekastoen ibilguetatik gertu 
baitaude; horren ondorioz, euri-jasen garaian higadura garrantzitsuak gerta daitezke, eta, hala, mate-
rialak eramatea. Zoritxarrez, Asturiasen izan dira horrelako gertakariak. Beste kutsadura mota batzuek 
meategietako hustubideetatik ibilgu publikoetara doazen isurketetan dute jatorria, esekitako solidoak eta, 
batez ere, metal astunak dituzten ur azidoak, esate baterako. Hirugarren aldaketa da akuiferoak apurtzea 
eta ura desbideratzea meategiaren hondora. Onuragarri moduan, aipatzekoa da agorraldian meate-
gietako hustubideek ibai eta erreka batzuetako ibilguak hornitzen dituztela, eta, kutsatuak ez badaude, ur 
kantitate garrantzitsua ematen diotela ibai edo erreka hartzaileari. 

Ikuspegi teknikotik, honako lan hauek berezi behar dira lurpeko meatzaritzan: 

 Sarbide-lanak. Ikatza eta kanpoaldea kontaktuan jartzen dituzte. Mendiko meategietan 
kontaktua zuloen bidez egiten da. Meatzaritza sakonaren kasuan, zuloak egin aurretik, putzu 
nagusiak eta putzu laguntzaileak sortu behar dira (bertikalak, zeharkakoak edo bien konbi-
nazioa). Lan horiek oso ondo gauzatu behar dira, behar den aire-zirkulazioa egon dadin; era 
horretan, atmosfera egokia lortzen da, airearen kalitateari eta tenperaturari begira. Kontuan 
izan behar dugu lan-inguru horietan pertsonak, garraio-materialak eta makineria astuna daudela. 

 Ikatzarekin egiten diren gida izeneko lanak. Lanerako inguruari ustiategi esaten zaio; leku 
horretan, ikatz-ekoizpen guztia edo ia guztia lortzen da. 

Ustiapenaren barruan, funtsezko hiru eragiketa egiten dira: ikatz-harroketa, ustiategi barrutik ikatza 
garraiatzea eramate-gidaraino eta sabaiaren tratamendua. Normalean, harroketa egiteko, mailu pikatzaile 
pneumatikoak, labakitzen dutenak edo eskuila elektrikoak erabiltzen dira. Garraioa grabitatearen bidez 
(geruzen malda egokia denean) edo garraiagailu blindatuen bidez egiten da. Sabaia tratatzeko, berriz, 
hondoratu, bete edo kontserbatu egiten da (egurrezko edo beste material batez eginiko blokeen bitartez).   

Lurpeko meatzaritzak ezaugarri hauek ditu: eskulan ugari erabiltzea, argi gutxirekin lan egin behar 
izatea, lanpostuak etengabe aldatzea, lurzorua deformatua dagoen lekuetan lanean aritzea eta grisuaren 
presentzia (kolorerik eta, sarritan, usainik gabeko gasa). Ezaugarri horiek guztiek zaila egiten dute ikatz-
meategietan ziurtasuna lortzea. Meategi barruan lan egitea arrisku bereziko jarduera da, arriskutsuena 
industria-sektorearen barruan. 
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 Ikatz-ikuztegiak 

Meategietan lortutako ikatz-ekoizpen gordinak tratamendu bat jaso behar du merkatura eraman baino 
lehen. Horrekin, bi helburu lortu nahi dira: ikatzak duen zikinkeria bereiztea, eta ikatza sailkatzea, tamai-
naren arabera. Meategi batzuek ikatz gordin garbia lortzen dute eta, beraz, lehenengo zatia egina dute. 

Ikatz-ikuztegietan, prozesu hauek egiten dira: 

1. FLOTAZIOA. Flotazio bidezko edo flotazio gabeko ikuztegiak desberdintzea oso garrantzitsua 
da, ingurumenean duten eraginaren ikuspegitik. Flotazioak arrazoi ekonomikoetan zein 
estrategikoetan du justifikazioa, tamaina txikiko ikatza eta zikinkeria bereizteko. Ikatza eta 
zikinkeria gehigarri kimikoen bidez bereizten dira; zikinkeria hondoratu egiten da, eta ikatzak 
flotatu egiten du. Urarekin nahasteak lortzen dira; era horretan, zikinkeria duen efluentea 
ibilgu publikoetara botatzen da, eta ikatza duen efluentea iragazketa-instalazioetara bidaltzen 
da. Ateratzen den ikatzak hezetasun pixka bat du, baina erabilgarria da. 

2. LEHORREAN EGITEN DEN BAHETZEA. Ikatzaren kalitateak uzten duenean granulometria 
txikiak urarekin nahastea eragozteko egiten da. 

Flotazioa erabiltzen duten ikuztegiek garbitze-prozesuak berrikusi dituzte, Ur Legeriara egokitzeko 
helburuarekin. Horrek kostuak gehitzea eta isuri publikoak araztea ekartzen du; beraz, zenbait kasutan, 
ekonomikoagoa izaten da flotazioa alde batera uztea, harekin jarraitzea baino. Behin flotazioa kenduta, 
ibilgu publikoetara botatako isurien konponbidea ikaragarri errazten da. 

Prozesuaren aldaketan, bahe berezi batzuen presentziak garrantzi handia izaten du, 4 mm baino 
tamaina txikiagokoak diren zatiak bereizten baitituzte. Duela urte batzuk, tamaina horiekin hezean egin 
behar izaten zen baheketa. 

B)  BESTE MEATZARITZA MOTA BATZUK 

Ikatz-meatzaritza ez da bereziki poluitzailea. Oro har, ikatzak ingurumen-arazoak sortzeaz gain (higa-
dura, uraren kutsadura esekitako solidoen ondorioz...), beste arazo berezi batzuk sortzen ditu, hala nola 
ikatzarekin batera erauzten diren sulfuroen mineralek (kobre, zink, berun, merkurio eta bestelakoek) 
eragiten dituztenak. Azken horiek ur azidoak sortzen dituzte, eta, zenbaitetan, metal astunen disoluzioa. 

Espainian iraganean sortutako ingurumen-arazoak konpontzeko behar handia dago. Penintsulako 
hego-ekialdeko eta hego-mendebaldeko metal-aztarnategiek eragin dituzte arazo gehien , potasaren eta 
beste gatz batzuen ezaugarri bereziko ustiapenak ahaztu gabe. Hala ere, uranio-meatzaritza askoz 
kontrolatuagoa dago, substantzia horren aprobetxamendua berri samarra delako, eta hondakindegiak, 
ustiapenak eta bestelakoak diseinatzean eta kontrolatzean kontuan izan direlako ingurumen-gaiak. 
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17.  ARIKETA 

 Meatzaritza-hondakinak kontuan hartuta, nola gertatu zen Aznalcollar-ko istripua? 

 Zein izan zen uretako kutsatzaile nagusia istripuaren ondoren? 

 Urak dituen elementuetatik, zeinek ezin dituzte balio jakin batzuk gainditu ura ureztatzeko 
erabilgarria izateko? 

 Lohiak dituen elementuetatik, zeinek ezin dituzte atal baloreak gainditu nekazaritzan 
erabiltzeko? 

 Zein dira lohien elementu nagusiak? 
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 Aipatu zein diren aztertu beharreko ezaugarriak lurzoruaren inpaktua neutralizatzeko. 

 Eragina jasan duten eta eragina jasan ez duten lurzoruak konparatzean, hiru portaera 
mota bereizi behar dira. Azaldu itzazu. 

 Aipa itzazu kutsatzeko bideak. 

 Zein ezaugarrik baldintzatzen dute lurzoruaren zaurgarritasuna kutsadurari begira? 

 Nola berreskuratu daiteke tokia? 
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 Hirugarren sektorea 

Garraioaren ingurumen-inpaktua 

Garraioaren eta ingurumenaren arteko erlazioa oso garrantzitsua da garapen iraunkorraren aurrera-
bideari begira. 

EBko ekintzen barruan, Mugigarritasun Iraunkorraren 2000-2004 ekintza-planak honako helburu hau 
zuen: garraio-politika bateratua hedatzea —ziurra, eraginkorra eta lehiakorra—, ingurumenarekiko erres-
petua eta gizarte-interesa elkarrekin joatea lortzeko. 

Garraio-sektorean segurtasun handiagoa izateak sektorearen lehia handituko du, eta horrek ondorio 
positiboak ekarriko ditu hazkundean eta lanpostuetan. Bestalde, garraioaren garapenak kontuan izan 
behar ditu ingurumenarekiko balizko ondorioak. Zentzu horretan, Batzordeak azpimarratu behar du garraio 
iraunkorraren antolamenduaren garrantzia; esate baterako, Kyotoko Protokoloak emandako orientazioen 
arabera, garraioak klima-aldaketan duen eragina mugatzea. Bestalde, aire-garraioarekin erlazionaturik 
dauden zarataren eta isurpenen arazoari ekingo zaio.  

Kalkulatu da EBn garraioaren kanpoko kostuak BPGren % 8 direla (% 5,5 ingurumen-kostuak, % 2,3 
istripu-kostuak eta % 0,5 pilaketa-kostuak). Errepideko garraioak kostu horien % 95 osatzen du. 

Garraio-azpiegituretan EBn egin zen inbertsioa % 17 handitu zen 1980 eta 1996 bitartean, baina 
inbertsio horren banaketa-proportzioa ez zen aldatu: 2/3 errepideetarako eta 1/3 trenbideetarako. 

