
SELEKTIBITATEKO HIZTEGIA 

 

Bloke I 

Erromako Ituna:   1957.ean sinatutako EB-ren bi hitzarmenetako bat da. Lehenak Europar 
Amankomuneko Merkatua ezarri zuen eta bigarrenak Energi Atomikoaren Europar Elkartea sortu zuen. 
Herrialde sinatzaileak hauexek izan ziren:  Mendebaldeko Alemania, Belgika, Frantzia, Italia, Luxenburgo 

eta Herbeherak.  Europan, lehenengo nazioz gaindiko erakundeak izan ziren. 

  

Europar Batasuna:  Europar Batasuna (EB) Europako 27 estatuek osatzen duten nazioz gaindiko 

erakundea da. 1993ko azaroaren 1.ean Batasunaren Tratatuarekin sortu zen.  1957.ean sortu zen 

Europako Komunitate Ekonomikoaren ordezkaria da. EB. 3976.372 km²-tan hedatzen da, eta 459.500.000 

biztanle ditu (115.6 bizt./km²; 2005)  

Bere helburua ekonomikoaz gaina politikoa eta soziala da. 

Brusela da Europar Batasuneko erakundeen egoitza nagusia, bertan daude Kontseiluaren, Komisioaren 

eta Legebiltzarreko egoitza administratiboa. 

Parlamentuari dagokionez, Estrasburgo da hiriburu ofiziala (bertan egiten dira osoko bilkurak), Brusela 

hiriburu exekutiboa eta Estrasburgo hiriburu administratiboa 

 

 Autonomi Erkidegoa.  Espainiako konstituzio antolamenduaren barruan dagoen lurralde-entitatea da, 

Legegintza autonomia eta  betearazle ahalmenak dituena eta bere ordezkarien bitartez bere burua 

administratzeko ahalmena duena.  

 

II Bloke 

 

Aintzinako mendigunea: Hertziniar orogeniak sortutako erliebeak aintzinako plakak deformatu edo 

makurtzerakoan, gero higadurak suntzitu zuena eta Alpetar orogenia altxatu eta gaztuetu zuena. Adibidez: Leongo 

mendiak, sistema Zentrala. 

Tolestura mendikatea:  Mendikate gazteak dira, Aro 

Tertziarioan Orogenia Alpetarren mugimendu orogenikoek 

sortutakoak, geosinklinal batean Sekundarioan zehar pilatutako 

sndimentoak (malguak) tolestean. 

 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Azaroaren_1
http://eu.wikipedia.org/wiki/1950ko_hamarkada
http://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Europako_Komunitate_Ekonomikoa&action=edit&redlink=1
http://eu.wikipedia.org/wiki/2005
http://eu.wikipedia.org/wiki/Brusela
http://eu.wikipedia.org/wiki/Europako_Kontseilua
http://eu.wikipedia.org/wiki/Europako_Komisioa
http://eu.wikipedia.org/wiki/Europako_Legebiltzarra
http://eu.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo
http://eu.wikipedia.org/wiki/Brusela


Jalkitze arroa: Zonalde hondoratuta (gainazalako bloke bat hondoratzeagatik edo su 

sidentziagatik)   inguruko erliebeetatik  higadurak sortutako sedimentoz betetzen doana. 

 

Padura: Lur behere eta lokaztua, itsasaldietan itsasoko urak edo ibai-hazialdietan ibaiko urak estaltzen 

duena 

 

 Desertifikazioaa edo basamortutze.  

Basamortutze edo desertifikazioa esaten zaio kausa 

desberdinagatik toki batean, printzipioz basamortuko 

ezaugarriak ez dituena, landaredia eta lurzorua, basamortu–

ezaugarriak izateraino, gutxitzeko prozesuari. 

Basamortutzearen eragilea naturala zein gizakiaren jarduera 

izan daiteke.Baina faktor garrantzitsuena basoen gutxitzea edo desagerpena da.  

Penintsulan basamortutze prozesu oso handian  dagoen lurraldea Hegoekialdean; Almeria eta Murtzia, 

aurkitzen da. Meseteetatik eta Ebroko haranatik badago idortasun handiko lurraldeak eta basamortutze 

arriskuan daudenak. 

Basamortuak hedatzen ari dira eta gero eta lurraren azalera handiagoa estaltzen dute.  

 

Modelatu karstikoa (KARST  ERLIEBEA) 

Kararria, arestian aipatu denez, kaltzio-karbonato proportzio handia duen harri sedimentarioa da. 

Bestetik, konposatu kimiko hau erraz disolbatzen da gas karbonikoz kargatutako uretan, honela, uraren 

erasoak eragin nabarmena du kararrian, kararria higatu eta modelatu egiten baita disolbaketaren 

ondorioz.  

