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1- Indiako klima eta paisaiak  
Gai honetan Indiako ingurune naturalaz hitz egingo dugu. Ingurumenaz, naturaz, klimaz eta baliabide 
naturalez hitz egingo dugu, eta pixka bat gehiago ezagutuko dugu trukea egiteko erabiltzen dugun Indiako 
eskolako haurrak bizi direneko ingurune naturala.

Klimaz ari garenean, badakizue zertaz ari garen? Funtsean, klima dugu leku jakin batean dagoen eguraldia. 
Edo eremu batek dituen baldintza atmosferikoen multzoa, tenperatura, euriak, hezetasuna, haizea, airearen 
kalitatea... Planetako eremu bakoitzak berezko klima dauka, eta gauza bera gertatzen da herrialde bateko 
eskualde bakoitzarekin. 

Zer-nolako klima du Espainiak? Zuen ustez, 
Espainia osoan klima bera dago? Berdinak al 
dira tenperaturak Andaluzian eta Galizian?

Eta orain, goazen Indiara. Uste duzue 
herrialdeak klima bakarra duela edo 
eskualdeka aldatzen dela?

Ikus ditzagun eskualde horietako batzuk:

Indiako iparraldean, Himalaia dugu. Himalaia 
izena sanskritotik dator: ‘hima’ hitzak "elurra" 
esan nahi du, eta ‘alaia’ hitzak, berriz, “etxea” 
edo “lekua”. Lurreko mendilerrorik garaiena 
da, eta bertako gailurren artean, Everest 
mendia dago, planetako mendirik garaiena 
itsas mailatik neurtuta. Himalaian hotz 
handi-handia egiten du eta elurra ari du 

askotan. Himalaiako mendiek eragotzi egiten dute hegoalderantz jotzen duten haize lehor eta izoztuak Indiara 
irits daitezen eta, horregatik, herrialde nagusiki beroa da.

Hondartza-eremuak ere badaude Indian, hala nola Goa eta Chennai.

Azkenari Madras ere esaten diote, eta hiri horretara heldu zen Vicente Ferrer Indiara lehen aldiz joan zenean. 
Klima tropikala du, beroa eta hezea, eta tenperatura 40 °C-tik gorakoa izaten da sarritan udan. Ipar-ekialdeko 
montzoiak prezipitazio ugari ekarri ohi ditu irailetik abendura.

Baina… badakizue montzoia zer den? Montzoiaz hitz egitea euri-jasa izugarriak eta uholde handiak eragiten 
dituzten haizeez hitz egitea da.
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Indian badira beste eremu batzuk, Kerala kasu, sigi-sagako aintzirez eta paisaia berdeez beterik. Keralak 
klima tropikal hezea eta itsasokoa du, udan eta neguan hego-mendebaldeko montzoiaren urtaroko euriteek 
eraginda. Urtean, 120-140 egunetan, euria egiten du, eta horregatik da hain berdea.

Azkenik, Rajastan eskualdea dugu. Eskualde horretan, klima nahiko lehorra da, montzoien urtaroan izan ezik, 
hots, uztailean eta abuztuan. Indiako basamorturik handiena eskualde horretan dago. Lurra hareazko muino 
kiribilduen multzo ugaria da. Tenperatura 52,8 ºC-rainokoa da uztailean.

Baina Rajastangoa ez da Indiako basamortu-eremu bakarra. Gogoratzen al duzue zein beste eskualdek 
basamortua ematen duen?

Andhra Pradesh estatuan, Anantapur barrutian, trukea egiten duguneko eskola da. Hango klima oso lehorra 
da; izan ere, Anantapur India osoko bigarren ingurune lehorrena da. Klima erdi-idorra du eta lurra arrokatsua 
eta lehorra da. Bi urtaro handi daude: urtaro lehorra eta euriteen urtaroa. Hala ere, planeta osoan gertatzen ari 
den bezala, eguraldia aldatzen ari da klima- aldaketaren eraginez. Orain lehen baino euri apur gehiago egiten 
du, baina egiten duenean, uholdeak sortzen dira eta hori ez da batere ona lurrarentzat.

2- Ur-erabilgarritasuna  
Anantapurren gutxitan egiten du euria, baina egiten duenean, euri-jasa handiak izaten dira eta errekadak zein 
uholdeak eragiten ditu euriak. Uste duzue arazoak izan ditzaketela lehortearekin edo ura erabiltzeko 
aukerarekin?