1970eko hamarkadan, merkantzia-trafiko guztiaren % 21,1 trenez garraiatzen zen; gaur egun, % 8,4 
bakarrik garraiatzen da modu horretan; aldi berean, errepideetatik egindako garraioa % 51 izatetik % 72 
izatera pasatu da. 

Abiadura handiko trenak izan arren, bidaiari-garraioa ez da handitzen; pertsonen mugikortasun-premia 
guztiaren % 6 besterik ez du betetzen trenak. Hala ere, gobernuek trenbidean jartzen dituzte itxaropenak 
garraiobideen arteko oreka lortzeko; oreka hori ezinbestekoa da errepideetako eta autobideetako pila-
ketak arintzeko. 

EBn, gaur egun, energia guztiaren % 30 eta petrolio guztiaren % 71 kontsumitzen da garraioan. Errepi-
deetatik egiten den garraioak petrolio guztiaren % 60 kontsumitzen du. 

Trenbidearen erabilera bultzatzeko, asmo handiko plan bat dago Europan, garraio mota hori goitik 
behera aldatzeko modukoa dena. Plan horrek trenbide-sareek eta trenbide-sistemek izaten duten batera-
ezintasunari aurre egin behar dio. Arazo handiak daude, hala nola elektrifikazioan eta seinalizazioan, 
lan-baldintzetan, zirkulazio- eta ziurtasun-arauetan eta trenbideen zabaleran. Baina bateratzea hasi da, 
eta ondo bideratua dago. Lau urtez egindako ahaleginaren ondorioz, zehaztapen teknikoak jarriko dira 
martxan, abiadura handiko trenbide-sarea bateragarria izan dadin. 

Zenbat balio du garraioak? Errepideetatik trenbidera transferitutako tona/kilometro (t/km) bakoitzeko 
kanpoko kostuak % 50 murrizten direla kalkulatzen da. Trenbide-garraioaren batez besteko kanpoko gastua 
1.000 km-ko 12,35 eurokoa da; errepidearena, berriz, 24,12 eurokoa da. 

EBn 2010. urte arte merkantzien garraioa % 12 haziko dela kalkulatzen da, trenbidea gehiago 
erabiltzearen ondorioz. 
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Garraio-sektoreak ingurumen-arazoak areagotzen ditu. Sektore horrek energiarekin erlazionaturik 
dauden CO-isurpen guztien % 60 eta CO2-isurpen guztien % 25 sortzen ditu. Azken portzentaje horren 
% 80 errepidetik egindako garraioari dagokio (% 45 ibilgailu partikularrena, eta herena merkantzien garraio-
arena). NOx-isurpenen erdiek baino gehiagok errepidetik egindako garraioan dute jatorria. Bestalde, garraioa, 
oro har, konposatu organiko lurrunkorren jatorri garrantzitsuena da. Gainera, zarataren sortzaile nagusia 
da. Datuak dituzten herrialdeetan, frogatuta dago garraioak kutsadura akustikoaren % 80 sortzen duela. 

Airearen kalitateari begira, bihurgailu katalitikoak erabiltzeak NOx-, HC- eta CO- isurpenak gutxituko 
ditu hurrengo urteetan; hala ere, gaur egun, kalitate atmosferikoarekin eta ozonoarekin erlazionaturik 
dauden arazo handiak daude hiri batzuetan. Garraioak sortutako CO2-isurpenak handitzen ari dira. Garraio-
sektoreko CO2 -isurpenak gehiago hazi dira beste sektoreekin konparatuz. 

Trafikoak sortzen dituen arazoei erantzuna emateko, ekintza-plan integratuak jarri nahi ditu martxan 
EBk. Garraioari dagokionez, ekintza-plan horiek iraunkortasun ekologikoaren oinarrizko osagaiak indarrean 
jartzen ari dira, hala nola: inbertsioak garraio publikoan eta azpiegituretan, oinezkoentzako guneak eta 
bidegorriak, lurralde-antolamenduko politika, tresna ekonomikoak, ikerketa eta garapen teknologikoa, 
trafikoa kontrolatzeko neurriak, ingurumen-inpaktuen ebaluazioak, erantzukizun partekaturako ekimenak 
eta jendaurreko informazio-kanpainak. 

Europako Batzordeak, 2006ko ekainaren 22an, etorkizuneko garraio-politikaren arauak ezarri ditu. 
Neurri horien barruan, honako hau erabaki du: 2007an garraio-sektorearen energia-plan estrategikoa 
aurkeztea, eta erregai ekologikoen bidez elikatutako ibilgailuentzat programa garrantzitsu bat zabaltzea. 
Bi neurri horiek sektoreak petrolioarekiko duen menpekotasuna murriztea dute helburu, errepidetik 
egiten den garraioarena, batez ere. 

Garraioak sortzen dituen ingurumen-efektu nagusiak hauek dira: 

 Lurzoru emankorrak okupatzea. Lehia sortzen da: lurzoruak garraio-azpiegituretarako edo beste 
erabilera batzuetarako erabili.  

 Kutsadura-arazoak. Arazoak kutsadura atmosferikoari dagozkie bereziki: nitrogeno-oxidoak, anhi-
drido sulfurosoa, karbono monoxidoa, karbono dioxidoa, metal astunak (beruna ia ezabatuta dago) 
eta konposatu organiko lurrunkor izenarekin ezagutzen den hidrokarburo multzoa. 

 Zarata. Arazo hori areagotu egiten da hiri handietan. 

 Hondakin solidoekin erlazionaturik dauden arazoak, azpiegitura berrien eraikuntzan sorturikoak. 

 Istripu-arriskuak. Eguneroko errepideko garraio-sistemen erabileraren ondorioz sorturikoak, 
substantzia arriskutsuak garraiatzetik datorren arriskua barne.  

 Baliabide energetikoen kontsumoa. Energiaren estatistikek garraioaren energia-kontsumo 
handia ziurtatzen dute estatu garatuetan. Baliabide energetiko nagusiak erregai fosilak dira, petro-
lioa bereziki. Horiek baliabide natural ez-berriztagarriak dira. 

 

 



Ingurumen Kimika 
 

 
LANBIDE EKIMENA 68 

 Autoak desegitetik datozen hondakinak. Hondakin horien konposizioa oso konplexua da, eta 
hainbat tratamendu behar izaten dituzte. Horregatik, bi taldetan banatzen dira: pneumatikoak eta 
gainerako ibilgailuak. Pneumatikoek oso konposizio konplexua dute (kautxua eta beste konposatu 
batzuk, kezko beltza, altzairuzko kablea eta ehunak, esate baterako). Hondakin mota hori handitu 
egingo da ibilgailu kopurua handitu ahala. Gainera, tamaina handiko hondakinak dira, eta ez 
dago kudeaketa integralik hondakin horiei eragiteko; horregatik, EBk proposamen bat egin zuen 
funtsezko printzipio hauekin: 

 Prebentzioa. Pneumatikoaren balio-bizitza % 5 handitzea. 

 Bilketa. Erabilitako pneumatikoen % 100 biltzea. 

 Birkautxuztatzea. Erabilitako pneumatikoen % 25 berritzea. 

 Berreskurapena. Beste metodoen bidez, erabilitako pneumatikoen % 65 berreskuratzea 

 Isurpena. Energiarik gabeko isurpena eta erraustea debekatzea. 

Praktikan, Espainian, erabiltzen ez ziren ibilgailu gehienak ez ziren modu egokian kudeatzen: erabiltzen 
ez ziren ibilgailuak desegite-instalazioetara eramaten ziren, ibilgailuen pieza batzuk berrerabiltzen ziren 
bigarren mailako ibilgailuekin, eta gainerakoa txatartegietara eramaten zen, aurretik inolako deskontamina-
ziorik egin gabe. 

Jokabide horrek hutsuneak ditu; hain zuzen, kudeaketa zuzenak erabiltzen ez diren ibilgailuen aurretiko 
deskontaminazioan oinarritu behar du. Aipatutako deskontaminazioaren bitartez, hondakin arriskutsu diren 
osagaiak banatzea lortu behar da, bakoitzaren birziklapen egokia egiteko. Erabiltzen ez diren ibilgailuen 
gainerakoa deskonposatu egin behar da, aparteko birziklapena egiteko. 

2001eko urtarrilaren 22ko 2001/110/EB Batzordearen Erabakian, hondakin arriskutsu moduan hartzen 
dira erabiltzen ez diren ibilgailuak. 

Hori guztia eta 2000ko irailaren 18ko 2000/53/EB direktiba kontuan hartuta, balio-bizitzaren amaierako 
ibilgailuei buruzkoa, honako Dekretu hau onartu zuen Espainiako Gobernuak: abenduaren 20ko Errege 
Dekretua, balio-bizitzaren amaierako ibilgailuen kudeaketari buruzkoa. 

Erabiltzen ez diren ibilgailuen planak kudeaketa egokia ezartzen du, hau da, ibilgailua hondakin multzo 
gisa hartzen du, eta haren osagaien deskontaminazioa, berrerabilera eta birziklapena egin behar direla 
jasotzen du. 

Halaber, Deskontaminaziorako eta Harrerako Zentro Baimenduen sorkuntza hedatzen du, lurralde 
nazional osoa kontuan hartzen duena; erabiltzen ez diren ibilgailu guztiak zentro baimenduetan utzi beharko 
dira. Zentro horietan, deskontaminazioa egin eta likidoak eta gasak ezabatu egingo dira, eta baita ibilgai-
luaren material guztiak banatu ere. Ondoren, hondakin bakoitza kudeatzaile espezializatu batengana 
eramango da, birziklatzeko edo berrerabiltzeko. 

