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1- Clima e paisaxes na India  
Neste tema veremos a contorna natural da India. Falaremos do medio ambiente, a natureza, o clima e os 
recursos naturais, e coñeceremos un pouco máis a contorna natural na que viven os nenos e nenas da 
escola india coa que facemos o intercambio.

Cando falamos de clima, sabedes a que nos referimos? O clima é o tempo que fai habitualmente nun sitio. 
É o conxunto de condicións atmosféricas que ten unha zona, as temperaturas, as choivas, a humidade, o 
vento, a calidade do aire... Cada zona do planeta ten o seu propio clima, e o mesmo acontece con cada 
rexión dun país. 

Que clima ten España? Coidades que en 
toda España temos o mesmo clima? Son 
iguais as temperaturas en Andalucía e en 
Galicia?

E agora, viaxemos á India. Credes que ten un 
único clima ou cambia por rexións?

Visitemos algunhas delas:

No norte da India temos o Himalaia. O seu 
nome vén dunha palabra en sánscrito, onde 
hima significa "neve", e Ālaya, "fogar", "lugar". 
É a cordilleira máis alta da Terra, e entre os 
seus cumes atópase o monte Everest, a mon-
taña máis alta do planeta sobre o nivel do 
mar. Aquí vai moito frío e neva. Estas monta-
ñas evitan que os ventos xeados e secos que 

sopran cara ao sur cheguen á India, que é un país maioritariamente cálido.

A India ten unha zona de praias como as de Goa e Chenai. Esta última, tamén coñecida como Madrás, foi a 
cidade á que chegou Vicente Ferrer cando foi á India por vez primeira. Ten un clima tropical; é cálido e 
húmido, e as temperaturas soben a máis de 40 °C frecuentemente no verán. O monzón do nordeste crea 
precipitacións entre setembro e decembro. 

Pero… sabedes que é o monzón? Falar do monzón é falar de ventos que producen choivas torrenciais e fortes 
inundacións. 

Na India hai outras zonas como Kerala, con lagoas serpeantes e paisaxes verdes. Kerala ten un clima tropical 
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húmido e marítimo influenciado polas fortes choivas estacionais do monzón do suroeste no verán e nordeste 
en inverno. Ten arredor de 120 a 140 días de choiva ao ano, por iso é tan verde.

Por último atopamos a zona do Raxastán. Aquí o clima é bastante seco agás na estación dos monzóns, que 
adoita ser nos meses de xullo e agosto. Esta zona alberga o deserto máis grande da India. O terreo fórmano 
outeiros de area onduladas. As temperaturas ascenden até os 52,8 °C en xullo.

Pero esta non é a única zona desértica da India. Lembrades que outra zona parece o deserto?

Anantapur, dentro do estado de Andhra Pradesh, é onde está a escola coa que temos o intercambio. O clima 
é moi seco, de feito, Anantapur é a segunda contorna máis seca de toda a India. O seu clima é semiárido e a 
terra é rochosa e seca. Alí as dúas grandes estacións son a estación seca e a estación das choivas. Aínda 
así, ao igual que está ocorrendo en todo o planeta o tempo está a cambiar por mor do cambio climático. Agora 
chove un pouco máis ca antes, pero cando o fai é de forma tan torrencial que non é nada bo para a terra.

2- O acceso á auga  
En Anantapur chove moi pouco, pero cando chove faino moi forte, provocando inundacións e riadas. 
Pensades que poden ter problemas de seca ou de acceso á auga?

Nesta zona as estacións son diferentes ás que temos no noso país. Existe o verán, o inverno e a época de 
monzóns. O verán dura de marzo a xuño, o monzón de xullo a outubro, e o inverno de novembro a febreiro. 
O problema é que a estación das choivas é moi curta en Anantapur e a seca é moi longa, o que produce a 
desertificación. Arredor dunha cuarta parte do territorio da India está a converterse nun deserto, e isto está 
afectando ás áreas de cultivo e ás miles de persoas que viven da agricultura. 

Se non hai choivas e as colleitas son malas, moitas familias vense obrigadas a marchar das súas casas 
para buscar traballo nas grandes cidades. O problema é que no caso de que o atopen, estes traballos adoi-
tan ser moi duros e están moi mal pagados. Ademais, cando non se ten diñeiro non resulta nada sinxelo 
atopar un lugar onde vivir en cidades tan cheas de xente.