Eskualde horretako urtaroak eta gure herrialdean ezagun ditugunak oso desberdinak dira. Uda, negua eta 
montzoi-garaia daude. Udak martxotik ekainera irauten du, montzoi-garaiak uztailetik urrira eta neguak 
azarotik otsailera. Arazoa da euriteen sasoia oso laburra dela Anantapurren eta lehorraldiak, berriz, oso luzea, 
eta horrek mortu bihurtzen du lurzorua. Indiako lurralde osoaren laurden bat inguru basamortu bihurtzen ari 
da, eta horrek laborantza-eremuei eta nekazaritzatik bizi diren milaka pertsonari eragiten die.

Euririk ez badago eta uztak txarrak badira, familia askok etxetik alde egin behar izaten dute hiri handietara, 
lana bilatzera. Eta lanik aurkituz gero, lan horiek oso gogorrak izan ohi dira eta, gainera, oso gaizki ordainduta 
daude. Gainera, poltsikoan dirurik ez dagoenean, ez da batere erraza hain jendez betetako hirietan bizitzeko 
lekurik aurkitzea.

Lur horietako laborantza errazteko, urtegiak eraikitzen dira. Baliabide horri esker, euri-ura atxiki egiten da, 
zorupean dagoen ur-maila handitzen da eta milaka nekazarik erabiltzen dituzten putzuak hornitzen dira.

Uraren aprobetxamendua bermatzeko, ureztagailuak eta tantakako ureztatze-sistemak erabiltzen dira ehunka 
sorotan. Badakizue tantakako ureztatzea nola dabilen? Ureztatzeko modu horretan, ura landareetara eta 
laboreetara iristen da tantaz tantako gailuak dituzten hodien bidez.

Anantapurren euri gutxi egiten duela ikusi dugu. Hainbesteko ur eskasia duen eremua izanik, zuhaitz asko 
daudela esango zenukete?

Anantapur barrutian ez dago baso askorik, eta hori arazo handia da, zuhaitzak ezinbestekoak baitira 
bizi-baldintzak hobetzeko. Zuhaitzek ura atxikitzen dute lurrean euria egiten duenean eta handik ateratzen 
dute lehortea dagoenean; lurrak emankorrago bilakatzen dituzte, hau da, lurzoruaren kalitatea hobetzen dute; 
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gainera, kutsadurari aurre egiten ere laguntzen dute.

Basoek belakiek bezala jokatzen dute, euriaren ura xurgatzen dutela, eta ur hori ibaietara eta lurpeko 
urbilduetara iragazten da. Horregatik, guztiz garrantzitsua da basoak zuhaitzez beteta edukitzea. 

Basoberritzeko planak hainbat zuhaitz-espezie aintzat hartzen ditu, lurraren arabera. Ereiteko moduko lur 
pribatuetan fruta-arbolak hazten dira, hala nola mangondoak. Gobernuaren baso-lurrak, berriz, lehortearen 
eta ur eskasiaren aurkako zuhaitzez birlandatzen dira, kasurako, pongamiez edo akain-belarrez. Inoiz landatu 
al duzue zuhaitzik?

Basoberritzea bultzatzeaz gain, garrantzitsua da ura eraginkortasunez erabiltzea.

Gu bizi garen tokian, edateko ura edukitzea erraza da, txorrota ireki eta badugu eskura. Baina Anantapurren 
ez da hain erraza pertsona guztientzat. Familia askok ez dute txorrotako urik etxean, eta putzu zein iturrietara 
joan behar dute haren bila. Gero, edateko, janaria prestatzeko eta garbitzeko erabiltzen dute.

Ba al zenekien Indian emakumeek eta 
neskek denbora luzea ematen dutela 
etxerako egurra eta ura lortzen? Indiako 
landa-eremuetako emakumeek eta neskek 
egunaren zati handi bat ematen dute 
janaria prestatzeko egur bila eta edateko 
nahiz etxeko lanak familia osoarentzat 
egiteko ur garbiaren bila. Eta zuek, etxean 
laguntzen duzue? Nork egiten du etxeko 
lan gehiena? Eta nor arduratzen da 
neba-arrebak eta aitona-amona nagusiak 
zaintzeaz?

Indian, pertsonen erdiek baino gutxiagok 
dute ur segurua eta edateko garbia 
eskuratzeko aukera. Gainera, ur 
ez-edangarria kontsumitzea oso arazo 
larria da, beherakoak eta beste gaixotasun 
larriago batzuk eragin baititzake.

Eskuak sarritan garbitzea oso garrantzitsua da gaixorik ez egoteko. Adibidez, koronabirusak sorrarazitako 
izurritean edo pandemian aldi oro gogorarazi digute eskuak uraz eta xaboiz edo gel hidroalkoholikoz ondo 
garbitzea zein garrantzitsua den!

