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!   Lezoko Herri Eskola !   Lezo Institutua !   Pasaia-Lezo Lizeoa 

Aurten Eskolako Agenda 
21en parte hartzen dugu… 
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Lezoko 3 eskoletako ikasleek 
parte hartzen dugu Eskolako 

Agenda 21 programan… 

…guraso, irakasle eta 
eskolako beste langileak 

ahantzi gabe! 
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Iazko gaia... 

BIODIBERTSITATEA 
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Eta guk, ikasleok… 
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…konpromiso hauek hartu genituen 
 

  Eskolan eta etxean, gure ardurapean ditugun landareak eta animaliak 
modu egokian zainduko ditugu 

  Kultura eta hizkuntza aniztasuna, biodibertsitatearen parte bezala 
ulertzen dugu, eta horrenbestez, kontserbatu beharreko ondaretzat 
hartuko dugu 

  Animalia zein landare exotikoak erostea saihestuko dugu, inbaditzaile 
bihurtu eta gure ekosistemetan kalteak eragin baititzakete 

  Jatorri ezberdineko pertsonak errespetuz tratatuko ditugu eta gure 
gizartean integratzen lagunduko diegu, euren kultura-ezaugarriak 
mantentzeko aukera emanez 

  Animaliak maskota bezala hartu aurretik, bitan pentsatuko dugu, bizi 
diren artean geure ardurapean egon beharko baitute 

  Animalien kontrako tratu txarren jabe bagara, hau ekiditen saiatuko 
gara, eta arazoak jarraitzen badu, udalari jakinaraziko diogu esku hartu 
dezan 
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  Eskola komunitatea osatzen dugunon artean bioaniztasunaren inguruko 
sentsibilizazioa bultzatuko dugu 

  Ahal dugun neurrian, bai eskolan, bai etxean, bertako landare espezieak 
landatuko ditugu 

  Maskotak erosi ordez, kalean jaso edo animalien babes etxe batera joko 
dugu 

  Datozen urteetan, gure atzetik datozenei, bioaniztasunaren inguruan 
aurten ikasitakoa ezagutarazi eta hartutako konpromisoak jakinaraziko 
dizkiegu 

  Eskolan, besteengan ikusten ditugun jarrera desegokiak zuzentzen 
saiatuko gara: patruila berdea martxan jarriz eta abar 

  Gure etxekoak eta lagunak bioaniztasunaren kontserbazio eta 
hobekuntzan murgiltzen saiatuko gara 

  Udalari bioaniztasunaren inguruko informazio eta kontzientziazio 
kanpainak zabaltzen lagunduko diogu, eta, ahal dugun neurrian, burutzen 
dituen ekimenetan parte hartuko dugu 

…konpromiso hauek hartu genituen 
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UDAL ERANTZUNA: Jaizkibelen egindako baso-lanei jarraipena emango zaie 
aurten ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak pinua bakantzeko eta bertako landareen 
(ametzak, bereziki) hazkuntza bultzatzeko lanak egingo ditu azaroan zehar. Gainera, 
berreskuratu den urmaelean mantentze lanak egin ditu Udalak (hesia konpondu, panela 
jarri).  

1.- Biodibertsitatearen kontserbaziorako Udalak jarraitu diezaiola 
aurten ezagutu ditugun ekimenen bitartez hasitako bideari 

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

Altamirako parkean ere zuhaiztia hobetzeko lanak 
egingo dira: kimaketak, sastraka garbiketak… 

Bestalde, bioaniztasunaren aldeko auzo-lana 
bultzatzeko pausoak ematen ari ditu Udalak, herriko 
taldetxo batekin hasita. Besteak beste, Zubitxo 
errekaren garbiketa eta Altamira-Herriondo inguruan 
zuhaitz landaketak egitea aurreikusten da. Lan 
horiek ikastetxeekin burutu nahi dira. 
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UDAL ERANTZUNA: Aurten Udalak martxan jarri du lorezaintzako ikastaroa. 
Horren bidez, herriko lorategi eta parkeen zaintza egiten ari da.  

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

2.- Herriko parke eta lorategien zaintza hobetzea 
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UDAL ERANTZUNA: Dakizuenez, Kanpo kaia 
eta plataforma logistikoaren kontrako alegazioak 
aurkeztu ditu Udalak, eta publikoki ekimen 
horien kontra azaldu da maiz. 

Horretaz gain, udalerriko landa-eremuaren 
nekazal eta natura balio bultzatu behar 
direla uste du Udalak. Horregatik, Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin batera, nekazari berrientzako 
proiektu batean parte hartzen ari da Lezoko 
Udala. Proiektu horren bidez nekazaritzan hasi 
nahi dutenei lur publikoan bere ustiapena hasteko 
aukera ematen zaie. Proiektu hori Lezoko Urrullo 
inguruan garatzea aurreikusten da. 

…ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

3.- Gure herriko biodibertsitatea arriskuan jar dezaketen azpiegituren 
kontrako jarrera agertu eta hauen eraikuntza ekiditeko jarduerak 

burutzea, hala nola: Kanpo-kaiaren edo Lezo-Gaintxurizketa plataforma 
logistikoari dagokionez 
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UDAL ERANTZUNA: Landare eta animali 
exotikoen zabalkundea arazo larria dela badaki 
Udalak. Horien kontra egitea ez da erraza, eta 
gainera udalerrien arteko mugak gainditzen 
dituen arazoa da. 

Horrela, Lezoko Udala parte hartzen ari da 
Oarsoaldea, Donostialdea eta Bidasoaldeko beste 
udalerri batzuekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiak 
bultzatu nahi duen ekimenean. Ekimen horren 
helburua landare inbaditzaileen ezabaketa lanak 
antolatzea da, udalerrien laguntzarekin.  

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

4.- Animalia eta 
landare exotikoen 
zabalkunderako 
sentsibilizazio 
kanpainak burutzea 
5.- Landare 
inbaditzaileak 
ezabatzeko kanpainak 
bultzatzea 
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UDAL ERANTZUNA: Lezon 
badago animali abandonatuak 
jasotzeko protokoloa. Horrela, 
animali abandonatu bat topatuz 
gero, udaltzainei deitu behar zaie, 
eta beraiek dira dagokion elkarteari 
abisatuko diotenak. 

Horretaz gain, katuen kasuan, 
Miauka elkartearekin batera 
herrian zeuden hainbat katu 
“kolonien” egoera hobetu da, txikiak 
adopziorako hartuz eta helduak 
sendatuz eta esterilizatuz. 

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

6.- Maskoten abandonuaren kontrako sentsibilizazioa bultzatzea eta 
abandonatutako animaliak topatuz gero jarraitu beharreko protokoloa 

diseinatzea 

Udaltzaingoa 
943 524 003 / 629 434 847  

661 413 279  
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UDAL ERANTZUNA: Dakizuenez, 
Lezoko korridore ekologikoak aurten 
onartu den Hirigintza Plan 
Orokorrean jaso dira: Jaizkibeleko 
magalean kokatzen da bat, eta 
Altamira-Herriondo inguruan, bestea. 

Horretaz gain, lehen azaldu dugun 
moduan Altamira-Herriondo 
inguruan hainbat ekimen aurreikusten 
dira (parkeko zuhaiztiaren 
hobekuntza, bioaniztasunaren aldeko 
auzo-lanak). 

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

7.- Gure eskualdeko 
biodibertsitatea hobetzeko 
baliagarri diren korridore 

ekologikoak definitu eta garatzea 
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UDAL ERANTZUNA: Lezoko web 
orrialdearen bitartez egiten dugu lan 
hori. Bertan jasotzen da Udalak 
egiten dituen lanen berri, baita 
Lezoko natura balioa duten eremuei 
buruzko informazioa ere.  

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

8.- Herriko biodibertsitatea 
balioan jarri eta, aldiro-aldiro, 
herritarren artean informazioa 

zabaltzea 

www.lezo.net 
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UDAL ERANTZUNA: Guk 
dakigunez, Lezon ez dira horrelako 
ikuskizunik egiten. 

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

9.- Animaliekiko tratu txarrak 
eragiten dituzten ikuskizunak 

saihestea 
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UDAL ERANTZUNA: Ingurumen 
Sailari baino, eskaera hau Kultura 
Sailari dagokiola uste dugu. Horrela, 
proposamen horren berri emango 
diegu kulturakoei.  

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

10.- Herriko kultura-aniztasuna 
balian jartzeko ekimenak 

bultzatzea 
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UDAL ERANTZUNA: Oso ekimen 
interesgarria dela uste dugu, eta 
horregatik gure laguntza emateko 
presta gaude. Udalak, ahal duen 
neurrian, baratza jartzeko eremua 
erraztuko du.  

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

11.- Herri-eskolan Eskola-Baratza proiektua abian jartzen 
laguntzea, ikasleok eta eskola komunitateak bertako espezieak 
ezagutzeaz gain, bertako produktuen kontsumoan murgiltzeko 
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UDAL ERANTZUNA: Kontuan 
edukiko dugu eskaria, eta datorren 
urtera begira egin beharreko lanen 
artean proposatuko dugu.  

Eta ondorengo eskaerak egin genizkizuen: 

12.- Animalien edukitze eta 
babeserako udal-ordenantza bat 

osatzea 
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Aurten landuko duguna…  

KONTSUMOA ETA  
HONDAKINAK 
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Gauza mordoa egiteko asmoa dugu… 

Kale-ikerketak 

Eskola mailako kontsumoaren behaketa 

Tailerrak 

Eskolako Ekintza Plana 

Eta abar… 
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