Eragile ekonomikoek (fabrikatzaileak, saltzaileak, banatzaileak eta aseguratzaileak) erabiltzen ez diren 
ibilgailuak berreskuratzeko eta balioztatzeko betekizuna onartu behar dute, azkeneko jabeek kosturik 
ordaindu gabe.  
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18.  ARIKETA 
 

 1383/2002 Errege Dekretuaren arabera, zein dira erabiltzen ez diren ibilgailuetatik atera-
tzeko moduko materialak? 

 Zein material jotzen dira hondakin berezi ez-arriskutsu? 

 Aipa itzazu ibilgailuen fabrikatzaileek dituzten betebeharrak. 

 Aipa itzazu ibilgailu baten jabeak dituen betebeharrak ibilgailua utzi aurretik.  

 Ibilgailuen balio-bizitza bukatu ondoren, zer betekizun tekniko izaten dituzte harrera-
ibilgailuen instalazioek?  
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Pneumatikoen balio-bizitza bukatu eta gerorako, 1619/2005 Errege Dekretua onartu zuen Espai-
niako Gobernuak, erabileratik kanpo dauden pneumatikoen kudeaketari buruzkoa. Errege-dekretu horren 
helburuak hauek dira: erabiltzen ez diren pneumatikoak kontrolatzea, pneumatiko-ekoizpenari erregimen 
juridikoa jartzea, eta pneumatikoen berrerabiltzea, birziklapena eta beste balorizazio erak bultzatzea, 
ingurumena babesteko.  

19.  ARIKETA 
 

 Zertan datza birkautxuztatzea? 

 1619/2005 Errege Dekretuaren arabera, zer betebehar dituzte pneumatiko-ekoizleek? 

 1619/2205 Errege Dekretuaren arabera, zer betebehar dituzte pneumatiko- ekoizleek eta -
edukitzaileek? 

 1619/2205 Errege Dekretuaren arabera, zer betebehar dituzte pneumatiko-kudeatzaileek? 

 



Hondakinen kontrola 
 

 
LANBIDE EKIMENA 71

 Erabiltzen ez diren pneumatikoek zenbat denbora egin dezakete, gehienez, instalazioetan 
biltegiratuta? 

 Aipa itzazu erabiltzen ez diren pneumatikoak biltegiratzeko instalazioek bete behar dituzten 
baldintzak. 

 

Ondoren, garraioak EAEn sortzen duen ingurumen-inpaktua aztertuko dugu. 

Euskal garraio-sektoreak 1.051.537 ibilgailu ditu (2000ko datuak). Horietatik % 78turismoak, % 14 
kamioiak eta % 0,25 autobusak dira. EAEn, 1990-2000 urte bitartean, ibilgailu kopurua % 35 handitu zen 
(EBn % 17, 1990-1999 urte bitartean). Halaber, autobide- eta autobia-sareen luzera % 37 handitu zen. 

Garraio-sektoreak EAEko ingurumen-presio guztiaren % 40 sortzen du, klima-aldaketaren eta arrisku 
teknologikoen ikuspegitik. Gainera, energia guztiaren % 27 kontsumitzen du. Bestalde, garraio-sektoreak 
produktu kimikoen isurpen guztien % 25, azidotze guztiaren % 54 eta ozono troposferikoa eratzen duten 
kutsatzaile guztien % 54 sortzen ditu. Bukatzeko, biodibertsitatearen gainean egiten den presio guztiaren 
% 20-40 aipatutako sektoreak eragiten du. 

Ingurumen-inpaktu nagusiak hauek dira: 

 Etengabeko lurzoru-eskaera azpiegitura berriak egiteko. 

 Erregaien kontsumo gero eta handiagoa. 

 Gas kutsatzaileen isurpenak handitzea. 

EAEko salgaien garraioarekin erlazionaturik dauden hainbat datu emango dira segidan: 

 1999. urtean, mugimenduan zegoen salgaien bolumena 52 milioi tona zen. Irungo mugatik 
4,5 milioi tona salgai arriskutsu pasatzen dira urtero. 

 Salgai-garraioaren % 67 errepidetik, % 30 itsasotik eta % 2 trenbidetik egiten da. (EBko 
portzentajeak % 44, % 41 eta % 8 dira, hurrenez hurren). 
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 EAE jatorri edo helburu duen errepide bidezko salgai-trafikoa % 13 handitu zen 2000. urtean; 
EAEtik abiatu eta trenbidez egindakoa, berriz, % 8 gutxitu zen. 

 EAEko kamioien eta furgoneten indizea mila biztanleko 63koa da; EBkoa, berriz, 43koa da. 

Zaila da garraioaren ondorioz toki jakin batean sortzen diren emisioak neurtzea; izan ere, ibilgailuen, 
erregaien eta gidatzearen araberakoak dira. 

Hala ere, garraio-sektoretik datozen CO-isurpen guztien % 98 eta nitrogeno-oxidoen isurpen guztien 
% 78 errepidetik egindako garraioak sortzen duela esan daiteke. 

Itsas garraioak sortzen dituen emisio atmosferikoak itsasontzien portu inguruko joan-etorrien ondorioz 
eta itsasontziak bertan egotearen ondorioz gertatzen dira. Kutsatzaile nagusiak hauek dira: erregaiak 
kontsumitzean sortzen diren partikulak eta SO2-ak, CO-ak, hidrokarburoak eta nitrogeno-oxidoak. Azken 
horiek itsasontziak kaian daudenean sortzen dira, bereziki. 

Aireko zirkulazioak sortzen duen kutsadura nagusia akustikoa da. Gas kutsatzaileei dagokienez, 
motorretako errekuntzan gertatzen dira, hegaldiaren hainbat fasetan: hurbiltzea, lurreratzea, pistako 
errodajea, ralentia, aireratzea eta goraldia. Kutsatzaile nagusiak CO-ak, NOx–ak eta hidrokarburoak dira; 
neurri txikiagoan agertzen dira SO2–ak (erregaiak duen sufre kantitatearekin erlazionatua) eta partikulak. 

EAEn, ingurumen-faktorea ez dago guztiz integratua gaur egungo garraio-ereduan. Disfuntzio ugari 
detektatzen da automobilek duten protagonismoaren ondorioz. Disfuntzio horiek eragiten dituzten kalteak 
hauek dira: istripu-tasa handitzea, eguneroko trafiko itoa, gero eta zarata eta kutsadura atmosferiko 
gehiago, hiri-inguruan autoek behar duten leku publikoa handitzea, eta abar. 

Dudarik gabe, garraio ez-iraunkorraren bidean gara. Euskal garraio-sektorean iraunkortasuna ezar-
tzeko, guztiz finkatuak dauden portaerak aldatu behar dira, eta aldaketa horiek ikuspegi batetik baino 
gehiagotatik batera egin behar dira. Neurri batzuk pixkanaka eta era koordinatuan sartu behar dira, hala 
nola errepideetan abiadura kontrolatzea, zirkulazioa eta aparkalekuak mugatzea, bide-sareetako inber-
tsioak birbideratzea, zirkulazioak dituen arriskuak jakinaraztea herritarrei... 

 Erabiltzen ez diren pneumatikoen kudeaketa-planei dagokienez, zera esan behar da: orain arte 
egindakoa positiboa izan arren, ez da nahikoa. EAEko Hiri Hondakin Solidoak Kudeatzeko Gida Planean 
aipatzen da lurraldean urtero 105.402 tona hondakin sortzen direla. Tona horien % 25 erabiltzen ez diren 
ibilgailuetatik eta % 75 sektore siderurgikotik datoz. Plan horrek proposatzen du hondakinak tokiko enti-
tateek kudeatzea. 

EAEn, 1996. urtean, saiakuntza bat egin zen erabiltzen ez ziren pneumatikoekin: automozio-tailerretan 
bildutako pneumatikoak zementu-fabriketara eraman ziren balorazio energetikoa egiteko. Esperientzia horren 
ondorioz, 1997. urtean, erabiltzen ez diren pneumatikoak kudeatzeko enpresa bat sortu zen. Enpresa 
hartan, bi balorizazio mota egiten ziren: birkautxuztatzea (ahal denean) eta balorizazio energetikoa 
(pneumatikoetatik erregaia sortzea).  

Erabiltzen ez diren pneumatikoak, osoak zein zatikatuak, erregai moduan erabiltzen dira hondakin-
instalazioetan eta beste industria-instalazio batzuetan (zementu-fabrikak, adreilu-fabrikak...). Gainera, 
CDN izeneko erregai berezia fabrikatu daiteke, pneumatikoetatik datorren erregaia. Beste aukera batzuk 
hauek dira: pirolisia, gasifikazioa, plasma, termolisia eta despolimerizazioa. 

Erabiltzen ez diren pneumatikoetatik datozen materia birziklatuei honako erabilera hau ematen zaie: 
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 Erabiltzen ez diren pneumatiko zatikatuekin eta pikortatuekin: kirol-pistak, trenbideak, zola-
durako estaldura, asfaltorako gehigarriak, moketak, balaztak, zaratari aurre egiteko hormak, 
ibilgailuetako pneumatiko berriak eta beste osagaiak, kirol-materiala... 

 Pneumatiko osoekin: uharri artifizialak, portuak, egonkortze-obrak, ezpondetarako indargarriak, 
euste-hormak, golf-zelaiak... 

Espainian onartu baino lehen, 2001eko martxoaren 13ko 46/2001 Dekretua onartu zen EAEn, era-
biltzen ez diren pneumatikoentzat, pneumatiko horien kudeaketa arautzeko. 