Para favorecer o cultivo nestas terras, un dos recursos que se utiliza é a construción de embalses, que 
permiten conservar a auga da choiva, aumentar os niveis de auga no subsolo e abastecer os pozos dos 
que dependen miles de agricultores.

Para garantir o aproveitamento da auga, utilízanse aspersores e sistemas de rego por goteo en centenares 
de campos de cultivo. Sabedes como funciona o rego por goteo? Trátase dunha forma de regar na que a 
auga chega ás plantas e aos cultivos a través dunhas tubaxes que deixan caer pingas de auga por medio 
de goteiras.

Vimos que en Anantapur chove moi pouco. Sendo unha zona con tanta escaseza de auga, diriades que hai 
moitas árbores?

Non hai moitos bosques no distrito de Anantapur, e isto é un problema porque as árbores son imprescindi-
bles para mellorar as condicións de vida. As árbores almacenan a auga na terra cando chove e sácana 
cando hai seca; fan que as terras sexan máis fértiles, é dicir, melloran a calidade do solo; ademais, axudan 
a combater a contaminación.
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Os bosques actúan coma unha esponxa absorbendo a auga da choiva, que se filtra cara aos ríos e as reser-
vas de auga subterránea. Por iso é importante manter os bosques poboados de árbores.

O plan de reforestación inclúe diferentes tipos de especies dependendo do terreo. Nos terreos privados 
cultivables proporciónanse árbores froiteiras, coma o mango. En cambio, os terreos forestais do Goberno 
replántanse con árbores resistentes á seca e a escaseza de auga, coma a pongamia ou o rícino. Plantastes 
algunha vez unha árbore? 

Ademais de potenciar a reforestación, é importante un uso eficiente da auga.

Onde nós vivimos, dispoñer de auga para beber resulta sinxelo: abrimos a billa e listo. Pero en Anantapur 
non é tan fácil para todas as persoas. 
Moitas familias non teñen auga corren-
te na casa, teñen que ir buscala a 
pozos e fontes. Esta auga utilízase 
para beber, cociñar e lavarse. 

Sabías que na India as nenas e mulle-
res dedican unha gran parte do seu 
tempo a conseguir leña e auga para o 
seu fogar? As mulleres e as nenas da 
India rural dedican boa parte do día a 
buscar leña para cociñar e auga limpa 
para beber e facer as tarefas da casa 
para toda a súa familia. E vosoutros, 
colaborades na casa? Quen fai a 
maior parte do traballo da casa? E 
quen se ocupa de coidar de irmáns e 
avós e avoas maiores?

Na India, menos da metade das persoas teñen acceso a auga segura e potable. Consumir auga non pota-
ble é un problema moi grave, xa que pode causar diarreas e outras enfermidades moito máis graves. 

Lavar as mans acotío é moi importante para non enfermar. Por exemplo, durante a pandemia do coronavirus 
lembramos o importante que é lavar ben as mans con auga e xabón e xel hidroalcohólico.

3- Animais
Na India, igual que acontece aquí, hai familias que teñen animais de compañía como cans, gatos… Na túa 
familia tendes algún? 

Unha das cousas máis características deste país é que os animais camiñan libremente por aldeas e cida-
des, como vacas, porcos ou monos, en vez de estar en granxas como aquí. 

As familias labregas que viven da gandaría teñen sobre todo bois, cabras, búfalas, ovellas e cordeiros.

Coñecedes todos eses animais? Os bois, por exemplo, axudan a facer as tarefas do campo e serven tamén 
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como transporte. Obteñen leite das búfalas, as cabras ou as vacas, e os excrementos serven de abono, que 
poden usar para os seus propios campos.

Estes animais domésticos sofren a seca, non teñen auga para beber e en moitas ocasións non hai pasto 
abondo para alimentalos. 

Pero son estes os únicos animais da India? Os animais varían segundo o clima e a paisaxe? Volvamos aos 
sitios que visitamos.

Nos cumios máis altos do Himalaia 
predomina a tundra. As pradarías do 
Himalaia son o fogar do leopardo das 
neves, unha especie en perigo de 
extinción. As causas de que os 
animais estean en perigo de extinción 
poden ser moitas, como a destrución 
do seu hábitat natural, a caza furtiva, a 
contaminación, a deforestación (a 
desaparición dos bosques pola tala de 
árbores) ou o cambio climático, que 
son consecuencia da intervención dos 
seres humanos.