Paisaia karstikoa. Gainazalari 

dagokionez, kararria disolbatzen 

denean guztiz pitzatu eta 

Zatitutako harri-egiturak 

azaltzen ditu, egitura hauek 

lapiaz izena dute (1). Beste 

zenbait kasutan disoluzioak zulo 

bertikalak sortu ditu, leizeak (4) 

eta hauek zuzenean lotzen dira 

lurpeko sarearekin (5). Leize 

hauetatik gainazaleko errekasto 

txiki baten urak iragazi eta 

lurperatzen badira, zulo hauei hobi deitzen zaie (2). Lurraren denudazíoak amildegi bertikalak edo 

karekizko horma handiak sortu ditu (3), alabaina, lauagoak diren zonetan maiz agertzen zaizkigu sakonune 

zirkularrak edo dolinak (6), lurpeko sarearen zati bat hondoratzearen ondorioz Sortuak (5), lurpeko sarea, 

bestalde, aho edo haitzuloetan kanporatzen da (7). Iragazitako urak harria disolbatu egiten du beheragoko 

mailetara jotzeko (8). Bertan lurpeko ibai eta lakuak sortzen ditu eta hauek adierazitako maila horiek 



erabat urpe ditzakete, iragazitako ur kopuruaren arabera. Maila iragazkaitz batekin topo egiterakoan, 

urak kanpoalderako irteera bat bilatzen du iturri bat edo ur-sorburu bat sortuz (9).  

Föhen eragina: Masa aire batek 

akzidente orografikoa 

zeharkatzerakoan igo egin behar 

da, hori dela eta hoztu egiten da 

prezipitazioak haizaldean 

(barlovento) botatzen. 

Tontorratik pasatzerakoan haize 

horrek, hoztu ostean, presio 

handiagoa du  eta haizea 

haizebera-ra (sotaventora) 

pasatzsen denean  sikua eta 

berotuta (presioak) joaten da, 

azken fenomeno honi prozezu 

adiabatikoa esaten zaio 

Akzio gunea (Borraska eta antizikloia) Akzio guneak motelki mugitzen diren presio altuen edo 
baxuen sistema handiak dira. Akzio guneak eguraldi mota ezberdinen arduradunak dira.   

ANTIZIKLOI. (goi presioa). Presio txikiko guneek inguratuta dagoen presio handiko gunea da. Normalean 1.013 

milibaretik gora jotzen duen presio gunea eta haizea erlojuaren orratza balitz legez biraka dabil inguruan 

Atmosieraren beheko geruzetarantz jotzen. Giro egonkorra ekarri ohi du, eguzkitsua, lehorra, berotsua udan eta hotza 

neguan. (Azores-eko Antizikloia). 

BORRASKA  .(behe presioa). Depresión edo zikloia presio handiko guneek inguratuta dagoen presio txikiko gunea da. 

Normalean 1.013 milibaretik beberá jotzen duen presio gunea da eta haizea beroren inguruan biraka dabil, erlojuaren 

orratzen kontrako norantzan. Atmosferaren goiko geruzetarantz jotzen. Giro ezegonkorra ekarri ohi du, hodeitsua 

eta euritsua sarri askotan. Fronte Polarrarekin datozenak 

Ibai arroa: Ibai batek elikatzen duen espazio geografikoa da, 

ibai horretara espazio geografiko horren ibai eta errekatxo 

guztiek euren ura eramaten dute. Beste modu batean esanda, 

Ibai batek bere sare hidrografikoaekin, prezipitazioen uraz 

drenatzen duen espazio geografikoa. 

Uren banalerroa:  Ibai arro bat mugatzen duten gailur 

garrantzitsuenetik  pasatzen den uztezko marra da, beste 

arroetatik bereizten duena. Alboko marrazkian irudikatuta 

dago. Gailur horietan erortzen diren prezipitazioak, batzuk arro 

batera joandgo dira, beste batzuk kontrako isurialdera beste 

arroko ibai batera.  

Landaretze potentziala: Lurralde batekol andaretza potentziala gizakien inolako jarduerarik gabe 

garatuko zen landaretzari esaten zaio. Landaretza potentzial horrek lehenengo eta behin klimagatik 

baldintzatuta dago, batez ere prezipitazioen  eta tenperaturen erregimenagatik, eta bigarren lekuan 

lurzoruaren ezaugarriengatik. 