Dekretu horrek erabiltzen ez diren pneumatikoentzat araudi berezi bat jarri nahi du; hondakin hori-
ekin betidanik egin den kudeaketak ez die baliabide horiei probetxurik atera izan. Zentzu horretan esan 
behar da erabiltzen ez diren pneumatikoak botatzea lehengaien eta bigarren mailako erregaien zarrastelkeria 
dela. Horregatik, eta ibilgailuek sortzen duten erabili gabeko pneumatiko kopurua kontuan izanik, neurriak 
hartu behar dira. Horien bitartez, hondakin mota horren kudeaketa egokia egingo da, birziklapena eta 
balorizazioa lortzearren. 

20.  ARIKETA 
 

 Aipa itzazu EAEko 46/2001 Dekretuaren eta Espainiako 1619/2005 Errege Dekretuaren 
artean dauden desberdintasunak. 

 

Hondakin sanitarioen ingurumen-inpaktua 

Hondakin sanitarioen sorrerak ingurumen-inpaktu handia du, eta, beraz, osasun publikorako ondorioak 
ekartzen ditu. Alde batetik, hondakin sanitarioen kudeaketak kutsadura kimikoa sortzen du; bestetik, bai 
produktu kimikoek, bai lehengaiaren eta energiaren xahuketak ere kutsadura sortzen dute. 

Hondakin sanitarioek substantzia toxikoak, metal astunak eta produktu kloratuak dituzte; horien 
presentziak kutsadura kimikoa eragin dezake, isurien eta, batez ere, hondakin horien errausketaren ondorioz. 
Aipatutako kutsaduraren arriskua hondakin biosanitario bereziek sortzen dutena baino handiagoa izan 
daiteke. Hondakinen erraustegietako isurpenetan kadmioaren eta substantzia organokloratu toxikoen 
kontzentrazio handiak aurkitu dira, dioxinena, esate baterako. 

Erabili eta botatzeko diren materialak erabiltzeak, PVCz egindako produktuen inbasioak (serum-
poltsak, odol-poltsak...) eta paper-kontsumo handiak izugarri handitzen dute hondakinen bolumena. 

Osasun arloko hondakinak kudeatzeko edozein planek hondakin-sorkuntzari aurrea hartu beharko lioke. 

EAEn osasun publikoa eta ingurumena babesteko helburuarekin, honako hau onartu zen: 76/2002 
Dekretua, martxoaren 26koa, EAEn hondakin sanitarioak kontrolatzeko baldintzak arautzeko dena. 
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21.  ARIKETA 
 

 76/2002 Dekretuaren arabera, zer da hondakin sanitarioa? 

 76/2002 Dekretuaren arabera, zer da osasun-jarduera? 

 Defini ezazu desinfekzioa. 

 Defini ezazu esterilizazioa. 

 Egin ezazu hondakin sanitarioen sailkapena. 

 Zein dira hondakin sanitarioetarako dauden tratamenduak? 
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Hondakin sanitarioak sortzeari aurre egiteko egin behar den lehenbiziko gauza hauxe da: hondakinak 
bereizi konposizioaren eta izaeraren arabera (hirikoak, espezifikoak, kimikoak...). 

Behin hondakin espezifikoak bereizi eta gero, zenbait aukera daude desinfektatzeko; gainera, 
hondakinak konposizioaren arabera bereizten badira (beira, metala, plastikoa...), material batzuk berrerabili 
edo birziklatu daitezke. Edozein kasutan, esterilizazioa hondakinak sortzen diren lekuan egin behar da. 

Hondakin sanitarioen prebentzioan hauxe egin behar da: beharrezkoak ez diren ontziratzeak eta bake-
tatzeak saihestu, erabili eta botatzeko diren produktuak berriz erabiltzeko produktuekin ordeztu (plastikozko 
serum-poltsak kristalezkoekin ordeztu, esate baterako) eta gainerako materialak birziklatu edo konpostatu. 

PVCaren erabilerari dagokionez, Europaren erdialdean PVCa baztertzen ari dira ospitaleetatik; horrekin, 
sortutako hondakinen bolumena murrizteaz gain, PVCzko ontzien gehigarri toxikoek eragin dezaketen 
arriskuari aurre egiten zaio.  

Bestalde, hondakin kimiko gutxiago sor daiteke produktu eta prozesu toxikoak ordezkatzen badira 
(disolbatzaile halogenatuak disolbatzaile urtsuekin, eta merkuriozko neurketa-tresnak tresna elektroni-
koekin, esate baterako), eta ordezkaezinak diren produktu toxikoen erabilera eta kudeaketa hobetzen badira. 

Hondakin sanitarioei aurre egiteak helburu hauek ditu: hondakin horiek erabiltzeak, garraiatzeak eta 
isurtzeak sortzen duten arriskua gutxitzea, osasun-zentroetako langileen garbitasun- eta ziurtasun-baldintzak 
hobetzea, eta, azkenik, lehengai- eta kudeaketa-gastuak murriztea. 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen ingurumen-inpaktua 

Eraikuntza-sektoreak honako ingurumen-inpaktu hauek sortzen ditu: 

 Lurzoruari eragiten dion presioa 

 Lehengaien kontsumoa 

 Hondakin solidoen sorkuntza 

 Ikuste-inpaktua 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen jatorria hau da: eraikinak lurreratzea, eraispen-material 
zaharrak baztertzea eta etxeetan edo urbanizazioetan egindako obrak. Hondakin horiek guztiek obra-
hondakin izena hartzen dute. 

Espainiako legegintzaren arabera (10/1998 Legea, Hondakinei buruzkoa), kudeaketa-gaitasuna 
autonomia-erkidegoei dagokie, etxeetan egindako obra txikiena izan ezik. 

Espainian, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen bolumena egunean 2-3 kilokoa izaten da 
biztanleko (tasa hori etxeko zaborrarena baino handiagoa da). Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinei 
buruzko Plan Nazionala martxan jarri aurretik, Espainian hondakin guztien % 5 birziklatzen edo berrera-
biltzen zen, beste estatuetan baino gutxiago (Herbehereetan % 90, Belgikan % 87, Danimarkan % 81 eta 
Erresuma Batuan % 45, esate baterako). 
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Kantitate handietan sortutako hondakinak dira, eta etxeetan sortutakoak baino bolumen handi-
agokoak. Hondakin horiek zabortegietara eramaten dira, eragiketa merkeena da eta. Horrekin, udal-
zabortegiak zein zabortegi bereziak betetzen dira; bestalde, batzuetan kontrolik gabe botatzen dira, eta 
horrek ikuste-inpaktua eta inpaktu ekologikoa dakartza. 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakin gehienak geldoak direnez, ez dira oso kutsatzaileak izaten. 
Hala ere, sortzen duten ikuste-inpaktua oso handia da: alde batetik, betetzen duten bolumena handia 
da; bestetik, betetzen dituzten lekuetan ingurumen-kontrol urria egiten da. 

Hondakin geldo deiturikoek zenbait jatorri izan dezakete: herri barruan egindako hondeaketak edo 
berritze-obrak, errepideak eta azpiegiturak, obra-hondakinen nahasketa, eraikinen eraispena, piezen 
ekoizpenean gertatutako hausturak... Hondakin horiek, duten kutsaduraren arabera, tratatu eta birziklatu 
egiten dira.  

Horretarako, 2001eko ekainaren 14an, Ebazpen bat onartu zuen Espainiako Gobernuak, Eraikuntza 
eta Eraispeneko Hondakinei buruzko 2001-2006 Plan Nazionala martxan jartzeko. 

22.  ARIKETA 
 

 Ebazpen horretan, eraikuntzan eta eraispenean sortutako hondakin arriskutsuak aipatzen 
dira. Zein dira? 

 Zein da 2001-2006 Planaren helburua? 

 Zer helburu ekologiko lortu nahi dira Plan horrekin? 
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Kontuan izan behar dugu interes ekonomikoek eta ingurumen-interesek bat egiten dutela eraispe-
neko hondakinak berreskuratzeko eta birziklatzeko. Beraz, etorkizuneko erronkak izan behar du gizateriaren 
hazkunde ekonomikoa eta ingurumenaren zaintza bateragarriak egitea. Horri garapen iraunkorra 
esaten zaio. Zentzu horretan, ezinbestekoak dira berreskuratzeko eta birziklatzeko jarduerak.  

Lehen sektoreko jarduera inoiz ezin da ordeztu bigarren sektoreko edo birziklatzeko jarduerekin; 
hala ere, bigarren sektoreko jardueraren alde egindako edozein ekimen garrantzi handiko urratsa izango 
litzateke aipatutako garapen iraunkorrari laguntzeko. 

Eraispeneko hondakinak berrerabili ahal izaten dira, nahiz eta, hondakinek dituzten berezko ezauga-
rrien ondorioz, berrerabilpen horrek muga batzuk izan. Birziklapen-prozesuan ezinbestekoa da birziklatu 
den materiala kalitatekoa izatea. 

Material probetxugarri horien jatorria hau da: eraikinen, azpiegituren, kaleen, aireportuen, bideen eta 
bestelako lekuen eraispena, aldaketa edo handitzea. Haien heterogeneotasunaren ondorioz, zailtasun 
handiena dutenak eraikinetan sortutako hondakinak dira, materia batzuk berreskuratzea zaila da eta 
(igeltsua, xaflak eta ehunak, esate baterako)  

Birziklatutako agregakinen erabilerak hauek dira: 

 Errepideak 

 Eraikuntza 

 Zabortegiak 

 Bestelakoak 

Normalean, Europan dauden birziklatze-instalazioetan lortzen den materialak kalitate txikiko erabilera 
du (betegarritarako eta errepideetako oinarri gisa balio du, esate baterako). Arrazoia hau da: kalitatearen 
kontrolik eza. Estatu batzuetan, Herbehereetan esate baterako, hormigoiak eta morteiruak egiteko era-
biltzen dira, kalitatea zerbait gehiago kontrolatzen dute eta. 

