
Gizartea4

Eguratsaren kutsadura mailea geroago eta 

andiagoa da munduan, eta garapen bide-

an dagozan errialdeetan, Txina eta India, 

esaterako, urte batzuk garrenean sortuko 

dabenagaz sano andiagotuko ei da oraindi-

nokarren. 

Alan bada, kutsadura ori txikerragotuteko 

ardurea sortu da mundu mailan. Mundu 

mailako batzarrak egiten izan dira kutsadu-

rea zelan txikiagotuteko bideak aztertu eta 

neurriak artuteko. Batzarrak eta batzarrak 

egin, baia, gai onetan munduko gobernurik 

indartsu eta eraginkorrenak ez dabe, zori-

txarrez, gauza andirik aurreratu. Interes 

ilunak dirala-eta, seguru antzean. Sarritan 

entzuten dan atxakia, olako neurriak sakon 

artu ezkeroan, bearleku asko galduko dirala, 

mundu mailako ekonomiak txarragora egin-

go leukela, eta abar.

Artean baia, zer egin lei guretariko bakotxak, 

esaterako, eguratsaren kutsadura mailea 

aalik eta txikerren izan daiten? Norberari 

mila ekintza etorri leitekio burura. Baia, 

euretan bat beren-beregi agertu gura deu-

tsuet berton.

Ez da aspaldi irakurri nebana, Suitzako 

autopistetan abiadarik andiena 80 km/h-

an mugatuteko asmoetan ebilzala. Aurki, 

neurri orrek auto ezbearren zenbatekoa 

txikituteko ezeze, eguratsaren kutsadurea 

txikiagotuteko balioko ebalakoan egozan. 

Ez dabe gai onetan, antza, aurrerapen 

andirik egin, gaur egun bertan indarrean 

dagoan onartutako abiadarik andiena 120 

km/h-koa da eta. Norwegian, ostera, 90 

km/h-koa da onartutako abiadarik andiena. 

Europako lekurik geienetan 110 eta 130 

km/h bitartean dago muga ori, errialde 

bakotxean berea, onartu daben abiadarik 

andiena. Zenbaki-muga oneek ezarri dira, 

batez be, ezbearren kopuruak apalduteko 

begira.
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Legeak dinoana dinoala, guretariko bakotxaren, 

auto gidarien esku dago, eguratsa aalik eta gitxi-

en loitutea. Ze, zenbat eta autoan arinago ibili, 

erregaiaren kontsumoa andiagotuko da sano eta 

beronek sortuko dituan gasak (kutsadurea) aren 

ginoan be bai. Zer egin, orduan?  Bada, bidean 

bideko abiadura mugeak esaten deuskunaz gane-

ra, 80 km/h-ko abiadurea goiko mugatzat artu, 

eta ortik goragoko abiaduran ez ibilten aalegindu, 

batez be autopistetan ibili ezkeroan.

Onegaz guztiagaz, BIO-80a (Biolarogeia) izeneko 

zabalkunde kanpainea otu jaku lerrootatik abia-

tzea. Zeozertarako balioko aal dau!

Iniaki MARTIARTU BAKIO

EUKI GOGOAN:

BIO-80a (Biolarogeia)

-  80an ibili ezkeroan, erregaia aurreztuko dozu 

sano.

-  80an ibili ezkeroan, balizko ezbearraren ondo-

rioak txikerragoak izan leitekez.

-  80an ibili ezkeroan, zeure kutsadura mailea 

txikiagotuko dozu sano.

-  80an ibili ezkeroan, autopistetan abiadura 

txikerrenetik gora ibiliko zara.

-  80an ibili ezkeroan, ori bai, apur bat leenago 

urten bearko dozu abialekutik.

Zure esku dago!