3- Animaliak
Indian, hemen gertatzen den bezala, familia batzuek lagun egiteko animaliak dituzte, txakurrak, katuak... Eta 
zuek?

Indiako gauzarik bereizgarrienetako bat dugu animaliak aske ibiltzen direla herri eta hirietan barrena, 
esaterako, behiak, txerriak edo tximinoak, hemen bezala, etxaldeetan egon beharrean.

©
 P

ila
r 

La
rr

ea

Ingurune naturala
BIDEO GIDOIA3



School
Schoolto

Abelazkuntzatik bizi diren familia nekazariek, batez ere, idiak, ahuntzak, bufaloak, ardiak eta arkumeak dituzte.

Ezagutzen dituzue animalia horiek? Idiek, adibidez, landa-lanak egiten laguntzen diete eta garraio gisa ere 
balio diete. Bufalo-emeei, ahuntzei edo behiei esnea ateratzen diete, eta gorotzak ongarri gisa erabiltzen 
dituzte soroetan.

Abere horiek lehortea pairatu behar izaten dute, ez dute edateko urik, eta, askotan, ez dago larre nahikorik 
haiek elikatzeko.

Baina horiek dira Indiako animalia 
bakarrak? Animaliak aldatu egiten al 
dira klimaren eta paisaiaren arabera? 
Itzul gaitezen lehen bisitatu ditugun 
lekuetara:

Himalaiako gailurrik garaienetan, tundra 
da nagusi. Himalaiako belardietan, 
elur-lehoinabarra, galtzeko arriskuan 
dagoen espeziea, bizi da. Animaliak 
galtzeko arriskuan egoteko arrazoiak 
asko izan daitezke, besteak beste, haien 
habitat naturala suntsitzea, ezkutuko 
ehiza, kutsadura, baso-soiltzea (basoak 
desagertzea zuhaitzak mozten direlako) 
edo klima-aldaketa, guztiak ere gizakien esku-hartzearen ondorioz.

Indiako errinozeroa Terai zerrendako larreetan bizi da

Rajastango basamortuan, berriz, basa-egoeran dauden lehoi asiarren azken populazioetako bat dago.

Gamelu-lasterketak ere ikus daitezke, gehienbat, Eguzkiak horrenbeste berotzen ez duenean eta harea hozten 
hasten denean.

Harrapari trebeak ere ikus ditzakegu Indian, hala nola Bengalako tigrea eta Indiako lehoinabarra; belarjaleak, 
kasurako, Asiako elefantea eta Indiako errinozeroa; Nilgiri langur maltzurra eta txori koloretsuak, hegal 
urdineko perikitoa edo Indiako pauma, Indiako baso eta larreetan bizi direnak. Ezagutzen al zenituzten 
animalia horiek guztiak? Zein gustatzen zaizue gehien?

4- Birziklatzea eta energia garbia
Badakizue zer den birziklatzea? Gure egunerokotasunari lotuta dago, eta, horregatik, hondakinak 
botatzerakoan, arretaz begiratzen dugu plastikozko ontziak edo kristalezko ontziak diren, papera edo 
materia organikoa den. Indian, plastikozko hondakinak murrizteko kanpaina bat bultzatzen ari da gobernua. 
Kontua ez da jendeak hemen baino plastiko gehiago erabiltzen duela, baina hainbeste jende bizi denez, eta 
normalean biltzen edo birziklatzen ez denez, hondakin asko sortzen dira urtero eta ozeanora iristen dira edo 
sekulako zabor-mendietan pilatzen dira.

Indiako ibai nagusiek, Ganges eta Brahmaputra kasu, plastikozko hondakinen tona ugari garraiatzen dituzte 
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bokaleraino. Horren ondorioz, ibaiak eta itsasoak oso kutsaturik daude, eta hondakinak jaten dituzten 
animaliak gaixotu egiten dira. Erabilera bakarreko plastikozko ontzien erabilera gero eta gehiago murrizten 
ari gara, eta gure planeta kutsatzen ez duten energiak erabiltzen saiatzen ari gara

Demagun laboreak lehortzen dituen Eguzkia bera basamortutzearen aurkako tresnarik indartsuen bihur 
daitekeela.