POPULAZIOA 

ZENTSUA : Une zehatz bateko herrialde bateko populazioaren zenbaketa da. Zentsua  dokumento 

estatistiko eta sekretua da, ezinda publikatu izenekin. Espainian 1981etik hamar urtetik behin egiten da 

1ean amaitzen diren urteetan. Biztanleriari buruzko hainbeste datu demografikoak, ekonomikoak eta 

gizartekoak biltzen ditu.  Estatiska demografiko modernoaren garaia 1857an hasi zen Espainian, lehen 

egiten ziren populazio zenbaketak balio hurbilduak besterik ez zuten. Populazio zenbaketa 

garrantzitsuenak izan ziren: Felipe II.aren  inkesta orokorra,  Campoflorido-ren “Vecindario” eta  

Campomanes-ena. Haien helburua zen benetako populazio zenbatekoa ezagutzea,  helburu fiskal, militar 

eta ekonomikoari begira. 

Edozein zentsuk hurrengo helburu izan behar ditu: 

- Norbanako zenbaketa izan behar da. 

- Unibertsala izan behar da, hau da biztanle guztiak egon behar direla datu hutsegin edota bikoizketa 

izan gabe. 

- Zenbaketa aldi berean egin behar da, datu guztiak “zentsu-une batekoa”  izateko 

 

UDAL ERROLDA :  udal-barrutietako biztanleen erregistroa da. Datu demografikoak, ekonomikoak eta 

gizartekoak biltzen ditu. agiri dinamikoa da eta urtero urtarrilaren 1ean berriztatzen da. 

 

TRANTSIZIO DEMOGRAFIKOA: Eredu demografiko zaharretik modernora pasatzean izaten den 

eraldaketen aldia. Denboraldi honetan bi fase bereiz daitezke: lehenengoan heriotza tasak jaitsiera 

iraunkorra izaten du, bai heriotza orokorra bai  haurren heriotzaere. Trantsizio horren lehenengo unean 

jaiotza tasa mantentzen da oso altua, hori dela eta berezko hazkundeak gorantz egingo du, gero bigarren 

fasean heriotza tasaren jaitsiera moteltzen da eta jaiotza tasa da jaisten duena, hala ere berezko 

hazkundea murrizten hasten da. 

 

BIZI ITXAROPENA.  Denbora zehatz batean popùlazio batek bizi duen urte kopuruaren bataz bestekoa  da. 

Gizonezkoena eta emakumezkoa bereiz ohi dira eta, osasungintzaren kalitatea, higienea, eta  gerrateak 

faktore bezalakoak eragin ohi dira.   Bizi itxaropenak herri baten garapen maila islatzen du. 

POPULAZIOAREN ZAHARTZEA: Herrialde gaztean 65 urte baino gehiagoko populazioa  %+12 izaten 

denean ematen den fenomenoa da. Bere zergatiak heriotza tasaren murrizketa, bizi itxaropenaren 

luzapena eta herrialdearen garapen sozio-ekonomikoari  lotutako jaiotza tasaren jaitsiera dira. Fenomeno 

honen ondorioak ekonomikoak nahiz sozialak izan daitezke: pentsio sistema mantentzeko arazoak, 

jarduera tasa muurriztea besteak beste.  

 

MIGRAZIO SALDOA: Herrialde baten inmigrazio eta emigrazioaren arteko aldea da. 

 



LANDA EXODOA :   Landa edo nekazaritza exodoa landako jendea, 

normalean gaztea edo heldua, hirira joaten denari esaten zaio.  Prozezu   

hau aintzina da eta beti eman da, baina exodo hitzarekin fenomeno 

masiboa dela esan nahi da. Landa exodoa industrializiazio garaian eman 

zen gehien bat, eta Espainiako hirstoria garaikidean XX. Mendeko 60ko 

hamarkadan eman zen landatik hiria fenomeno masiboari deritzo.  

Migrazio honetan ez da bizilekuz bakarrik aldatzen, baizik eta lanbidea. 

Fenomeno honetan parte hartzen dute pertsonek ez zuten bere jaioterrian 

bizimodurik, ala behiztzat, hirian aurkituko zutena baino askoz txarragoa 

izango zen. Fenomeno honek ahalbideratu zuten faktoreak, Espainiako 

kasuan, nekazaritza modernizazioa eta makinizazioa eta aldi berean 

ematen hasi zen industrializiazio modernoaren prozezua. Honek industria lanpostu asko sortu zituen eta 

nekazaritza makinizazioak murrizten zituenak hirian aurkitzen zituzten. 

 

POPULAZIO AKTIBOA: lan egiten edo lan egiteko prest dauden pertsona kopurua eta 16 eta 65 

urte bitartean aurkitu behar direnak. Bere lana galdu dutenek (langabetuak) ere populazio 

aktiboa osatzen dute.  Populazio aktiboaren tasa aktiboak/ zati populazio osoa ateratzen da. 

