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Ebazpen proposamena
Donostian eraztun berdea ezartzeari buruzkoa
DONOSTIAKO UDALBATZARI

EH Bildu udal taldeko bozeramaileak, Reyes Carrere Zabala andereak, Udalbatzaren
Araudi Organikoaren 55. artikuluaren babesean, eta Udalbatzak aztertu behar duen
Politika Orokorrari buruzko Urteko Adierazpenari begira, aurkezten du honako
Ebazpen Proposamen hau, Donostian eraztun berdea ezartzeari buruzkoa.
JUSTIFIKAZIOA

Larrialdi Klimatikoa datozen urte eta hamarkadetako agenda baldintzatzera
etorri da, gure ongizatearentzako mehatxu nagusienetarikoa baita, benetako
zibilizazio erronka bat. Mundu mailako eta Euskal Herriko egoera eta joerak ez
du baikortasunerako tarte handiegirik uzten, are gutxiago geldotasunerako.
2012. urtean Londresen egindako Planet Under Pressure konferentziak lursistemaren funtzionamendua arriskuan dagoela ohartarazi zuen. Era berean,
Nazio Batuen Erakundearen babespeko nazioarteko biltzar zientifiko horrek
munduko iraunkortasunak gizartearen oinarria behar duela izan adierazi zuen.
2015. urteko abenduan Parisen egindako klima-aldaketaren inguruko COP21
biltzar mediatikoak ere arazo global horrek sor ditzakeen eragin itzulezinen
larritasuna mahaigaineratu zuen mundu-mailako hedabideen aurrean.
Ingurumen, natura eta klimarekin gertatzen ari dena larria da oso eta erabakiak
hartu ezean, ondorioak itzulezinak izango dira planetarentzat eta bertan bizi
garen guztiontzat.
Klima Aldaketari buruzko gobernu arteko panelak ere (IPCC) berriki adierazi
duenez, tenperaturaren igoera 2ºC azpitik mantentzeko, munduko isurketek %
40 eta % 70 bitartean murriztu beharko lirateke 2050 bitartean, eta erabat

ezabatu 2100 bitartean, baina horretarako ez dira behar bezalako neurriak
hartzen ari.
Jakina, gure planetan ziklo klimatiko ugari izan da, baina azken urteetako
gertakariek agerian utzi dute, batetik, gizakiaren jardueraren ondorio ematen ari
den fenomenoa dela eta, bestetik, beronen ondorioak oso larriak izan
daitezkeela naturaren, gizakiaren eta oro har espezie askoren biziraupenerako.
Aldaketa klimatikoa, beraz, guk eragiten dugu nagusiki, eta dagoeneko
ondorioak atzematen hasiak gara.
Nazioarteko hainbat erakunde eta lantaldek argitaratzen dituzten txostenetan
gero eta argiago esaten da klima eta energia politiketan, eta ondorioz gure
egunerokotasunean, eraldaketa sakon bat, iraultza bat, eman behar dela, baldin
eta egoerari aurre egin nahi badiogu eta aldaketa klimatikoaren efektu
bortitzenak pairatu nahi ez baditugu.
Larria da egoera eta larritasun horren araberako jarrera eta erabakiak hartu
behar dira.
Azaltzen ari garen errealitate gordina ezin da Donostiatik kanpo kokatuta
dagoen arazo gisa ezaugarritu, guk ere ardura handia baitugu alor honetan.
Klimaren egoeraren gaineko kezka areagotu da gure hirian ere azken aldian.
Azken datuen arabera berotze globalaren ondorioz aldaketak nabarituko ditugu
Euskal Herrian. Mende bukaeran tenperatura maximoak 3ºC igoko dira, eta
2040. urtean bero-olatuak, uholdeak eta itsas-ekaitzak ugariagoak izango dira.
Horrez gain, itsas-maila 2 mm urtean igotzetik, 10 urtero 3,5-4 cm igotzera
pasako da. Hortaz, berehalako neurriak behar ditugu eta klima aldaketaren
ondorioen aurrean, lurraldearen zaurgarritasuna murriztu behar dugu.
Nazioarteari dagokionez, larrialdi klimatikoari aurre egiteko hainbat neurri
proposatu izan ditu Nazio Batuen Erakundearen Batzar Nagusiak. Horietako bat
da Ekosistemak Berrezartzeari buruzko Nazio Batuen Hamarkada izendatu izana
2021etik 2030era bitarteko urteak. Nazio Batuen Erakundearen Ingurumen
Programa eta Elikadura eta Nekazaritzarako Nazio Batuen Erakundea buru
direla, Nazio Batuen Hamarkada mundu osoko ekosistemen degradazioa
prebenitzeko, gelditzeko eta leheneratzeko diseinatuta dago. Garapenaren
ondorioz galdutako naturaguneei bizitza itzultzeko bultzada orokorra du oinarri.
Baina gurean ere, Eusko Jaurlaritzak berriki kaleratutako Energia Trantsizioaren
eta Klima Aldaketaren Planean, hainbat irtenbide proposatzen dira udalerrien
erresilentziarako. Horien artean hiri eta hiri-inguruko azpiegitura berde-urdinean
udal-ekintza sustatzea. Hau da, naturan oinarritutako irtenbideak proposatzen
ditu, udalerriek aldaketa klimatikoarekiko duten erresistentzia handituko
dutenak, eta ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-onurak ekarriko dituztenak.
Hortaz, Donostian badugu zer egin azpiegitura berdea sortzeko.