Ondorio garrantzitsuenak hauek dira: 

 Teknologia egokia dago birziklatze-instalazioen funtzionamendu ona ziurtatzeko. Haietan banatze- 
eta birrintze-eragiketak egiten dira. Biak finkoak zein mugikorrak izan daitezke. Eraispeneko 
hondakinen berrerabilera eta birziklapena errealitatea da Europan. 

 Eraispeneko hondakinen berrerabilera errazteko, gobernuek proposatzen dituzten ekintza garran-
tzitsuenak hauek dira: 

 Helburu politikoen adierazpena 

 Legeria eta kontrola 

 Interferentziak prezioetan (isuri-tarifak, lehengai-kanonak, material birziklatuak kontsumi-
tzeagatik emandako diru-laguntzak, eta tratamendu- eta birziklatze-instalazioetan inbertitzeko 
diru-laguntzak) 

 Arautegia eta kalitate-kontrola 
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Tratamendu-fasearen barnean, eragiketa hauek sartzen dira: aurresailkatzea, txikitzea eta irteera-
produktuen sailkapena. Eragiketa horiekin, gaur egunean merkatuan dauden agregakinen antzekoak 
lortu nahi dira. 

EAEn, sektore horretan gehien erabiltzen diren materialak agregakinak dira, % 74ko proportzioan; 
% 10 kaltzio karbonatoa, buztina, harria eta igeltsu naturala da; gainerakoa metala, egurra eta plastikoa da.  

Agregakinen kontsumoak gora du EAEn, eta 2003. urtean 17,3 milioi tonakoa zen; horrek urtean 
pertsonako, 8,3 tonako kontsumoa adierazten du (Europako batez besteko kontsumoa urtean 8 tonakoa 
da, pertsonako).   

Kalkulatzen da hondakin kopurua 500-700 kilo biztanleko eta urteko dela; horrek 1.000.000-1.500.000 
tonako kantitatea ekartzen du urtean. Hondakinen % 66-77aren jatorria hormigoia, teila eta adreilua da 
(material horiek birzikla daitezke). Gainerakoaren barruan, honako material arriskutsu hauek daude: 
zuntz-zementua, beruna, mundrunak, itsasgarriak, kolak, zigilatzaileak eta zenbait plastiko. 

Hondakin horien kudeaketarako, gaur egun, sei birrintze-instalazio mugikor daude EAEn, eta eraikuntza- 
eta eraispen-hondakinak birziklatzeko instalazio bat. Azken instalazio hori Bizkaian dago, Ortuellan, eta 
urtean 30.000 tona tratatzeko ahalmena du. 

Hondakin-uren araztegietako lohien ingurumen-inpaktua 

Uraren industria-tratamendu guztiek —hornitzeko urek zein araztutako hondakin-urek— azpiproduktuak 
sortzen dituzte; azpiproduktu horiek izugarrizko garrantzia hartu dute ekonomiaren eta ingurumenaren 
ikuspegitik, tratamenduak mundu osoan ezarri dira eta. 

Hondakin-uren arazketan sortutako azpiproduktuak dira garrantzitsuenak, haien kantitatea, ezau-
garriak eta eragina direla eta. 

Ur zikinen araztegietan sortutako hondakinak hauexek dira: arbaste-zaborrak, gantzak eta lokatzak. 

Hondakin-lokatzaren ekoizpenaren ezaugarria haren aldagarritasuna da; urak jasotzen dituen isurien 
araberakoa da, eta, beraz, ura tratatzeko erabilitako prozesuaren araberakoa. 

Espainiako Ministro Kontseiluak, 2001eko ekainaren 1ean egindako bileran, akordio baten bidez, 
2001-2006ko Hondakin-uren Araztegietako Lohien Plan Nazionala onartu zuen. 

Azken urteetan egin diren hirietako uren arazketa-programen ondorioz, hondakin mota horren sorrera 
izugarri handitu da. 
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23.  ARIKETA 
 

 Zer aukera ematen du aipatutako Planak araztegietan sortzen diren lohiak berrerabiltzeko 
eta balioztatzeko? 

 Zer aukera legal bete behar dute araztegietan sortutako lohiek lurzoruan erabili ahal izateko? 
Zer tratamendu behar dute? 

 Zer aukera proposatzen du Dibertsifikaziorako eta Energia aurrezteko Institutuak? 

 Zer helburu ekologiko proposatzen ditu Planak? 

 Zer tresna jarriko dira martxan helburu horiek lortzeko? 
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Hondakin elektriko eta elektronikoen ingurumen-inpaktuak 

2005eko otsailaren 25ean, 208/2005 Errege Dekretua onartu zen, tresna elektriko eta elektronikoei 
eta hondakinei buruzkoa. Dekretu horren helburua da hondakin elektrikoek dituzten osagaien kantitatea 
eta arriskua murriztea, aparatuen berrerabilera bultzatzea, hondakinen balioa handitzea eta ingurumena 
babestea, kudeaketa on baten bitartez. 

24.  ARIKETA 
 

 208/2005 Errege Dekretuaren I eranskinaren laguntzarekin, aipa itzazu etxean dituzun tresna 
elektriko zein elektroniko guztiak, eta Errege Dekretu horren aplikazio-eremuaren barnean 
daudenak. 

 Hondakin elektriko eta elektronikoen tratamenduan, zer osagai erauzi behar dira, gutxienez?  

 Marraztu ezazu tresna elektriko eta elektronikoen bilketa adierazteko erabiltzen den ikurra. 

 

Turismoaren ingurumen-inpaktua 

Turismoa XIX. mendearen bukaeran sortu zen gertakari kultural jo daiteke, sekulako ondorio eko-
nomikoa duena. 

2000ko hamarkadaren azkenerako, jarduera ekonomiko komunitario handiena izango dela uste da. 
Eboluzio horrek kalte handiak ekar ditzake ingurumenerako, habitatek, garraio-zerbitzuek, lurzoruak, kostal-
deak, baliabide energetiko eta hidrikoek eta hondakin-uren araztegiek izango duten presioaren ondorioz.  
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Turismoaren ingurumen-inpaktua turismo motaren, turisten jarreraren eta zerbitzu turistikoen menpe 
dago. Ingurumenak jasaten duen presio handiena kostaldeko eta mendiko kontsumo handiko turismoak 
sortzen du, oporraldi motzetan jarduera turistikoa kontzentratu egiten baita. Hala ere, eragile harrapari 
moduan azaltzen den turismoaren ohiko argazkiaren aurrean, aukera turistiko iraunkorren alde dagoen 
sentikortasuna hedatzen ari da nazioartean. Azken batean, turismoak, ingurumenak eta kultura-ondareak 
garapen orekatua eratzea lortu nahi da.  

Turismoaren eta ingurumenaren arteko elkarrekintza alderdi hauekin dago erlazionatuta: lurzoruaren 
erabileraren kontrola, eraikuntza berriekiko arau zorrotzak ezartzea, eraikuntza ilegalen kontra joatea, alderdi 
turistikoetara higitzen den ibilgailu-fluxuaren kudeaketa, turismoaren dibertsifikazioa, arau ekologikoak 
exekutatzea eta betetzea (zaratari, edateko urari, bainatzeko urari, hondakin-urari eta atmosferara botatako 
isurpenei buruzkoak), udako oporrak era egokian antolatzea, biztanleak eta turistak sentsibilizatzea...  

Turismoak sortzen dituen ingurumen-inpaktuak hainbat alorretan gertatzen dira: 

 Tokian tokikoa: turistak onartzen dituzten herrien artean lehia dago, honako kausa hauengatik: 
baliabide urriak (ura eta lurzorua, bereziki), airearen eta uraren kutsadura, zarata (trafiko gehiegi, 
esate baterako)... 

 Eskualdean: inpaktuek habitaten eta dibertsitatearen galera, eta uraren eta airearen kutsadura 
sor dezakete.  

 Orokorrean: ibilgailuen isurpenek eta azalera handiko basoen soiltzeak klima-aldaketaren arazoa 
areagotzen dute. 

Zoritxarrez, ingurumenaren ikuspegitik, esan daiteke turismoa ez dela onuragarria. Turismoa, 
berez, karga bat da ingurumenarentzat; beraz, kontrola eta plangintza arduratsua behar ditu. Dena den, 
landa-turismoak sortzen duen ingurumen-inpaktua beste turismo motek sortzen dutena baino askoz 
txikiagoa da. Azken urteetako joerak adierazten duenez, ingurumenerako iraunkorra den turismoa hazten 
ari da, arazo horiei buruz dagoen kezkaren ondorioz.  

Ingurumenean sortzen duen inpaktuaren garrantzia kontuan izanik, hiru turismo mota daude: 

 Kontsumo handiko turismoa. Garai zehatz batean egiten den turismoa da, leku espezifikoetan 
eta giza aglomerazioarekin. Turismo mota horrek sortzen duen ingurumen-inpaktuak honako 
ezaugarri hauek ditu: baliabideen kontsumo handia, hondakin-sorkuntza handia, azpiegituren 
beharra, lurzoruaren erabilera-aldaketa... 

 Berezko jarduera espezifikoak dituen turismoa. Kirol-jarduerekin erlazionaturik dagoen turismoa 
da, hala nola golfa, eskia, nabigazioa... Turismo mota horrek sortzen duen inpaktua jarduera 
espezifikoaren beharren eta hedatzearen araberakoa da. 