 

 

HIRI ESPAZIOA 

 

Alde Zaharra: Hiriaren jatorrizko aldea eta industrializazio une arte urbanizatutako espazioa da.  Alde 

zaharren ezaugarriak hauxek dira: euren planoa irregularra eta bilbe itxia; historian zehar hazkunde 

motela izan dute industrializazio unetik azkarragoa eta batzutan garai hartan bere planoek aldaketa 

handiak izan dituzte eraikin historiko asko desagertzen. Gaur egungo hirietan alde zaharrek azalera txikia 

hartzen dute eta zaharberritze politiken amitzak jasan dituzte beren ondare historiko eta kulturala 

berreskuratzen (Toledo, Merida, Caceres, Avila,…) eta oinezkoentzako espazioak eratzen. Orain 

merkataritza, kulturara eta turismorako espazio bihurtu  dira.   

 

Zabalgunea:   XIX. mendearen zehar berriz sortutako auzoa da. Industrializazioak erakarritako populazioa 

hiriak ezin zuenean absorbitu erantzun guztiz planifikatuta eman zion hiriari. Deskontrolatutako 

hazkundeari hiri antolatuta, eta guztiz oprdenatuta bere zerbitzu guztiekin sortuko da. Hiri berri hauek 

burgesiaren erantzuna izango da. Zabalduneak burgesiarentzako egoitz espazio bezala bereziki  planeatu 

zen. Aukeratutako planoak ortogonalak edota erradiozentrikoak izan ziren. Hirien harresiak, hainbeste 

kasutan, bota ziren eta beren lekuan “rondak” sortu ziren. Zabalgune hauek, laster,  hiri zentralaren 

funtzioak hartu zituzten merkataritza, finantza eta enpresen funtzio espezializatuenak biltzen. 

CBD: Merkataritza jarduera, negozioak,administrazioa,  finantza eta zerbitzu espezializatu batzuk pilatzen 

diren lekua da. Iparamerikar geografoek CBD (Central Business District)  deiotzen diote. Espazio honetan 

jarduera espezializatuenak biltzen dira bere zentralitateagatik, ailegaerraztasunagatik. Bere ezaugarriak 



merkataritzaren trafikoaren eta eraikin altuenen konzentrazioa eta lurzoruaren goi-prezioak dira. Bere 

eremua ez da ondo mugatua baina normalean zabalgunenetan eta batzutan alde zaharretan ere aurkitzen 

dira. 

 

Hiri hierarkia:  Kontzeptu honek badu zer ikusirik hiri baten beste eskualde,  hiri eta herrialderekiko 

erlazioekin, horretarako kontuan hahrtu behar da bere demografia tamaina eta hiriak betetzen dituen 

funtzioak eta sortzen dituen fluxuak. Espainian beste herrialdeetan gertatzen den moduan badago 

hiriburuaren hierarkizazioaren goi maila: metropoli nazionaletatik eskualde metropolietara eta probintzien 

hieiburuetara  pasatzen da. Hierarkia honi hierarkia funtzionala doa lotuta, hori dela eta hiriek badute 

beren funtzioen garrantziaren araberako eragin eremua. 

 

Metropoli eremua (eragin eremua) Eremu metropolitarra hiri zentral bat, eskualde horri izen ematen 

duena, eta hiri satelite multzo bat duen eskualdea da. Eskualde horretan dauden populaketek  logela-hiri 

(“ciudad dormitorio”), industria-hiri, zerbitzu-hiri edo merkataritza-hiri bezala funtziona dezakete baina 

dena modu zentralizatuan 

antolatuta. Metropoli 

eremuak eskualde handi bat 

antolatzeko administrazio eta 

politika eskualde bezala 

sortzen dira. Eskualde 

horretan dauden udalerriak 

independienteak dira arren 

bere hazkundea eta 

lurraldearen antolamendua 

metropoli zentralak 

baldintzatuta dute. Hori dela 

eta metropoli eremua hiri 

aglomerazio edo hiri-sare 

bezala ezagutzen da ere. 

Metropoli  eremuaren kontzeptua  Industria iraultzarekinsortu zenhiriek XIX.mendearen amaieran izan 

zuten hazkunde ekonomiko eta sozialaren ondorioz. Hiri zentral bat eta inguruko hirien artean sortzen 

diren erlazioak, menpekotasunak eta beharrak administratzeko metropoli eremu politiko-administratiboak 

sortu ziren. Mmetropoli eskualde batean berezi daitezke hurrengo aldeak: 

- Metropoli zentrala, hirigunea: alde zaharra eta zabalguneak 

- Barruko periferia: Auzoak,  normalean industrializiazio hamarkadetan langileentzako egindakoak.  

