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KLIMA-ALDAKETA EUSKAL HERRIAN: OSASUNAREN GAINEKO INPAKTUAK ETA EGOKITZAPEN-NEURRIAK
Pablo Martínez-Juárez 2, Amaia de Ayala 1, Sonia Quiroga 2 eta Aline Chiabai 1.

Sarrera
Klima-aldaketara egokitzeko neurri egokiei buruzko eztabaida konplexua
da, eta askotariko dimentsioetatik aztertu behar da, hala nola teknologia
erabilgarrien dimentsiotik, baldintza geografikoen eta klimatikoen
dimentsiotik, sektoreen arteko balizko elkarreraginen dimentsiotik, faktore
ekonomikoen eta sozialen dimentsiotik edo denbora-horizontearen
dimentsiotik.
Bilboko Udaletxean, 2014ko abenduaren 26an, ECOHEALTH
proiektuaren barruan egin zen workshop-ean, sektore publikoko,
pribatuko eta akademikoko adituek klima-aldaketaren inpaktuei buruz eta
Euskal Herrian abian jar daitezkeen egokitzapen-neurriei buruz
eztabaidatu zuten, giza osasunaren ikuspegi zehatzetik, feedbackprozesu baten bidez.
Workshop-a hiru ardatzen inguruan garatu zen: (i) klima-aldaketaren
ondoriozko inpaktuak Bilbo hirian bertan; (ii) identifikatutako inpaktuak
murriztera bideratuko diren egokitzapen-neurriak eta jardunbide onak; eta
(iii) neurri horiekin espero diren kostuen eta onuren inguruko pertzepzioa.
Egokitzapen-neurrien analisiaren emaitzazkoa izango da zehaztutako
esparru geografikoaren aukeraketa.

Puntu garrantzitsuak


Klima-aldaketarekiko egokitzapenak gizartesektoreen arteko elkarrizketa arina eskatuko
du.



Zenbait egokitzapen-neurrik osasuna hobe
dezakete, baita herritarren erresilientzia ere.



Ohituren eta bizimoduaren aldaketan
oinarritutako egokitzapen-ahalmena oso
handia da.



Ingurune naturalarekiko esposizioa gehitzeak
osasunaren eta ongizatearen gaineko inpaktu
positiboa eragin du.

Dokumentu honetan, ondoren laburbilduko dira bilera (edo workshop)
horren emaitza nagusiak, betiere eztabaida antolatu zen multzoen
arabera: inpaktuak, jardunbide onak, eta kostua/onura pertzepzioa.

Klima-aldaketaren inpaktuak Euskal Herrian
Euskal Herrian klima-aldaketak izan ditzakeen inpaktuen artean, aurreikusten da mende amaierarako airearen zein ozeanoaren
tenperaturak gora egitea, urteko prezipitazio bolumena murriztea eta itsas maila igotzea (Eusko Jaurlaritza, 2011).
Workshop-ean, batetik, urarekin lotzen diren inpaktuak nabarmendu ziren, hala nola plubiositatearen banaketaren arloko aldaketak.
Uholdeen maiztasun handiagoak, halaber, inpaktu negatiboak eragin ditzake giza osasunean, lesioen, itotzeen, estres
handiagoaren edo osasun arreta jasotzeko ezintasunaren ondorioz. Edonola ere, inpaktu horiei beste inpaktu batzuk gehitu beharko
zaizkie, hala nola etxebizitzetan eta beste ondasun batzuetan sortutako kalteak. Horrez gain, baliabide hidrikoen erabilgarritasuna
murriztuko da putzuak gazitzearen ondorioz, prezipitazio totalak murriztearen ondorioz eta beste faktore batzuen ondorioz.
Horrenbestez, gerta daiteke udazkenean eta neguan ur-ekarpena murriztea. Kostaldean zailtasun erantsiak izan daitezke itsas
mailaren igoerak eraginda; izatez, klima-aldaketaren ondorioz mende amaierarako itsas maila 29 eta 49 cm artean igotzea
aurreikusi da (Eusko Jaurlaritza, 2011).
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Bestalde, tenperaturen igoerak eta bero-boladen iraupenak eta intentsitateak osasun publikoan izango duen inpaktua identifikatu da,
batez ere 65 urtetik gorakoen artean –2020. urtean biztanleriaren % 25 izan daiteke 65 urtetik gorakoa– eta desgaitasun- edo
mendetasun-egoeran dauden pertsonen artean.
Beste inpaktu batzuk ere eman ziren aditzera, agente kutsatzaileen ondoriozko gaixotasunak (esate baterako esekiduran dauden
partikulen kontzentrazio handiagoaren ondoriozkoak, nitrogeno-oxidoen ondoriozkoak edo ozonoak eragindako kutsaduraren
ondoriozkoak –baldintza meteorologikoen mende dago horiek agertzea–). Azkenik, ziurgabetasun-maila handiagoko beste kalte
batzuk ere aztertu ziren, adibidez izpi ultramoreekiko (UV) esposizioaren igoerarekin lotzen direnak –minbizi-arriskuan eragina izan
dezaketenak– edo bektoreek transmititutako gaixotasunen gorakada.