 Ekoturismoa. Definizio mordoa dago. Munduko Kontserbaziorako Batasunak definizio hau 
ematen du: ekoturismoa ingurune naturalean egiten den turismoa da, baina modu jakin batean, 
inguruarentzat eta lekuko herrietako egoera sozioekonomikoarentzat ondorio positiboak sortzen 
dituela. Bistan denez, definizio horren arabera, turismo ekologikoak sortzen duen ingurumen-
inpaktua nulua da; hala ere, praktikan, turismo mota horrek inpaktuak sortzen ditu zabaltzen den 
inguruan, garraioagatik, ostatuengatik eta beste kausa batzuengatik. Inpaktu hori aurretik aipa-
tutako beste turismo motek sortzen dutena baino txikiagoa da. Bestalde, landa-turismoa aipatu 
behar da; nahiz eta ekoturismoarekin nahastu, ez da turismo mota bera, baina ezaugarri 
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komunak dituzte. Landa-turismoa baserri-giroan sartu nahi duen jendeak egiten duen turismoa da, 
nekazaritza-inguruan hedatzen dena. 

Bukatzeko, babeslekuak aipatu behar dira, parke naturalak, esate baterako. Leku horiek, duten izae-
ragatik, ahulak izaten dira inguruaren degradazioarekiko, eta ingurumen-kudeaketa arduratsua behar 
izaten dute. Arazoak larriagoak dira hirietatik gertu dauden tokietan, turistak ibilgailu pribatuetan joaten 
baitira haietara. Hala ere, turismoaren gorakadak baliabideen kudeaketa hobetzea ekar dezake, diru-
sarrera handiagoekin. Gainera, fauna eta florarekiko interes turistikoak biodibertsitatea zaintzen lagundu 
dezake. Parke naturalen garrantzia piztu behar da, babes egokiarekin.  

25.  ARIKETA 
 

 Turismo Iraunkorraren Mapari buruzko laburpena egin. 

 

EAEn turismo-jarduera handitu egin da, eta gero eta bisitari mota gehiago daude —lehen, merkataritza-
turismoa izaten zen, bereziki—. Horrek azpiegitura turistikoak egokitzera eta handitzera behartzen du, 
ingurumena errespetatuz eta Europako Batzordeak jartzen dituen ildoei jarraituz. Plan orokorrak eta 
tokian tokiko kudeaketa-ekintzak asmatu behar dira, gure erkidegoko turismoak inpaktu zitalak sortzen 
dituen ala ez baloratzearren. 

Euskal kostaldeko turismoa handitzen ari da, aisia-denbora handitzearen, hazkunde ekonomikoaren 
eta klima-konfortaren ondorioz. Inpaktuak kausa hauengatik gertatzen dira: turisten kontzentrazioa, 
azpiegiturak eta ostatuak hedatzea, hondakin solido zein likidoak sortzea eta errepideetako trafikoa. Inpaktu 
horiek konpontzeko, garrantzitsua izango litzateke kostalderako kudeaketa-plan integratuak zabaltzea, 
tresna ekonomikoak asmatzea eta turisten jarrera aldatzeko sentsibilizazio-ekintzak hedatzea. Bestalde, 
landa-turismoa, inguruarekiko errespetu handia duen turismo modua, goieneko maila hartzen ari da, eta 
epe laburrean haren hazkunde handia espero da. Parke naturaletara eta naturagune babestuetara 
joaten den bisitari kopurua handitzen ari da, naturarekiko interesa handitzearen ondorioz. Zenbait babes-
neurrik bisitarien gehiegizko karga murriztu dezakete. 

Laburbilduz, turismo-zerbitzuen kalitatea eta garapen iraunkorra loturik daude. Turismo-tokiek duten 
bolumenaren gehiegizko kargari irtenbideak bilatu behar zaizkio, esate baterako, irteera- eta itzulera-
egunen zalutasuna, trafikoaren kontrola handitzea eta turismo-tokien garapena. 

EAEko turismo-jarduerak BPGren % 4 sortzen du eta erkidegoko lan-okupazioaren % 5. 
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Etxeetako ingurumen-inpaktua 

Etxe-sektorea eremu garrantzitsua izaten da ekonomiaren barruan; hala ere, ez dira aintzat hartzen 
sektore horrek ingurumenean sortzen dituen kalteak. Kontsumo-ondasunak erosteko eta nork bere etxea 
antolatzeko hartzen diren erabaki pertsonalek eragin handia izan dezakete etxe-sektoretik eta beste 
sektoreetatik etorritako ingurumen-inpaktuetan. 

Testuinguru honetan, etxe hitzak ostatu bera konpartitzen duen eta bertan bizi den pertsona edo 
pertsona taldea adierazten du.  

Etxeek lehengaiak, elektrizitatea eta beste energia mota batzuk, elikagaiak eta industria-produktuak 
kontsumitzen dituzte. Era berean, lurzorura, airera eta uretara isurtzen diren hondakinak sortzen dituzte. 
Halaber, etxeek garraio-baliabideak eta azpiegiturak behar dituzte, eta lurzoruaren erabilerari, paisaiari 
eta baliabide naturalei eragiten diete. Beraz, etxeek inpaktu zuzenak sortzen dizkiote ingurumenaren 
kalitateari. 

Hazkunde demografikoarekin eta familia-nukleoaren murrizketarekin batera, EBko herrialdeetan etxe 
kopuruaren gehitze garrantzitsua gertatzen ari da. Etxe txikietan, uraren eta energiaren erabilerak 
eraginkortasun txikiagoa izaten du; bestalde, lur gehiago behar da pertsona bakoitzeko. Joera horiek 
biztanleen baliabide-kontsumoa handitzea eragiten dute. 

EAEn, familiako kide kopurua nabarmen gutxitu da. 2001. urtean emandako datuen arabera, batez 
beste familiako kide kopurua 2,8 zen (1991. urtean, 3,3, eta 1996. urtean, 3,0). Joera horren ondorio bat 
kontsumismoa haztea da (funtsezkoak ez diren gauzatan diru gehiago gastatzea). 

Etxe-kontsumoaren ohiturek ingurumen-inpaktuari eragiten diote. Halaber, inguruko baldintza fisiko 
zein klimatikoek eta faktore demografiko zein sozioekonomikoek —diru-sarrera, ondasunen erabilgarri-
tasuna, ingurumen-arazoekiko sentikortasuna, talde sozialen ezaugarriak...— etxebizitzei eragiten diete. 

Beraz, etxe-sektorearen garrantzia faktore hauek dute: baliabideen eskaera, baliabideak kontsumitze-
agatik sortutako hondakinak eta kontsumoak merkataritza- eta industria-jardueran izaten duen eragina. 
Eragin hori kontsumitzaileek duten aukeratzeko askatasunaren bidez adierazten da, ingurumenarekiko 
errespetu gehiago duten produktuen eskaera handiagotuz, edo errespetu hori ez duten produktu eta 
marka batzuk arbuiatuz. 

Etxebizitzek dituzten baliabide-beharretako bat lurzorua da; eskaera gero eta handiagoa da, hirietako 
biztanleria handitzen eta baserri-biztanleria gutxitzen ari baita Europan. Horren ondorioz, hirietako 
etxebizitza kopurua handitzen ari da, eta landa-lurrak urbanizatzeko presioa handia da. 

Urari dagokionez, Europako estatu gehienetako etxe-erabiltzaileek ur-hornidura osoaren % 5-25 
kontsumitzen dute; herrialde batzuetan proportzio hori askoz handiago izan daiteke. Etxeak hornitzeko 
uraren bolumena handitzen ari da, eta hori etxeetako egiturarekin eta bizitzeko moduarekin dago 
erlazionatua. 

Energiaren kontsumo komertziala (etxeetako beste baliabide bat), normalean, Mendebaldeko Europako 
etxeetako eta dendetako kontsumo energetiko osoaren erdia izaten da. 

Azken urte hauetan, etxeetan erabiltzen den energia moten konbinazioa aldatu egin da. Lehen, barneko 
bero-instalazioetan, askotan erabiltzen ziren ikatza eta petrolioaren deribatu likidoak; gaur egun, gutxiago 
erabiltzen dira, eta gasaren, elektrizitatearen eta bero-energiaren erabilerak hazkunde garrantzitsua izan 
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du (ur beroaren horniketa bero-energiaren eta energia elektrikoaren konbinazioaren bitartez egiten da 
askotan, esate baterako). 

Elektrizitatea sortzean eta industria-instalazio batzuetan sortzen diren bero-energiaren soberakinak 
(papergintzan, adibidez), barneko bero-instalazioetan erabil daitezke, beroaren eta elektrizitatearen 
konbinazio-sistema baten bitartez; horrela, eraginkortasun energetikoa lortzen da. Hala ere, sistema 
horiek industria-instalazio baten inguruan etxebizitza-bloke asko dagoen kasuan bakarrik izaten dira 
bideragarriak. Europako zenbait tokitan, etxebizitza batzuk beregainak dira energiarekiko, eguzki- eta 
haize-energiari esker. 

Etxeetatik atmosferara botatzen diren substantzia kutsatzaileen isurpenek lau jatorri nagusi dituzte: 

 Etxeko energia-iturri gisa erregai solidoak eta petrolioaren deribatuak erabiltzea. 

 Produktu kosmetikoetan, garbikarietan eta abarretan aerosolak erabiltzea. 

 Pinturak eta disolbatzaileak erabiltzea. 

 Erregaiak hornitzea eta autoak mantentzea. 