Os pastos do cinto de Terai son o fogar 
do rinoceronte indio.

No deserto de Raxastán encóntrase unha das últimas poboacións de león asiático en estado silvestre. 

Tamén é posible ver carreiras de camelos, preferiblemente cando o sol está baixo e a quente area comeza 
a arrefriar.

E existen predadores habilidosos coma o tigre real de Bengala e o leopardo indio; herbívoros coma o 
elefante asiático e o rinoceronte indio; o pícaro langur de Nilgiri e paxaros coloridos coma o perico de ás 
azuis ou o pavo real indio, que habitan os bosques e praderías da India. Coñeciades todos estes animais? 
Cal vos gusta máis?

4- Reciclaxe e enerxía limpa
Sabedes o que é a reciclaxe? Forma parte do noso día a día e fai que á hora de tirar os residuos nos fixemos 
en se son envases de plástico, botes de cristal, papel ou materia orgánica. Na India o goberno está impul-
sando unha campaña para reducir os residuos de plástico. Non é que a xente use máis plástico do que se 
usa aquí, pero como vive tanta xente, e non se adoita recoller nin reciclar, xérase unha gran cantidade de 
residuos que chegan ao océano cada ano ou que conforman montañas e montañas de lixo. 

Os principais ríos da India, coma o Ganxes e o Brahmaputra, transportan toneladas de plástico até a súa 
desembocadura, contaminando ríos e mares, e os animais que os comen enferman. Cada vez estanse a 
reducir máis os envases de plástico dun só uso, ao tempo que se están intentando utilizar enerxías que non 
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contaminen o noso planeta.

Por exemplo: e se o mesmo Sol que seca os cultivos puidese converterse na ferramenta máis potente contra a 
desertificación? 

Co fin de subministrar a enerxía necesaria para o funcionamento do rego por goteo, instálanse placas solares. 
Deste xeito, conséguese reducir a dependencia das choivas para a colleita. Antes, moitas familias só tiñan a 
opción de cultivar cacahuetes, xa que dependían das choivas, que cada ano eran máis escasas. Agora, grazas 

ás placas solares, que abastecen de 
enerxía o rego por goteo, poden diversi-
ficar os cultivos. O mango é a froita máis 
cultivada, pero tamén destaca o chikoo 
(froita tropical), a ameixa, a sandía ou a 
guaiaba como cultivo alternativo ao 
cacahuete. 

Os beneficios do uso de placas solares 
van máis alá do aforro en consumo de 
auga. Antes, era preciso carrexar a auga 
desde moi lonxe. Trabállase aproveitan-
do as horas de sol, desde as nove da 
mañá até as seis da tarde. Canto máis 
quenta o sol, máis enerxía se xera para 
regar as plantacións. E así non se 
depende da electricidade nin da choiva.

5- Agricultura, mercados e comida 
En Anantapur, onde traballa a Fundación Vicente Ferrer, a maioría das familias dedícanse á agricultura, 
aínda que como chove pouco ás veces as colleitas son malas. As verduras, as froitas e os legumes que 
cultivan precisan auga para medrar. Moitas familias teñen dificultades para traballar a terra porque está 
seca e pedregosa. Unha boa colleita asegura acceso aos alimentos para toda a familia. 

Sabiades que a maioría das mulleres no mundo se dedican á agricultura aínda que non sexan propietarias 
das terras? Ter unha boa terra para cultivar ou para que pazan os animais é moi importante para dispor de 
alimentos. En moitas sociedades as mulleres e as nenas non poden ter nada propio (agás xoias e vestidos), 
pero os nenos e os homes si poden.

Na zona de Anantapur as familias viven sobre todo do cacahuete, que é o principal cultivo da rexión, xa que 
resiste un clima con moi poucas choivas e altas temperaturas. Ademais do seu valor alimenticio, do caca-
huete obtense tamén aceite e manteiga. Na India o aceite de cacahuete é moi popular na cociña.

O problema é que se cultivan sempre o mesmo, a terra se fai cada vez máis pobre. Por iso se está a poten-
ciar que o campesiñado inclúa nos seus cultivos novas especies que tamén se adapten ao clima da rexión, 
como os tomates, a banana ou o mango. 