Egokitzapen-neurriak, jardunbide onak eta baterako onurak
Esku-hartzeetan guztira 26 egokitzapen-neurri aipatu ziren, barnean zirela ingurumenaren gainean inpaktu positiboa zein negatiboa
zuten neurriak eta jardunbide onak (ikus 1. taulako neurrien zerrenda). Atal honetan, ingurumenaren gainean inpaktu positiboa
duten neurriak eta jardunbide onak nabarmenduko dira, hainbat sektoretan askotariko onurak izango dituztenak eta kostuaren
arloan eraginkortzat jotzen direnak.
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1. taula.

Neurria
Uholdeen kontrako prebentzio-neurriak (azpiegiturak)
Ur-sareko hobekuntzak: ihesak, gastuaren kontrola
Lurzoruaren mantua hobetzea
Izurrien prebentzio-kontrola
Larrialdiei erantzuteko plana hobetzea
Alerta goiztiarreko sistema
Airearen kalitatearen monitorizazioa hobetzea
Udalerrientzako pizgarri ekonomikoak eta aholkularitza
Hiri-azpiegitura berdeak
Lurzoruaren erabileraren plangintza
Egokitzapenaren jarraipenerako adierazleak garatzea
Uholdeak prebenitzeko arro-eskalako landaredi motak aintzat hartzea
Oinezkoaren erosotasun termiko hobean oinarritzen den hiri-plangintza eta -diseinua
Aireztapen-korridoreak sartzea, eraikinen altuera ezin hobea
Plangintzarako hiri-klimaren mapak (klimatologoen eta hirigileen arteko elkarlana)
Drainatze iraunkorreko hiri-sistemak
Ekosistemen eta horien funtzionalitate aniztasunaren ebaluazioa, betiere kontserbaziorako pizgarri ekonomikoak aplikatzeko
Inguruko hiriaren plangintza integratua
Espazio naturalak eta erdinaturalak (basoak, ibaiak, hezeguneak,...) lurralde erresilente baterako
Aurreikuspen meteorologikoaren hobekuntza
Larrialdi-planen hobekuntza
Ura husteko azpiegitura garrantzitsua (tunela)
Komunikazio-sare fidagarriak, larrialdi taldeen eta herritarren artean (informazioaren eta komunikazioaren teknologien
bitartez)
Baliabide sozialetan egiten diren iruzkinen (informazioaren) analisi erdiautomatikoa, erantzun-denborak laburtzeko
Garraioaren deskarbonizazioa portaerako aldaketen bitartez (bizikletak,...)
Garraioaren deskarbonizazioa aukera teknologikoen bitartez
Euskal Herrian klima-aldaketara egokitzeko neurriak, workshop-ean parte hartu zuten stakeholder-ek lehenetsiak
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Ekosistemen ugalketan eta kudeaketan oinarritutako neurriak nabarmendu ziren, hainbat sektoretan askotariko onurak sortzen
baitituzte. Ildo horretan, Drainatze Iraunkorreko Hiri Sistema deitzen diren azpiegitura berdeek nolabaiteko interesa piztu zuten;
izatez, zerbitzu egiten diote gehiegizko isurketa saihesteko helburuari eta, aldi berean, zeharkako onurak sortzeko helburuari –hala
nola hiri-inguruneetan gehiegizko beroa murrizteko helburuari–. Drainatze Iraunkorreko Hiri Sistemak ura jasotzeko eta biltzeko
sistemak dira, landare-lurren iragazkortasuna baliatzen dutenak –isurketa askoz ere handiagoa sortzen duten lurzoru asfaltatuekin
alderatuta–. Uholde-arriskua murrizten laguntzeaz gain, Drainatze Iraunkorreko Hiri Sistemek estrategia “grisek" (adibidez
urandelek edo kanalizazio-lanek) baino kostu txikiagoa dute, eta estolda-sistemetan kolapsoa sortzeko aukera murrizten dute,
tratatu gabeko uren balizko isurketak saihestuta eta, hartara, uholdeen ingurumen-inpaktua murriztuta. Horrelako neurriak ezarri dira
New York eta Atenas hirietan, esate baterako. New Yorkeko egokitzapen-planak 0,4 ºC-ko murrizketa kalkulatu zuen baldin eta
hiriko teilatuetako % 50ean landare-estaldura jartzen bazen (New York City Department of Environmental Protection, 2008).
Mota horretako neurri berdeen bestelako onuren artean daude energia aurreztearen ondoriozko kostuak murriztea, CO2 hartzea,
airearen kalitatea hobetzea edo berdeguneen inguruan dagoen lurzoruaren balioa gehitzea, betiere berdeguneek berez sortzen
dituzten onurez gain. Berdeguneek hiriei ekartzen dizkieten onuren inguruan gero eta literatura gehiago dago; osasunaren eta
gizarte-harremanen hobekuntza aipatzen da maiz, eta horrek gizarte-kohesioa eta pertsonen ongizate psikologikoa erraz dezake.
Era berean, berdeguneak estetikoki erakargarriak dira, eta turismoa gehitzea eta, hortaz, eskualdeko ekonomia hobetzea eragin
dezakete. Euskal Autonomia Erkidegoko hirietako berdeguneen adibide gisa nabarmentzen dira eraztun berdea eta Bilboko inguru
berdea. Casado-Arzuaga eta beste batzuen azterketak (2012) erakusten du Bilboko inguru berdearen ekosistemak
kontserbatzearen emaitzazko onurak handiak direla, ekosistema horiek mantentzearen eta hobetzearen kostuak baino handiagoak
direla; izatez, ia 5.700.000€-ko etekin garbia kalkulatu da Bilboko udalerriaren populaziorako.
Aurkeztu zen beste egokitzapen-neurrietako bat izan zen larrialdi-egoerei (hala nola ibaietako uraldiei eta uholdeei) aurre egiteko
prebentzio-tresnak eta jardun-planak garatzea. Agintaritzek, hainbat mailatan, arian-arian larrialdi-planak garatu dituzte, esate
baterako Udal Larrialdi Planak. Plan horien helburua da larrialdi-egoerei erantzun azkarra eta eraginkorra ematea eta, horrela,
pertsonengan, ingurumenean, ondarean eta jabetzetan kalte txikiagoak sortzea. Erabiltzaileak oinarri izango dituen alerta
goiztiarreko sistema bat sortzeari dagokionez, sare sozialetatik ateratako testuak aztertzeko aplikazioak garatzea nabarmendu zen.
Proposatutako neurrien artean barnean hartu ziren, halaber, energia-efizientziarekin edo garraioarekin lotzen diren proposamenak.
Lehen kasuan, energia termikoko iturri gisa bioerregaiak erabiltzea aztertu zen; bioerregaien erabilerak erregaiaren ondoriozko
kostuen murrizketa eragin zuen, betiere kontuan hartu gabe emisioen murrizketaren ondorioz ingurumenaren gainean sortzen den
inpaktua. Adibidez, Gorlizko Ospitalean (Bizkaia) baso-biomasako galdarak instalatu ondoren, ospitalearen energia termikoan % 20
aurreztu zen. Azkenean, garraioaren deskarbonizazioa ere aipatu zen. Nabarmendu zen teknologia berriek onura handiak ekar
ditzaketela, baina kostu handiarekin; alabaina, ohiturak aldatzeak, hala nola garraio motorduna bizikleta-garraioarekin ordezkatzeak,
ekarriko dituela onurarik handienak, batez ere osasuna arras hobetuta, eta neurrizko kostuarekin gainera.