Batzuek  zabalgune ezberdinen barruan kokatzen dira, baina beren morfologia eta funtzioengatik 

barneko lehenengo periferiaren izaera gehiago dute 

-  Eremu submetropolitarra:  Logela-hiriak, hiri industrialak, zerbitzuak, ekipamenduak  eta egoitza 

aldeak, gehiago ala gutxiako zonifikatuta, kokatzen dira. 

- Eremu suburbanoa:  Eremu urrunena da eta eskualde oso zabala, probintziala edo gehiago, eduki 

dezakeena da. Hemen “logela-hiriak” edota populaketa ertainak  eta txikiak metropoli zentralaren 

bi norabideetako fluxuek eraginduta direnak aurki daitezke 



Bilboko metropolitar eremuan konurbazio handia, Zierbanatik (ezkerraldetik), Getxo-Berangotik 

(eskumatik) Galdakao-Amorebieta-Durangoraino heltzen dena ikusgarria da. Konurbazioen populaketak 

industria eta azpiegituren sareak lotuta daudela kontuan hartzen, benetan Bilboko konurbaziok  Bizkaiko 

sinklinorio osoa hartzen du Gipuzkoako haranen urbanizazio eremuekin lotzen, hori dela eta geografoek 

esaten dute Kantabriar  Ipar-ekialdeko euskal konurbazioa Donostia-Hernani-Iruneraino doana. 

Konurbazioa  (testu liburuan 335. Orrialdean) 

 

Hiririgintza barreiaturik (sakabanauturik) Hirigintza barreiaturik industria garaiko hirigintza 

bilduari, espazio hazkunde polarizadoari eta aglomerazio ekonomiei  oposatzen da. Hirigintza 

tradizionalaren zabalkundea suposatzen du lurraldetik modu lasaian, ez polarizatuta,  hedatzen. Garraio 

eta komunikazio  sistemen hobekuntza dela eta lan-lekua eta bizi-lekua banandu egin dira. Hirigintza 

barreiatuaren zabalkundean suburbanizazio eta kontraurbanizazio prozezuek parte hartzen dute. Prozezu 

horiek hiriaren erdigunetik periferiarentzako populazio mugimendu deskonzentratzailea suposatzen dute. 

Mugimendu pendularrak  

 Este tipo de movimiento es habitual en las coronas metropolitanas entre las ciudades dormitorio y la 

ciudad central por temas laborales, educativos, etc. Sería el caso, por ejemplo, de los trabajadores 

desplazados a diario de las ciudades dormitorio donde residen a la gran ciudad donde trabajan. Hoy en día 

con las nuevas dinámicas de las metrópolis se da en muchos casos el movimiento inverso: de los centro de 

las ciudades se desplaza la población laboral  a la industria o empresas situadas en las coronas exteriores 

de las áreas metropolitanas, o entre distintas zonas del área metropolitana. Este fenómeno se ha visto 

incrementado desde la  década de 1980 con el desarrollo del transporte y las nuevas zonificaciones del 

espacio metropolitano fruto de la urbanización difusa que lleva a una mayor especialización de las zonas 

metropolitanas. 

 

Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorra   (testu liburuan 340. Orrialdean) 

Hiri Antolakuntzarako Plan Orokorr , (P.G.O.U.),  udalerri batean edo gehiagotan lurralde antolakuntza 
osoa gauzatzeko definituta dagoela  Espainiako hiri-arautegian. HAPO-ren bitartez lurzorua sailkatzen da, 
lurzoru mota bakoitzari aplika dakioke erregimena zehazten da, babesgarriak diren zonaldeak arautzen 
diraeta udalerriaren hornikuntzaren  ezinbesteko osagaiak   zehazten dira, modu berean zonalde 
bakoitzeko populazio dentsitatea eta eraikitzeko kapazitatea ere bai. 

Los Planes Generales de Ordenación Urbana fueron introducidos por la Ley del Suelo de 1956. Esta norma, 
ya derogada, establecía la siguiente Clasificación urbanística del suelo: 

1. Suelo urbano: aquel que está situado en zonas consolidadas por la edificación, o bien cuenta con 
una serie de servicios urbanísticos (acceso rodado, abastecimiento de agua y alcantarillado y 
suministro de electricidad).  