Todos estes produtos son os que podemos encontrar nos diferentes mercados locais. Que produtos temos 
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ao alcance nos nosos mercados? Podemos adquirir produtos de proximidade ou produtos de calquera 
parte do mundo?

Nos mercados da India embriaga o aroma a flores, as cores intensas das especies e as sedas con mil e un 
estampados. Pero tamén podemos encontrar neles toda clase de froitas e verduras que aínda se pesan en 
antigas balanzas. Postos con pétalos de 
flores, samosas ou deliciosos zumes de 
froitas, e outros que venden a verdura que 
cultivaron nas súas terras.

Fostes algunha vez a un restaurante de 
comida india? A cociña é principalmente 
vexetariana, baseada en arroz, verduras e 
produtos lácteos. É unha cociña onde as 
especias están moi presentes. A especia 
máis coñecida da India é o curry, que en 
realidade non é unha especia, senón a 
mestura de moitas especias en po, como a 
cúrcuma, o coandro, a canela, o comino, 
os grans de mostaza e moitas máis.

As especias eran un elemento precioso no 
comercio de hai cinco séculos, e comerciantes de todo o mundo viaxaban á India á busca de novas espe-
cias coas que negociar en Europa. Un dos trazos principais da comida da India é que é moi picante. Gústa-
vos o picante? Coñecedes algún prato de comida picante?

Na India hai moitas persoas vexetarianas, que comen verdura unicamente. As persoas hinduístas xamais 
comen tenreira, que é a carne da cría da vaca. A comunidade musulmá en cambio come tenreira pero non 
carne de porco. Hai outras comunidades que si o comen, ao igual ca o xabarín, o cordeiro e o polo.

 

6- Acción polo clima
Por que credes que é importante falar de medio ambiente? A natureza é imprescindible para vivir e debe-
mos coidala e protexela. Calquera cousa que facemos ten consecuencias non só na nosa contorna senón 
noutros lugares do planeta. Por iso temos que coidar o medio ambiente e as persoas para vivir nunha 
contorna de paz, igualdade e xustiza social.

É moi importante loitar contra o cambio climático e promover medios de vida sostibles.

Na India rural trabállase no desenvolvemento sostible grazas á reforestación, é dicir, plantando árbores, e 
variando os cultivos para que a terra teña máis nutrientes. Desta forma estase contribuíndo a frear a deserti-
zación da zona. Coa construción de encoros e o rego por goteo, impulsado con enerxía limpa, estase 
gastando de forma eficiente a pouca auga da que se dispón. Ademais, nos mercados os produtos que se 
consomen son da agricultura locais. 

Credes que unicamente hai que traballar o desenvolvemento sostible na India rural?
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Tamén debemos facelo aquí, desde a nosa casa ou a nosa contorna. Velaquí vos deixamos algunhas ideas:

 • Coidade e conservade a vosa roupa. Se vos queda pequena, dádella a outra persoa para que poida  
 usala. Non só aforrades diñeiro, senón auga e materias primas. Evitamos que os químicos e os   
 pesticidas danen os ríos, o chan e a vida silvestre, e recortamos o uso de combustibles fósiles.

 • Intentade non usar vasos, pratos e cubertos de plástico dun só uso cando esteades fóra da casa,  
 e facede a compra con bolsas reutilizables.

 • Reducide o voso consumo de material escolar, tamén de papel. Aforraredes bosques, auga e enerxía.  
 E utilizade o contedor azul. O papel e o cartón usado serven para volver fabricar papel.

 • Mercade só o que precisedes e non desperdiciedes alimentos. Máis do 30 % dos alimentos   
 producidos no mundo terminan no lixo. Co que se tira poderíase alimentar toda a poboación da Terra  
 actualmente.

 • Comede alimentos de verdade. Evitade no posible os produtos elaborados e precociñados (se teñen  
 ingredientes impronunciables, preguntádevos se son alimentos de verdade).

 • Animade á vosa familia a usar menos o coche. Ide andando, en bicicleta, en transporte público ou  
 compartindo vehículo.

 • Se non os ides usar, desconectade o televisor, o ordenador e outros dispositivos electrónicos.

 • Pechade a billa cando cepilledes os dentes, e na ducha mentres vos dades xabón.

 • Non utilicedes o inodoro como papeleira, pois contamina os lagos e ríos, e causan problemas de  
 saúde aos seres vivos mariños e humanos.
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