Ondorioak
Klima-aldaketara egokitzeko tresnak garatzeko beharrari hainbat bidetatik ekin dakioke. Egokitzapena alderdi askotan egin beharko
da, gizarte bakoitzak aurrean dituen mehatxuen arabera, edo kolektiboen urrakortasunaren arabera, edo espazioaren eta
denboraren arabera.
Azpiegitura “grisetan” oinarritzen diren soluzioak aplikatzea inguruabar jakin batzuetan saihestezina izan daitekeen arren, soluzio
horiek ordezka edo osa ditzaketen neurri baliagarri asko dago. Neurri horietako batzuk interesgarriak izan daitezke kostu oso txikiko
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietan oinarritzen baitira, eta larrialdien eta alerta goiztiarren kudeaketan
oinarritzen diren beste neurri batzuk onurak maximizatzen baitituzte, giza osasunerako arrisku handiak saihestuta. Ekosistema
oinarri duten neurriak nabarmendu behar dira. Neurri horiek gastuak konpentsatzen dituzte (eta etekin garbiak ere sortzen dituzte),
gizarteari beste alderdi batzuetan egiten dizkioten zerbitzuei esker, hein handi batean. Neurri horiek lagungarriak dira klimaaldaketaren ondoriozko inpaktuak murrizteko –esate baterako uholdeen edo bero-boladen ondoriozko inpaktuak murrizteko–, eta,
horrez gain, gizartearentzako, oro har, bestelako onurak ere sortzen dituzte: airearen eta uraren erregulazioa; olgeta, gizartekohesioa eta turismoa sustatzen duten inguruneen sorrera; pertsonen osasunean eta bizi-kalitatean hobekuntzak; eta abar.
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