2. Suelo de reserva urbana: susceptible de urbanización mediante los correspondientes planes 
parciales.  

3. Suelo rústico: el resto del territorio municipal 

 



 

LEHENENGO SEKTOREKO ESPAZIOAK 

 

Nekazaritza intentsiboa eta estentsiboaz eta haien etekinaz hitz egiterakoan kontuan hartu behar da 

ekoizpena eta bere balioa azalera unitateen araberakoa dela. Horrela izanda, azalera unitate batean 

bakarrik uzta bat bil daiteke eta beste batean bi edo hiru denbora berean, argi dago bigarrenak izango 

ditu lan intentsibitate gehiago eta etekin gehiago. 

 

Nekazaritza intentsiboa:  Ahalik eta espazio txikienean kalitateko produktu asko ematen duen sistema 

da. Nekazaritza mota honetan lurra ez da deskantzatzen eta etengabe lantzen da, hau teknika ezberdinen 

erabilerari ezker posiblea da: hazi hautatuak, ongarriak, ureztapena, laboreen errotazioa. Den honek  

inbertsio eta lan askoko  nekazaritza sortzen du baina errendimendu handikoa ere bai. Nekazaritza mota 

hau azalera txikiko eta populazio askoko espazioetan aplikatzen da (Espainian Levanten, Asian monzoi-

guneetan) 

Nekazaritza extentsiboa:  lur hedadura handietan eta azalera unitate bakoitzeko errendimendu baxuak 

lortzen dituen ustiapen forma da. Normalean monolaborantza (olibondoa, mahastia, zerealak) izaten da 

eta bakarrik uztabat urtean lor daiteke. Ustiapen forma honek inbertsio gutxiago behar ditu modu  

intentsiboa baino eta batzutan teknika tradizionalak erabiltzen dira, lugorria bezalakoa. 

Concepto referido a la explotación agraria. Es el cultivo de grandes superficies con rendimientos bajos por 

unidad de superficie. Precisa menos inversión que la agricultura intensiva, y en ocasiones se emplean 

técnicas tradicionales, como el barbecho. En el caso español, es típica la explotación de cereales en la zona 

meseteña 

Abeltzaintza intentsiboa:  Kapitalismotik sortutako  pentsamendu formak,  Industria iraultzareki,  eta 

teknologia askoren aplikakzioa abeltzaintzari da.   Aplikazio hauek XX. mendean, eta Espainiak 1960ko 

hamarkadan  eman ziren. Abeltzaintza intentsiboaren printzipio nagusia  etekin handienak ahalik eta 

denbora txikienean  lortzea da, horretarako,  eta produkzioaren errendimenduak etengabe handitzeko, 

produkzio moduak biltzen dira mekanizazioa eta  prozezuak arrazionalizatzen.  

Abeltzaintza intentsiboaren abaintailak: 

1. Eragingarritasuna: Abeltzaintza honek inbertitutako diruarekin produkzio handiena lortzen du  

ahalik eta denbora laburrenean'Adaptación a la demanda del mercado': Se ajusta a la demanda 

de los consumdores.  

2. 'Homogeneidadea': Ezaugarri berdin edo ia berdineko produktuan lortzen dira eskala handitako 

merkatuaren eskakizunak asetzeko.  

3. Abelantzaintza hau ez da jasangarririk. 

Eragozpenak:  

1. Energi kontsumo handia. 



2. Kutsadura asko lurzoruan eta uretan.  

 

Abeltzaintza estentsiboa:   Abeltzaintza sistema tradizionalak gizakiak eraldatutako ekosistema natural 

batean parte hartzean datzate, eta abeltzaiantza honen  helburua da  baldintza eta  ziklo naturaleei 

egokitutako  lurraldea, modu egonkorrean,  erabiltzea.  Ganadua espazio ireki zabaletan mugitzen da, 

intsumoak, eskulan gutxi  eta inbertsioak txikiak dira eta errendimenduak ere, intentsiboarekin 

konparatuz, txikiagoak dira. 

Sistema honen abaintailak: 

1. Energi fosilaren kontsumo eskasa.  

2. Nekazaritza ekosistemen eta bioaniztasunaren  mantenimendua eta artapenara laguntzen du.  

3. Klima lehorretan edo erdilehorretan, Espainian bezala, lurzoruaren estalki begetalaren 

mentenimendura laguntzen du, higadura murrizten.  

4. Baso suteak prebenitzeko laguntzen du, zuhaizka kontrolaren bitartez eta biomasaren 

murrizketaren bitartez.  

 

Nekazaritza ustiategia: Nekazaritza enpresario baten erantzunkizunpean dauden nekazaritza-lurrak, 

makinak, instalakuntzak  eta produktuak. Posiblea da ustiategi hori forma zuzenean edo zeharkakoan 

ustiatua izatea. Nekzaritza-enpresarioa lurraren jabea bada ustiapena zuzena izango da, betela ez zuzena 

izango da. 