Tantaz tantako ureztatze-sistemek 
funtzionatzeko behar den energia 
hornitzeko, eguzki-plakak instalatzen 
dira. Horrela, euriteekiko mendekotasuna 
apaltzen da uzta bildu ahal izateko. 
Lehen, familia askok kakahueteak 
landatzeko aukera baino ez zuten, 
euriteen mende baitzeuden, eta gero eta 
urriagoak ziren. Orain, eguzki-plakei 
esker, tantaz tantako ureztapena 
energiaz hornitzen baitute, laboreak 
dibertsifikatu ditzakete. Mangoa da 
gehien landatzen den fruitua, baina 
chikoo delakoa (fruitu tropikala), arana, 
sandia edo guaiaba ere nabarmendu 
behar ditugu kakahuetearen ordezko 
labore gisa.

Eguzki-plaken erabileraren onurak ur-kontsumoa aurreztetik harago doaz. Lehen, oso urrutitik ekarri behar 
izaten zen ura. Orain, Eguzki-orduak aprobetxatuz lan egiten da, goizeko bederatzietatik arratsaldeko seiak 
arte. Eguzkiak zenbat eta gehiago berotu, orduan eta energia gehiago sortzen da laboreak ureztatzeko. Eta 
horrela, nekazariak ez dira bizi ez elektrizitatearen ez euriaren mende.

5- Nekazaritza, merkatuak eta janaria 
Anantapurren, hau da, Vicente Ferrer Fundazioak lan egiten duen lekuan, familia gehienak nekazaritzan 
aritzen dira, baina euri gutxi egiten duenez, batzuetan, uztak txarrak izaten dira. Nekazariek landatzen 
dituzten barazkiek, frutek eta lekaleek ura behar dute hazteko. Familia askok zailtasunak dituzte lurra 
lantzeko, lehorra eta harritsua delako. Uzta ona izanez gero, familia osoak eskura izango ditu elikagaiak.

Ba al zenekiten munduko emakume gehienak nekazaritzan aritzen direla, nahiz eta lurren jabeak ez izan? 
Elikagaiak landatzeko edo animaliak bazkatzeko lur ona izatea oso garrantzitsua da ekoizkinak har 
ditzagun. Gizarte askotan, emakumeek eta neskek ezin dute haiena den ezer izan (bitxiak eta jantziak izan 
ezik), baina mutilek eta gizonek bai.

Anantapur barrutian, familiak, batez ere, kakahueteen langintzatik bizi dira. Kakahuetea eskualdeko labore 
nagusia da, euri gutxiko eta tenperatura handiko klima jasaten baitu. Fruitua jateaz gain, kakahuetetik olioa 
eta gurina ere ateratzen dira. Indian, kakahuete olioa oso ezaguna da sukaldean. Arazoa da beti gauza bera 
landatzen badute, lurra gero eta eskasago bihurtzen dela.
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Horregatik, nekazariek eskualdeko klimara egokitzen diren espezie berriak (tomateak, bananak edo 
mangoak) erabil ditzaten bultzatzen ari dira.

Produktu horiek guztiak tokiko merkatuetan aurki ditzakegu. Zein produktu ditugu eskura gure merkatuetan, 
hurbileko produktuak bakarrik edo munduko edozein tokitako produktuak eros ditzakegu?

Indiako merkatuetan, loreen usaina, 
espezieen kolore biziak eta estanpatuz 
beteriko zetazko oihalak nagusi dira. Baina 
oraindik ere antzinako balantzetan 
pisatzen diren fruitu eta mota guztietako 
barazkiak ere aurki ditzakegu. Hamaika 
postutan, lore-petaloak, samosak (pasta 
gozo frijitua edo errea), fruta-zuku gozoak 
edo saltzaileen lurretan ekoitzitako 
barazkiak saltzen dira.

Inoiz joan al zarete Indiako janaria eskaintzen 
duen jatetxe batera? Sukaldaritza, gehienbat, 
begetarianoa da, arroz, barazki eta 
esnekietan oinarritutakoa. Espezia eta 
gozagarriak ere oso joriak dira Indiako 
sukaldaritzan. Indiako espeziarik ezagunena curry-a da, baina, berez, ez da espezia bat, espezia-hauts 
askoren nahastea baizik hala nola, kurkuma, zilantroa, kanela, kuminoa, ziape-aleak eta… beste asko.

Espeziak oso elementu preziatuak ziren duela bost mendeko merkataritzan, eta mundu osoko merkatariak 
joaten ziren Indiara espezia berrien bila, horiekin Europan negoziatzeko helburuz. Indiako janariaren 
ezaugarri nagusietako bat da oso mina dela. Mina gustatzen zaizue? Janari edo elikagai minen batez 
prestatutako platerik ezagutzen al duzue?