Donostia basoz inguratuta egon zen XX. mendea arte. Gure hiriaren hedapenak,
eta XX. mendean zehar biztanleria modu progresiboan hazi izanak, higadura
piztu eta basa-bizitza uxatu zuen, eta horrek gure inguruko berdeguneak
suntsitu zituen.
Kontrolik gabeko hiri-hazkundeak gero eta habitat natural eta nekazaritza-lur
emankor gehiago irensten ditu. Beraz, argi dago berdeguneek zeregin
garrantzitsua izan behar dutela hiri-plangintzan.
Gure bizi-kalitatean eragin handia duten ekosistemak dira hiriak. Hiriko
ekosistema funtzionalek lagundu egiten dute arnasten dugun airea eta
kontsumitzen dugun ura garbitzen, uharte termikoaren efektua indargabetzen
eta gure ongizatea lortzen, mehatxuetatik babesten, biodibertsitatea
mantentzen eta atsedenerako eta aisialdirako aukerak ematen.
Adituek diotenez, eraztun berdeekin, hirietako airea eta ura garbitu, karbonoa
xurgatu, bero-boladak mugatu, biodibertsitatea mantendu eta bertakoentzako
jolas-aukerak eskaini daitezke.
Eraztuna osatzeak jadanik garatutako lurrak berdetzea ekarriko luke.
Donostiako eraztun berdea hiriaren kanpoaldean diseinatutako eta prestaturiko
eremu natural eta erdinaturalez osatutako multzoa litzateke, eta hiriaren
erdigunea luzera handi batean inguratuko lukeena. Eraztunak gure hiriko eremu
berdeak jaso eta batuko lituzke, hala nola; Ulia, Auditz Akular, Lau Haizeta,
Antondegi, Miramon, Belartza, Arratzain, Mendizorrotz edo Igeldo.
Donostiako eraztun berde honen helburuak lirateke biodibertsitatea
kontserbatzea, lur degradatuak berreskuratzea, hiritarrentzako aisialdi-eremuak
eskaintzea, nekazaritza-eremuak babestea, hiriaren hazkundea mugatzea,
kutsaduraren ondorioak arintzea eta beste arrisku natural batzuk saihestea.
Eraztun berdea oinarritzat hartuta dimentsio berri bat eman ahal diogu hiriaren
inguruko lurraldeari, nekazaritzari lotutako zentzu ekonomiko eta soziala.
Erabilera berriak ere proposatu daitezke gerriko agroekologikoa sortuz. Gerriko
berde produktiboa ekonomia lokala bultzatzeko tresna bezala ulertzen baitugu.
Paisaia-balio handiko espazioak diseinatu nahi dira, baita ondarea eta natura
zaindu ere, nekazaritzarekin zeharka lotutako jarduera berriak sustatuz.
Horregatik guztiagatik, EH Bildu udal taldeak honako ebazpen proposamen hau
egiten du:
EBAZPEN PROPOSAMENA

1.- Donostiako Udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio, Donostiako eraztun
berdea ezartzea, gure hiriaren bizi kalitatea hobetzeko, jasangarritasuna eta
erresilentzia sustatzeko eta hiriak pairatuko lituzkeen ingurumen-egoera larriei
irtenbidea emateko.

2.- Donostiako Udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio ondare berdearen plan
berezia egitea, gure hiriko naturaguneak, eremu berdeak, zuhaitzak eta lorategiak
babesteko etorkizuneko esku-hartzeen aurrean.
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