 

Nekazaritza paisajea: Nekazaritza jarduerek eraldatutako eta sortutako paisajea. Paisaje hori osagai 

ezberdinen konbinazioaren emaitza da.  osagai garrantzitsuenak eta ikusgarriak hurrengoak dira:  

a)  Lursailak: tamaina, forma, itxitura, 

b)  Labore motak  

c) Populaketa: bildua, barreiatua, interkalar 

d) Faktore fisikoak: klima, lurzoruak, erliebea 

e) Giza faktoreak: Teknikak (makinak, ur erabilera, lugorria…), ustiapen forma (intentsiboa, 

estentsiboa) 

Faktor eta osagai guzti hauek nekazaritza paisajeei euren izaera ematen diete. 

NPB (PAC):  Europako nekazaritzaren amankomuneko politika Elkartearen ahalmena da bakarrik. Bere 

helburua da, nekazaritza merkatuen amankomuneko antolakuntzaren bitartez, europar kontsumitzaileei 

eta nekazarie prezio justuak bermatzea hurrengo printzipioak errespetatzen: prezioen batasuna, finantza 

solidaritatea, eta komunitatearen lehentasuna.  NPB  EBko politiarik garrantzitsuenetako bat da 

(nekazaritza gastuak EB-ko aurrekontuen %40 baita.) 

NPB-ek  hasieran, eta denbora laburrean, autohornikuntza ahalbideratu zuen. Baina handik gutxira 

gainprodukzioa arazo bihurtu zen, haien ikaragarrizko kostuekin, Gainprodukzio honen zergatia EBko 

prezioak izan ziren. Mundu merkatukoekin konparatuz  europar prezioak altuegiak eta konpetibitate 



gutxikoak izaten ziren.  1992ko erreformak egoera hau zuzendu zuen bermatutako nekazaritza prezioak 

murrizten eta produkzio faktoreei diru-laguntzak ematen neurri “osagarriak” sortzen. 

 

 

 

INDUSTRIA ESPAZIOAK 

 

Industria berregituratzea: 1975-ko industria krisiari aurre egiteko  industria berreituratzeko politika 

batzuk harti ziren. Industria berregituratzeak bi alderdi osagarri ditu: a) industria birmoldaketa eta b) 

berrindustrializazioa. Biak Estatuaren laguntzekin egin ziren: finantza laguntzak, laguntza fiskalak eta lan 

arloko laguntzak (enplegu-erregularizaziorako erraztasunak eta erretiro aurreratuak). 

a) Industria-birmoldaketaren helburua tarte laburrean krisian zeuden industria-sektoreetan jardutea 

zen, bidegarritasuna eta lehiakortasuna lortzeko beharrezko doikuntza eginez.  Hori lortzeko 

ezinbestekoa izan zen ekoizpena eta eskaintza egokitzea, errentagarriak  ez ziren enpresak edota 

merkatuaren eskaria berriari egokiezinak  zirenak ixtea, industria ziklo berriari egokitzeko modernizazio 

teknologikoa, eta eskari handiagoa zuten produktuen espezializazioari ekitea. Honetarako ondorio 

sozial latxak izan zituzten zeharkako ekintza batzuk gauzatu behar izan ziren: aurrejubilazioak eta 

langileen kaleratze masiboak. 

b) Berrindustrializazioaren helburua izen zen birmoldaketak gogorren jotako inguruetako industria-

ehuna berregitea, jarduera ekonomiko berriak eta etorkizuna zuten industriak sortuz. Modu horretan, 

jarduera ekonomikoa dibertsifikatu eta birmoldaketak eragindako langabetuak hartzeko gai zen 

enplegua sortu nahi zen. 

 

Industria deslekutu (deslokalizatzea):  Enprese multinazionalek lan-tokiak herri azpigaratuetara, kostu 

txikiagoak bilatzen,( eskulan merkea, ingurugiroarekiko legeria lehuna eta ez murriztagarria, lan-baldintza 

malguak )  eramateko egiten dituzten mugimenduei deitzen zaie industria deslekutzea. Fenomeno hau 

ekonomiaren globalizazioak sortu dituen aukerak eta arazoak aldi  berean dira.  

Deslekutzearen zergatien arteanez da bilatu behar enpresen errentagarritasunaren gabezia, zeren eta 

enpresa gehienek mozkinak baituzte. Beren  motibazioa da  etekinak handitzea. 

Globaliziazio ekonomikoaren  helburu bakarra da ahalik eta etekin gehien lortzea, horretarako langilea ez 
da pertsona bezala konsideratzen produkzio-faktor bezala baizik.  

