Kaixo!
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu 20212022 ikasturtean basoen inguruan egindako lanagatik,
hartu dituzuen konpromisoengatik eta udal honi
egindako proposamenengatik.
Eskerrik asko udaletxera azaltzera etortzeagatik ere.
Horrela, esperientzia hartzen ari zarete Legazpiko gaietan
herritar gisa parte hartzeko.

Jarraian, zuen proposamenak aipatuko ditugu:
> Basoa garbi mantentzeko eta zaintzeko kanpainak eta ekimen desberdinak
antolatzea. Autoen zirkulazioa kontrolatzea.

Era berean, jakinarazten dizuegu laster Legazpiko zuhaitzak ezagutarazteko eta balorean
jartzeko kanpaina bat egingo dugula. Oraingoan herrigunean daudenei erreparatuko diegu,
gehienak Agirre-Etxeberri parkekoak direlarik.
Horretarako, 40 zuhaitz aukeratu ditugu, eta bakoitzaren ondoan espeziearen izena (latinez,
euskaraz eta gaztelaniaz) eta jatorria (hemengoa edo beste kontinente batekoa den adieraziz)
adieraziko dituen plaka bat jarriko dugu.
Ziur gaude denok zuhaitzak hobeto ezagutzeko, estimatzeko eta zaintzeko balioko duela.
Zuhaitz horietako asko mendian ere aurkitu ditzakezue.
Bestalde udalak ez dauka ez eskumenik ezta baliabiderik ere auto eta motorren zirkulazioa
mendian kontrolatzeko; basozain eta ertzaintzaren ardura da.
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Konpromisoa hartzen dugu basoa zaintzearen garrantziari buruzko kanpainak egingo
ditugula. Horretarako laguntza eskatuko dizuegu, bai mezua zabaltzeko bai basoa garbi
mantentzeko.

> Baserritarrei eta jabe pribatuei lursailen kudeaketarako aholkularitza eskaintzea eta
laguntzak ematea basoak garbi mantentzeko eta zuhaitz autoktonoak landatzeko.

Udalak aholkularitza eskaintzen die gerturatzen diren baserritar eta jabe guztioi. Nekazaritza
teknikariak ematen du informazio hori.
Bestalde basoaren kudeaketa eta hori sustatzeko diru-laguntzak Aldundiaren ardurak dira.
> Udalaren jabetza duten basoetan, bertako espezieen zuhaitzak landatzea.

Legazpiko mendietako zuhaitzen % 73 zuhaitz landaketak dira, espezie exotikoz osatuak,
pinu eta alertzeak batez ere.
Horregatik oso garrantzitsua da bertako espeziez osatutako basoak berreskuratzea.
Azkenengo urteetan gai hau Agenda 2030 Foroan landu izan da eta udalak udal lurretan
bertako espezieak landatzeko konpromisoa hartu zuen.
Adibidez, 2022an Arraseta mendiaren azaleraren laurden batean pinudiak bota eta bertako
basoa berreskuratuko dugu. Datozen urteetan horixe egingo dugu Arrasetako udal pinudi
guztietan.
Mendiei dagokienez udalak duen helburu nagusia ez da mendiei etekin ekonomikoa
ateratzea, mendien biodibertsitatea babestea baizik.
Biodibertsitateak onura asko ekartzen dizkigu, hala nola lurzoruaren kalitatea mantentzea,
ura bildu eta hornitzea, hondakinak birziklatzea, airea garbitzea, karbono dioxidoa ezabatzea,
loreak polinizatzea, elikagaiak eta sendagaiak ekoiztea...
Gizakiok biodibertsitatea ezinbestekoa dugu, bere menpe gaude bizirauteko.

> Mendian dauden basoaren onuraz sentsibilizatzeko ekintzak egitea: Basoen Eguna.

Basoen Nazioarteko Eguna martxoaren 21ean ospatzen da urtero.
Bestalde, filosofia berdinarekin, Legazpin Zuhaitz Eguna ere ospatzen dugu, mendi
ezberdinetan zuhaitzak landatuz. Urtero antolatzen dugu , martxoko igande batetan, data
finkorik gabe.
Ez dugu egokia ikusten bi egun desberdinak antolatzea.
Beraz bi egun horiek bateratzeko hausnarketa egingo dugu, Zuhaitz Eguna eguneratuz eta
basoei buruzko sentsibilizazioari erreparatuz. Bateratze horri aurten ekin diogu, Joseba
Garmendia botanikan adituak mendian hitzaldi dibulgatibo bat emanez.
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Oso interesgarria iruditzen zaigu basoen garrantzia hedatzeko ekintzak egitea.

Bukatzeko, zuen konpromisoei dagokienez, bereziki eskatzen dizuegu lurrera ezer ez
botatzea. Ez mendian, ez Legazpiko kaleetan.
Legazpiko Udalak, Agenda 2030 Foroarekin batera, kanpaina bat antolatu du legazpiarron
inplikazioa bilatuz denon artean herria garbi mantentzeko, pipa-azalak, poltsak… lurrera ez
botatzeko. Ekainean jarriko da martxan. Adi egon eta parte hartu!

Hilabete falta da oporretarako!

Goza itzazue!
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Eta irailetik aurrera garapen iraunkorrari lotutako gai berriak jorratuko ditugu!
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