Lurrazaleko uretan jatorri antropogenikoa duen materia organikoaren iturririk garrantzitsuena giza 
gorotzak dira. Dena den, nahiz eta etxeetako hondakin-uretan materia organiko eta esekitako solido ugari 
egon, garbigarriek dituzten fosfatoak dira hondakin-uren osagai ugariena. Egoera hori aldatzen ari da 
fosfatorik gabeko detergenteak erabiltzearen ondorioz. 

Kontsumoa dela eta, etxeetan sortzen den hondakinen bolumena handitzen ari da, material ontzi-
ratuen ondorioz, bereziki. Aspaldi ontziratu gabe erosten ziren artikulu batzuk gaur egun ontziratuak 
saltzen dira, eta ontzi tradizionalak (papera eta kartoia) plastikozko ontziekin ordeztu dira. 

Etxeetako hondakinen artean, birzikla daitezkeen zenbait material daude, hala nola beira, plastikoa, 
aluminioa, ehun-hondakinak eta hondakin metalikoak (latak, esate baterako). 

Etxeetako hondakinek material arriskutsuak dituzten substantzia kantitate txikiak edukitzen dituzte; 
horien jatorria industriala izango balitz, neurri bereziak izango lituzkete ezabatzeko. Substantzia horien 
artean, plagizidak, petrolioa, pintura-hondarrak, pilak, produktu kosmetikoak, botikak eta argazkiak erre-
belatzeko likidoak daude. 

Egindako ikerketek adierazten dute etxeetako hondakinen erdiak birziklatu daitezkeela, baina praktikan 
askoz gutxiago da berreskuratzen dena.  

Birziklatze-sistemak onuragarriak izateko, ingurumenari dagokionez, honako baldintza hauek bete 
behar dira:  

 Agintariek beren artean kolaboratzea sistemak sortzeko, promozionatzeko eta aplikatzeko. 

 Hondakinak biltzeko eta birziklatzeko industria izatea. 

 Ahalmen nahikoa duten birziklatze-instalazioak izatea. 

 Hondakinak banatzeko eta ezabatzeko sistemak izatea.  
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Etxe-sektoreak Europako ingurumenean sortzen duen inpaktua murrizteko aukera kontsumitzaile 
bakoitzak bere bizimodua antolatzeko hartzen dituen erabakien araberakoa da. Erabaki horiek landu egin 
behar dira; mesedegarria izango litzateke administrazio publikoek zein beste erakunde eskudun batzuek 
orientazio bat ematea, marko politiko egokian oinarritua. Esperientziak adierazten duenez, ikuspuntu hori 
neurri murriztaileen erabilera baino eraginkorragoa da, azken horien garrantzia mespretxatu gabe. 

26.  ARIKETA 
 

 Zein da hiri-hondakinen konposizioa? 

 Zein dira hondakin horiek sortutako ingurumen-inpaktuak? 

 

EAEn, etxe-sektoreak ingurumen-presio garrantzitsuak sortzen ditu honako kasu hauetan: 

 Ur kontinentalen kalitatean: eragin osoaren % 40.  

 Itsasoko eta itsasertzeko ingurunean, hondakin-uren isurketengatik. 

 Hiri-ingurumeneko airearen kalitatean, garraioaren bidez.  

Gaur egun, EAEko etxe-sektorean batez besteko biztanleko errenta europarrena baino handiagoa da 
(16.227 €); hala ere, 38.000 etxetan, gutxi gorabehera, ez dute baliabide nahikorik hilero dituzten oinarrizko 
beharrei aurre egiteko. 1990. urtearen bukaeran, barruko kontsumoa igo egin zen, gastuari dagokionez, 
batez ere aisialdiko eta garraioko gastuetan.  

Bestalde, herritarrek higikortasun gehiago eskatzearen ondorioz, ingurumen-presioa sortzen da, 
ibilgailu pribatua erabiltzeagatik, bereziki. Datuak hauek dira: 

 7 euskal langiletik 3k egunero erabiltzen du ibilgailua, publikoa zein pribatua, bere etxetik 
lantokira joateko. 

 Egunero egiten diren desplazamendu motorizatuen erdiak ibilgailu pribatuarekin egiten dira. 
Lanegun batean, 372.000 ibilgailu higitzen dira; horrek ekartzen du ibilgailu bakoitzean batez 
beste 1,66 pertsona ibiltzea. Ibilgailu horiek urtero 950 milioi litro erregai kontsumitzen dituzte, 
hau da, energiaren kontsumo osoaren % 19,5. 
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Merkataritza-sektoreari dagokionez, ingurumen-inpaktu nagusien jatorriak hauexek dira: 

 Garraiobideen erabilera 

 Ontzien eta bilgarrien erabilera 

 
EAEn, 7.272 merkataritza-denda handizkari eta 32.248 merkataritza-denda txikizkari daude. Azalera 

handiek % 25eko merkatu-kuota lortu dute, eta joera honek gora egingo duela pentsatzen da.  

Gaur egun, erabiltzen den merkataritza-banaketaren ereduaren ondorioak hauek dira: 

 Erabilerraztasun-arazoak. Merkataritza-azalera handiak hiri inguruko lekuetan daude kokaturik. 

 Ibilgailu pribatuaren erabilera handitzea 

 Lurzoru-azalera handiak okupatzea 

2.2 Hondakinak neurtzeko oinarriak: unitateak 

Sortzen diren hondakin solidoak —birziklatzeko bereiziak, eta geroko prozesatze edo hustuketa egiteko 
bilduak— neurtzeko dagoen arrazoi nagusia da datuak lortzea; lortutako datuekin, hondakin solidoak kude-
atzeko programa eraginkorrak zabaldu eta gauzatu daitezke. Beraz, hondakin solidoen kudeaketari buruzko 
edozein ikerketatan, sekulako ardura jarri behar da bi helburu hauek lortzeko: alde batetik, zer jakin nahi 
den erabakitzea, eta bestetik, datuak biltzeko fondoak ematea.  

Ondoren, hondakin solidoak neurtzeko erabiltzen diren neurriak eta unitateak aztertuko dira. 

a) Bolumen- eta pisu-neurriak. Hondakin solidoen kantitateak neurtzeko, bolumen- zein pisu-neurriak 
erabiltzen dira. Zoritxarrez, zenbatzeko orduan, bolumenaren erabilera nahasgarria izan daiteke. 
Esate baterako, ez dira berdinak metro kubiko bat hondakin solte eta bilketa-ibilgailu baten 
bitartez jasotako metro kubiko bat hondakin trinkotu. Eta horiek biak eta zabortegi batean jaso-
tako metro kubiko bat hondakin trinkotu desberdinak dira. Horregatik, bolumen-neurriak erabiliz 
gero, biltegiratzeko baldintzetan neurtutako hondakin-bolumenak trinkotze-mailarekin edo pisu 
espezifikoarekin erlazionaturik egon behar du. 

Nahasketarik egon ez dadin, hondakin solidoen kantitateak pisutan eman beharko lirateke. Erre-
ferentzia zehatz bakarra pisua da, datuen erregistroetan tona kopurua zuzenean neur baitaiteke, 
eta trinkotze-mailarekiko independentea da. Pisuen datuak beharrezkoak izaten dira hondakin 
solidoen garraioan ere; normalean, garraiatu daitekeen kantitatea errepideetako pisuaren mugen 
araberakoa da. Bestalde, bolumenak zein pisuak garrantzi berbera dute zabortegietarako.  

b) Hondakinen sortze-tasen adierazpenak unitateko. Kudeatu behar diren hondakin solidoen jatorria 
eta konposizioa ezagutzeaz gain, garrantzitsua izaten da sortzen diren kantitateak adieraztea. Hona 
hemen tasak adierazteko unitateak zenbait iturburutarako:  

 Etxekoa. Kokapen ezaguneko etxeko hondakin-ekoizpena egonkorra izaten da. Hori dela eta, 
sortze-tasak neurtzeko gehien erabiltzen den unitatea kg/biztanle/egun da. Hala ere, honda-
kinen konposaketa aldatzen bada, unitate hori erabiltzeak nahasteak sor ditzake, kantitateak 
konparatzen direnean, batez ere. 
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 Merkataritza. Lehen, merkataritza-hondakinen sortze-tasak kg/biztanle/egun emanda zeuden. 
Nahiz eta ohitura horrekin jarraitu, informazio erabilgarri gutxi lortzen da merkataritza-
iturburuetan sortzen den hondakin solidoen izaerari buruz. Beste era adierazgarriago bat bada: 
sortutako kantitatea bezero kopuruarekin, salmenten balioarekin (eurotan emana) edo antzeko 
unitateekin erlazionatzea. Horrela, posible izango litzateke herrialdean zehar konparaketak 
egitea. 

 Industriala. Industria-jarduerek sortzen dituzten hondakinak neurtzeko, ekoizpen unitate erre-
pikakorren bat erabili beharko da, hala nola kg/automobil, auto-muntaketako instalazio baten 
kasuan, edo kg/pakete, paketatze-instalazio baten kasuan. Datu horiek erabiliz gero, antzeko 
jardueren arteko konparaketak egin ahal izango dira. 

 Nekazaritza. Artxibo egokiak egiten direnean, laborantza-jardueretatik etorritako hondakin 
solidoak adierazteko, ekoizpen unitate errepikakorrak erabiltzen dira sarritan, hala nola 
kg simaurra/abelburu pisu/egun eta kg hondakin/kg produktu gordin. Gaur egun badaude labore 
jakin batekin lotuak dauden zenbait nekazaritza-jardueratan sortutako hondakin kantitateei 
buruzko datuak.  