Deslokalizazioaren  ondorio txarrak:  

 Jatorrizko herrialdearen langabezia handitzea.  
 Jomugako herrialdean kalitate gutxiko enplegua sortzea.  
 Poluzioa eta ingurugiroko hondamendia sortzea.  
 "Efecto dominó" konpetentzian. Beste enpresek lehiakorrak izateko metodo hau kopiatu beharko 

dute.  



 Azken produktuaren kaliatea murriztea. A favor de la deslocalización  

Baina ondorio onak ere sor daitiezke:  

 Jomugako herrialdean langabeziaren murrizketa eta bizimaila hobetzea. 
 Mundu mailan industria produktuen prezioak jaistea.  
 Produktu hauetan aurrezten den dirua  beste gastuetara zuzentzea baimentzen du,  (Familiek  

aisialdian eta turismoan gastatzeko diru gehiago dute),  beste jardueretan lan postuak sortzen.  
Industriaren  lanpostuak zerbitzuen lanpostu bihurtzen dira. 

 Deslokalizazioak ez du ezein industria sektor hondatzen kalitate gutxiko edo teknologia maila 
baxua edo erdiko produktuetan espezializatzen da  eta. Prozezu honen bitartez herri 
garatuetarako kalitate eta prezio handiko produktuen ekoizpena geratzen da.  

 

Goi Teknologiako industria:  Intentsitate teknologiko handia, produktuen bereizketa handia eta eskari 

handia duen industria mota da. Sektore honen  oinarra da: ordenagailu, tresna optiko,  eta materiak 

elektronikoaren erabilera masiboa Industria hau parke teknologiko edo zientifikotan ezartzen da. 

Tertziarizazioa:  Tertziarizazioa jarduera produktiboekin lotura handiko, enpreseentzako zerbitzuen 

izendazioaren menpe bil daitezken jarduera tertziarioen multzo heterogeneoaren ugaltzean datza. 

Zerbitzuen aurrerakada produkzio sisteman zerbitzuen integrazioaren handipenari ezker gertatzen ari da. 

Industriaren tertziarizazioaren prozesua  industria paisaje berria eta aldaketa funtzional sakona ekartzen 

ari da. Aldaketa horien oinarria  industria jardueraren berregituraketan aurkitzen da. Berregituraketa 

horretan  produkzioari lotutako balio erantsiko zerbitzuen multzoa garrantzia hazkorra lortzen ari da 

enpresen antolamendu berria sortzen produkzioaren segmentazioaren bitartez. Enpresa askok hirietan 

produkzio osteko edo lehenagoko jarduerak bakarrik mantentzen dituzte eta produkzio prozezua hiritik 

kanpo eraman da. Produkazioaren tertziarizazioa aldaketa teknologikoekin eta hirien aldaketarekin bat 

etorri da. 

 

Garapen jasangarria: Garapen mota honek, eskatzen dituen ekonomi praktikeekin, inguru naturalaren 

errespetua hazkunde ekonomiarekin bat egitea bilatzen du. 

 

Garraio azpiegiturak :  Garraiatzea, leku batetik bestera zerbait mugitzea da. Gaur egun pertsonak 

nahiz merkantziak medio ezberdinetatik (lurra, ura edo airea) garraiatzeko ezpiegitura sistema trinko eta 

funtzionala behar da.  Azpiegitura horiek garraio metodoek  funtzionatzeko ezinbeste elemtuek osatzen 

dute. Ferrokarrilak trenbide sarea behar du,  honek, bere aldetik,  funtzionatzeko behar dituen osagai 

guztiekin. Gaurko abiadura handiko trenak trenbide eta azpiegitura berezia behar du abidadura 

erraldoietara egokitzeko. Errepideetako garraioak errepide, autobia eta autopista sarea behar du, 

merkantziak garraiatzeko logistika zentroak oso lagungarriak dira. Batzutan merkantzien kasuan, garraio 

sistema bat baino gehiago erabiltzen dira, hori dela eta intermodilitatea gauzatzeko azpiegitura egokiak 

behar dira ere. Aire eta ur garraioetarako, untziak,  hegazkinak , portu eta aireportuen instalakuntzak, 

gero eta goi teknologia ugariagoarekin, gehi trafikoaren kontrola, behar dira. Baina ez dira hemen trfiko 

modalitateak amaitzen. Hoderien bitartez garraiatzen dena ere kontuan hartu behar da. Horrela gasbide, 



oliobide eta urbideak oso garrantzitsuak dira. Egia da azpiegitura hauek eraikitzeko eta mantentzeko 

inbertsio ikaragarriak behar direla. 

Elementu guzti horiek, beren teknologia eta  antolakuntza zehatzarekin osatzen dute garraioen 

azpiegiturak. 

 

 

 

 

 

 

 


