ERANTZUNAK LURRA -URA-BIODIBERTSITATEA

Zure ustez, zein dira berotegi efektuko gasen emisioak eragiten dituzten faktore nagusiak, hiriko ur eta
elikagai hornidura eta kontsumoari dagokionez?

-

Kontsumo ohiturei eta bizi estiloari lotutako bizi eta ongizate maila. Asko kontsumitzen da, eta gogoeta egin behar
dugu gure kontsumo ohiturei buruz. Horri lotuta:

Bertakoak edo autoktonoak ez diren produktuak kontsumitzea.
Elikagaien hornidura katea (elikagai asko oso urrutitik datoz), karbono aztarna oso handia duena.
Kasu askotan, gainera, autoan joaten gara hiri inguruetako saltoki handietara, elikagaiak eta beste produktu batzuk
erostera.
Produktu askoren gehiegizko ontziratzea. Legediak berak behartu egiten du elikagai batzuk era jakin batean
paketatzera.
Elikagaien aztarna hidrikoa: adibidez, askoz ur gehiago behar da okela ekoizteko, behi hazkuntzak –esaterako– sortzen
dituen berotegi efektuko gas emisioez gainera.

-

Hiri garapenaren eredua.

Hiriak eraikitzeko egungo moduan, batzuetan ez zaie nahikoa trinkotasunik ematen eta ez dira erabilerak nahasten, eta
horrek gehiegi mugitzera behartzen gaitu.
Lurraldearen artifizializazioa = eremu urbanizatu gehiago, hornidura behar handiagoak, garraio behar handiagoa,
hondakin gehiago.

-

Uraren zikloari dagokionez:

Artifizializazioa bera, lurzoruen iragazgaizte eta ekosistemen degradazio gisa ulertua.
Uraren tratamendua eta garraioa; ur garraioa handitzea.
Gehiegizko potabilizazioa eta arazketa (sarea ez dago prestatuta euri uraren aprobetxamendurako).

Kontuan izanik hiriaren lurralde ezaugarriak eta ezaugarri naturalak, zure ustez zer jardun eremu eta
lerrotan lor daiteke berotegi efektuko gas emisio murrizketa handiena (karbonoa xurgatzeko ekintzak
barne)?

-

Biztanleriaren kontzientziazioa. Udalaren mezuak koherentea izan behar du, herritarrek ez dezaten pentsa udalak
ez duela betetzen herritarrei eskatzen diena. (aldez aurreko komunikazioak). Sentsibilizazioa, aldaketa bat
eragiteko herritarren iritzian, kontsumo ohiturei eta bizi estiloari dagokienez. Kontsumo ohiturak, hondakin
gutxiago sortzea azpimarratu. Hiri baratzeak bultzatu.

-

Elikadura burujabetza, tokiko ekoizpena, “auto-hornidura plana”. (ekoizpena handituz eta sasoiko produktuak
kontsumituz).

-

Hiria beste modu batean eraikitzea. Azpiegitura berde bat eraikitzea. “Barrurantz” hazi, trinkotasuna handitu.

Azpiegitura berdea: espazio berdeak eraikitzeko eta konektatzeko eta ur zikloak ixteko beste modu batzuk sortzea
(zikloak ixtea, dena erlazionatuta egotea ????)
Zona berde kopurua areagotzea, urbanizazioarekin bat etorriz (gaur egun ez da hori egiten).
“Bero uhartea” murriztea.
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Urbanizazio iragazkorrak  Txomin Enean, lurraldearen iragazgaizpena estali liteke  erresistentzia gaitasun txikia.

-

Eraikinetako teilatuetan plakak edo baratzeak ipintzeko aukera aztertzea, ahal denean.

123 DEKRETUA
 artifizializazio % eta  ???? de CO2 ????-ena.
-

Ez-urbanizagarrian, erabilera desberdinek xurgapen desberdina dute. Lerro hori indartu liteke (kontuz).

-

 beste zona berde batzuk   lorategi ????, beste zona berde batzuk.

-

Ez moztu zuhaitzik obrengatik  batez ere eragiten dio ????-ri.

-

Garapenak zona urbanizatuetan egitea.

-

Plan orokorra gai zaharkituetan oinarrituta dago  Adibidea: Belartza 2

Erabakiak beti ez dira beharretan oinarritzen
-

Merkatuak aukera hauek izango lituzke eta lagunduko lituzke  lege arauak (zigortzea edo indartzea)

-

Garraioa / eraikinak birgaitzea

-

-

Hiriko / hiri arteko garraioa

-

Legeria

-

Etxeko kontsumoa murriztea

-

Urban planning

-

Gutxiago potabilizatzea / gutxiago araztea

-

Donostiak ez du betetzen dekretua  eremu urbanizatu berria  zona berde berriak

-

CO2-a xurgatzeko azalera mantentzea edo handitzea: zuhaitzak, landareak (zuhaitz mozketa eta urbanizazio
eraikuntza gelditzea)

-

Tokiko nekazaritza ekologikoa eta haren salmenta zirkuitu laburretan indartzea. Tokiko merkataritza txikia eta
auzoetako merkatuak indartzea.

-

Oinezkoen eremuak, turismoa?

-

Garraioa

-

Espazio naturalei balioa ematea eta egoki kudeatzea, efektua irabazteko

-

Halaber, ???? hiri espazio berdeak (publikoak eta pribatuak)

-

Hiriaren diseinuan, urbanizazioan, zona berdeak, materialak…

-

Zona berde kopurua handitzea, bat etorriz eraikigarritasun gehikuntzarekin, erabilera intentsitatearekin…

-

SNV sistema mantentzea eta indartzea (karbono hustubidea)

-

Mugikortasuna, hezkuntza, nekazaritza…

-

Eremu naturalak hobetzea eta mantentzea. Drainatze iraunkorrak. Ez areagotzea lurzoru urbanizagarria.
Kontzientziazioa.
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Badakizu zenbatekoa den emisioen bolumena zure jardun eremuan?

-

Udalak, Eneak / Ekoguneak datuak dituzte ???? / datu partzialak.

-

Turismori interesatuko litzaioke.

-

Gehiengoa ez edo maila partzialean.

-

Foru eraikinen aldundia.

-

Ikerkuntza / Ez, txikia.

-

Ez (lortu ????)
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-

Ez

-

Paisaian eta zaharberritzean aritzen naiz. Zaharberritze neurriak kalkula ditzaket.

-

+Ez, dokumentu zirkularra.