Normalean, hondakinen kopuruak balioztatzea aurretik bildutako datuak erabiliz egiten da. Hondakin 
solidoen kantitateak neurtzeko erabiltzen diren metodoak hauek dira: zama kopuruaren analisia, 
pisu-bolumenaren analisia eta masa-balantzea. Gogoratu behar da hondakinen kantitateei buruzko 
neurketek ez dituztela benetako neurketak adierazten. Esate baterako, etxeko hondakinen 
sortzeari buruzko tasen pronostikoa egiten bada, neurtutako tasek ia ez dute benetakoa 
adierazten; hori gertatzen da benetako tasa baloratzea zaila egiten duten faktore-nahaste 
batzuen ondorioz (in situ egindako metaketa eta hustuketa egiteko toki alternatiboak erabiltzea).  

 Zama kopuruaren analisia. Metodo honetan, banakako zama kopurua eta dagozkien honda-
kinen ezaugarriak (hondakin motak, bolumen zenbatetsia...) idazten dira denbora espezifiko 
batean zehar. Erabiltzeko moduko baskulak baldin badaude, pisuaren datuak idazten dira, era 
berean. Metodo horren erabilera ariketa batekin argituko dugu. 

27.  ARIKETA 
 

 Datu hauek erabiliz, kalkula ezazu hondakinen sortze-tasa, unitateko eta asteko, 1.200 
etxebizitzaz osaturiko gune batean. Behaketa-tokia bildutako hondakinak jasotzen eta 
ebakuatzen diren lekua da. Behaketaldia astebetekoa izan da. 

 Zapaltze-kamioien kopurua: 9 

 Zapaltze-kamioien batez besteko tamaina: 15,3 m3 

 Plataforma-atoia duten kamioien kopurua: 7 

 Plataforma-atoien batez besteko bolumena: 1,5 m3 

 Bertakoen auto eta kamioi partikularren zama kopurua: 20 

 Etxe-ibilgailuen batez besteko bolumena: 0,2 m3 

 Etxebizitza bakoitzean 3,5 pertsona bizi direla suposatzen da 
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 Pisu/bolumen analisia. Pisaketaren bitartez lortutako datuekin eta karga bakoitzaren neur-
ketarekin, toki ezagun bateko hondakin solidoen mota desberdineko pisu espezifikoari buruzko 
informazio hobea lortzen da. Horretarako, transferentzia-geltoki baten sarreran egiten da 
pisaketa, eta plataformadun baskulen laguntzarekin. 

2.3 Espainiako hondakin-planak  

HIRIKOAK 
Hiri-hondakinei buruzko plan nazionala (2000-2006) 
2000ko urtarrilaren 13ko Ebazpena 

ARRISKUTSUAK 
Hondakin arriskutsuei buruzko plan nazionala (1995-2000) 
1995eko apirilaren 28ko Ebazpena 

Poliklorobifeniloei (PCB) eta poliklorotrifeniloei (PCT), eta substantzia horiek edukitzen 
dituzten tresnei buruzko plan nazionala (2001-2010) 
2001eko apirilaren 9ko Ebazpena 

Hondakin-uren araztegietako lohiei buruzko plan nazionala (2001-2006) 
2001eko ekainaren 14ko Ebazpena 

Eraikuntza eta eraispeneko hondakinei buruzko plan nazionala (2001-2006) 
2001eko ekainaren 14ko Ebazpena 

Balio-bizitzaren amaierako ibilgailuei buruzko plan nazionala (2001-2006) 
2001eko irailaren 25eko Ebazpena 

BEREZIAK 

Erabiltzen ez diren pneumatikoei buruzko plan nazionala (2001-2006) 
2001eko urriaren 8ko Ebazpena 

Industria-hondakinei buruzko plan nazionala 
1989ko uztailaren 24ko Ebazpena 

Erabilitako pilei eta bateriei buruzko plan nazionala 
1999ko azaroaren 25eko Ebazpena 

Hondakin erradioaktiboei buruzko V plan nazionala  

Lurzoru kutsatuak berreskuratzeko plan nazionala (1995-2005) 
1995eko apirilaren 28ko Ebazpena 

Hondakin-uren saneamenduari eta arazketari buruzko plan nazionala (1995-2005) 
1995eko apirilaren 28ko Ebazpena 

Hondakin elektrikoei eta elektronikoei buruzko plan nazionala  

BESTE BATZUK  

208/2005 Errege Dekretua, otsailaren 25ekoa, tresna elektriko eta elektronikoei buruzkoa 
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HHoonnddaakkiinneenn  iiddeennttiiffiikkaazziiooaa  
eettaappaa//jjaarrdduueerraa  bbaatteeaann::  

mmaatteerriiaa--  eettaa  eenneerrggiiaa--fflluuxxuuaakk  33  
 

3.1 Materia- eta energia-fluxuak ekoizte-prozesuetan 

Hondakin solidoen mugimendua eta sorkuntza ezagutzeko, nolabaiteko fidagarritasunarekin, sortze-
iturri bakoitzerako masaren balantze-azterketa zehatza egin behar da; adibidez, etxebizitza indibiduala, 
merkataritzako jarduera edo industria-jarduera. 

MATERIA-BALANTZEAREN PRESTAKETA. Materia-balantzea egiteko, urrats hauek jarraitu behar dira: 

1. Aztertuko den gunea mugatu. Ondo aukeratzea garrantzitsua da, askotan masa-balantzearen 
kalkuluak sinplifika daitezkeelako.  

2. Hondakinak sortzearekin erlazionatuak dauden eta mugatutako gune horretan gertatzen diren 
jarduera guztiak identifikatu. 

3. Aipatutako jarduera bakoitzarekin erlazionatua dagoen hondakinen sortze-tasa identifikatu. 

4. Sortu, bildu eta biltegiratzen den hondakinen kantitatea neurtzeko matematikako erlazio 
egokiak erabili. 

Masa-balantzea era honetan idatz daiteke: 

Mugatutako gunearen barruko materialen metaketa-tasa = Mugatutako gunearen 
barrurako materialen fluxu-tasa – Mugatutako gunearen kanporako materialen 
fluxu-tasa – Mugatutako gunearen kanporako hondakin materialen sortze-tasa 

Laburbilduz: 

Metaketa = Sarrera – Irteera – Hondakin-sortzea 

MATERIA-BALANTZEAREN APLIKAZIOA. Praktikan, hondakin kopurua kalkulatzeko materia-balantzearen 
aplikazioaren zatirik zailena hau da: aztertuko den gunearen mugak era egokian jartzea. Ondoren, materia-
balantze sinplifikatua egingo dugu. 

MATERIA-BALANTZEAREN AZTERKETA. Adibide baten bidez aztertuko dugu materia-balantzea. 

Egun batean, kontserba-fabrika batek honako material hauek hartzen ditu: 12 tona produktu gordin, 
5 tona lata, 0,5 tona kartoi eta beste material batzuen 0,3 tona. 12 tona produktu gordinetik, 10 tona produktu 
landu lortzen dira, 1,2 tona hondakin abereak elikatzeko produktu gisan erabiltzen dira, eta gainerakoa 
instalazioko hondakin-uretara botatzen da. 4 tona lata biltegiratu egiten dira, ondoren erabiltzeko, eta 
gainerakoa produktua ontziratzeko erabiltzen da. Erabilitako latetatik % 3 inguru hondatuak daude; horiek 
bere aldetik biltegiratzen eta birziklatzen dira. Kartoiak ontziratutako produktuak paketatzeko erabiltzen dira, 
% 3 izan ezik; azken kopuru hori bereizi egiten da, gero birziklatzeko. Beste materialetatik, % 25 bere 
aldetik biltegiratzen da, ondoren erabiltzeko, % 50 hondakin-papera da (% 35 birziklatzen da) eta 
% 25 hondakin solidoen nahastea. Suposa ezazu birziklatzeko bereizi diren materialak egunero biltzen direla. 
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Kalkula itzazu kontserba-fabrikarako egun bateko masa-balantzea eta material guztiak aztertzen 
dituen materia-fluxuaren diagrama. Halaber, kalkula ezazu produktu tona bakoitzeko sortzen den hondakin 
kantitatea. 

3.2 Hondakinen identifikazioa materiaren balantze batean 

Hondakinak identifikatzeko, materia-balantzeak egingo ditugu, makineria egiten eta konpontzen 
duen Gipuzkoako enpresa baten datuekin. 

 Enpresaren deskribapena 

Enpresa Legazpiko industrialdean dago kokatua. Enpresa horren jarduera hau da: edozein indus-
triatarako makineria konpontzea eta mantentzea, industria siderurgikorako, batez ere. 

Makineriaren mantentze-eragiketa guztiak eta konponketa-jarduera batzuk in situ egiten dira; beraz, 
ez da kontuan hartuko instalazioetatik kanpo egindako jarduerek sortzen duten ingurumen-problematika, 
enpresako instalazioetan sortzen dena baizik. 

Makineria konpontzeko eta fabrikatzeko, burdina eta altzairua erabiltzen dira, eta baita beste metal 
batzuk ere. 

Enpresak atal hauek ditu: garbiketa, mekanizatua, soldadura, pintaketa eta bero-energiaren produkzioa. 

Enpresak lantalde hauek ditu: zuzendaritza teknikoa, enpresa-arduradunak eta auditoria-taldea. 

Eranskinean datozen datuekin, hau bilatu behar da: 

 Legeria 

 Produkzio-prozesuaren deskribapena 

 Lehengaiak eta produktuak 

 Prozesuak sortzen dituen efluenteak 

 Materialen balantze globala 

 Analisien eta neurketen txostena 

 Ziurtasun-fitxak 

 Egoeraren analisia 
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