Indian, barazkijale asko dago, barazkiak bakarrik jaten dituztenak. Hinduistek ez dute inoiz txahalkia jaten, 
hau da, behi-okela. Musulmanek txahalkia jaten dute, baina ez txerrikia. Beste komunitate batzuek, ordea, 
txerrikia, basurdea, arkumea edo oilaskoa jaten dute.

 

6- Klimaren aldeko ekintza
Zuen ustez, zergatik da garrantzitsua ingurumenaz hitz egitea? Natura ezinbestekoa da bizitzeko, eta zaindu eta 
babestu egin behar dugu. Egiten dugun edozerk ondorioak ditu, ez bakarrik gure inguruan, planetako beste leku 
batzuetan ere bai. Horregatik zaindu behar ditugu ingurumena eta pertsonak, bakean, berdintasunean eta 
gizarte-justiziaz bizitzeko.

Oso garrantzitsua da klima-aldaketaren aurka borrokatzea eta bizibide iraunkorrak sustatzea.

Indiako landa-eremuetan, garapen jasangarria lantzen da basoberritzeari esker, hau da, zuhaitzak landatuz eta 
laboreak aldatuz, lurrak mantenugai gehiago izan ditzan. Horrela, herrialdeko basamortutzea geldiarazten ari dira. 
Urtegiak eraikita, energia garbiz hornituriko tantakako ureztatze-sistemak erabilita, modu eraginkorrean gastatzen 
ari da dagoen ur apurra. Gainera, merkatuetan kontsumitzen diren produktuak tokiko nekazariek ekoitzitakoak dira.
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Zuen ustez, Indiako landa-eremuan soilik bultzatu behar da garapen iraunkorra?

Hemen ere egin behar dugu, gure etxetik edo gure ingurune hurbiletik. Hona hemen ideia batzuk 
ingurumena zaintzeko:

 • Zaindu eta gorde zuen arropa. Txiki geratzen bazaizue, eman beste norbaiti, erabil dezan. Dirua  
 aurrezteaz gain, ura eta lehengaiak ere aurreztuko dituzue. Gai kimikoek eta pestizidek ibaiei, lurrari eta  
 basa-bizitzari kalterik eragin diezaioten saihestuko dugu, eta erregai fosilen erabilera murriztuko.

 • Saiatu erabilera bakarreko edalontziak, platerak eta plastikozko mahai-tresnak ez erabiltzen etxetik  
 kanpo zaudetenean, eta erosketak egin poltsa berrerabilgarriak baliatuz.

 • Murriztu eskola-materialaren kontsumoa, baita paperarena ere. Basoak, ura eta energia aurreztuko  
 dituzue. Eta erabili edukiontzi urdina. Erabilitako papera eta kartoia berriz ere papera egiteko erabiltzen  
 dira.

 • Erosi behar duzuena bakarrik, eta ez alferrik bota elikagairik. Munduan ekoizten diren elikagaien % 30  
 baino gehiago zaborretara doa. Botatzen dena aprobetxatuko bagenu, Lurrean gaur egun bizi den  
 biztanleria guztiak jango luke.

 • Jan benetako elikagaiak. Saihestu, ahal den neurrian, aurretiaz prestatutako eta kuzinatutako   
 produktuak (osagai ulertezinak baditu, galdetu zuen buruari benetako elikagaiak diren).

 • Animatu zuen familia autoa gutxiagotan erabiltzera. Joan zaitezte oinez, bizikletaz, garraio publikoz  
 edo ibilgailua partekatuz.

 • Ez badituzue erabiltzen, itzali telebista, ordenagailua eta beste gailu elektroniko batzuk.

 • Itxi txorrota hortz-haginetan eskuila pasatzen duzunean eta dutxan, xaboia ematen duzuen bitartean.

 • Ez erabili komun-ontzia zakarrontzia bailitzan; hori eginez gero, aintzirak eta ibaiak kutsatu, eta  
 osasun-arazoak sorraraziko dizkiegu itsasoko bizidunei eta gizakiei.

 • Etxeko txorrota batean edo ikastetxean ihesen bat ikusten baduzue, ihesa konpontzeko eskatu ezazue.  
 Txorrota baten ihesak, urtean, 11.000 litro ur baino gehiago gal litzake alferrik.
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«Argitalpen hau Nazioarteko Garapenerako Lankidetzaren Espainiako Agentziaren (AECID) 
finantza-laguntzaz egin da, “Mundu bat, 17 erronka. Agenda 2030 eta GJHak hezkuntza-komunitatera 
hurbiltzen”. Bertako edukiak Vicente Ferrer Fundazioaren erantzukizunpekoak dira eta ez dute, nahitaez, 
AECIDen iritziarekin bat etorri behar».


