
konpentsatu 
zure CO2 aztarna

konpentsatzea baino askoz gehiago



eta gizartean duten papera 
eta ingurunean duten 
eragina onartzen dute.

enpresak inplikatu 
egiten dira

Garapen Iraunkorreko Helburuak eta administrazioen, gizartearen eta 
akziodunen edo bezeroen eskaera gero eta handiagoa betetzeko, sektore 
pribatuak GKEek gidatutako proiektuetan parte hartzeko aukera du.

Lurren kudeaketa iraunkorrean parte hartzen 
dugu lur zaintzako erakunde gisa, ekosistemak 
eta espezie mehatxatuak berreskuratzen ditugu, 
ikerketa sustatzen dugu eta gizartea inplikatzen 
dugu boluntariotzaren eta dibulgazioaren bidez.

LURGAIA
Fundazioa

2002az geroztik, biodibertsitatearen 
kontserbazioaren alde jarduten dugu: 
espezieak, habitatak, lotutako prozesu 
ekologikoak eta paisaia.

Enpresei klima-aldaketaren aurka egiten laguntzen diegu.



Klima-aldaketaren ebidentziek mugiarazten gaituzte murrizteko, 
arintzeko eta etorkizuneko agertokira egokitzeko urratsak ematera.

Enpresak ere, gizartearen parte gisa, beren ekoizpen- eta negozio-
ereduen karbono-isuriak ahalik eta gehien murrizteko eta ingurumenean 
duten arrastoa murrizteko mekanismoak garatzen ari dira.

Ildo horretan, lehenengo urratsa izan beharko da produkzio-prozesuaren 
zer zati alda daitezkeen aztertzea, isuriak ezabatzeko eta murrizteko.

BASOAK karbono-hustubide 
handiak dira

Baina beti dago isurien zati bat saihestu ezin duguna. Orduan, enpresek 
konpentsazio-neurriak har ditzakete, CO2 xurgatu eta bahituta eduki 
dezaten ahalik eta denbora gehien. 

Horri deitzen diogu

Zuhaitzak landatzea da CO2 
xurgatzeko modurik onenetako bat.

CO2 konpentsazioa

Gure basoen eta biodibertsitatearen 
mende gaude bizitza osasuntsua eta 
segurua izateko.

eta lurzoru emankorrak sortzen dituzte
eta biodibertsitatea sortzen dute
eta mantenugaien zikloa
eta ziklo hidrologikoa hobetzen dute
eta higadura saihesten dute
eta mikroklima lokala arautzen dute
eta gure paisaia- eta kultura-ondarea dira.



Bertako zuhaitzak landatzen ditugu eta 
beste jarduera batzuk egiten ditugu Kantauri 
isurialdeko basoak berreskuratzeko. 
Desagertzen joan diren ekosistemak, industria-
monolaborantzek mugitutakoak eta arriskuan 
daudenak: harizti mistoa, haltzadia, artadi 
kantauriarra, etab.

Baina ez edozein zuhaitz edo edonon

Isurketak konpentsatzeko merkatu bat dago nazioartean. Baina proiektu 
guztiak ez dira ingurumen-irizpideen arabera arautzen, edo onura bilatzen 
dute ingurumenean edo bere ingurune hurbilenean.

LURGAIA Fundazioak aukera ematen dio zure enpresari balio erantsi 
handiko konpentsazio-proiektu batean parte hartzeko:

konpentsatzea 
baino gehiago

gure basoak 
berreskuratzea



Nola 
berreskuratu 
baso bat? Zaintza-akordio bat sina-

tu eta horrela lursaila es-
kuratzen dugu.

Egurra ateratze-
ko pistak kentzen 
ditugu, jatorrizko 
profila berresku-
ratzen laguntzeko.

Mozketaren ondo-
rengo hondarrak utzi 
egiten dira, lurrera 
elikagaiak emanez 
eta intsektuak eta 
onddoentzako ater-
peak izateko.

Espezie exotiko inbaditzaileak 
kontrolatzen eta/edo ezabatzen 
ditugu.

Inguruko haziak biltzen 
ditugu eta bertako landareak 
erabiltzen dugu jatorri lokala 
bermatzeko, aberastasun 
genetikoa babesteko.

Landatu egiten dugu, 
boluntariotza korporati-
boarekin, gurearekin edo 
kontrazioarekin.

Naturaltasuna bilatzen dugu: dentsi-
tate ezberdinak, espezieak... Lerrorik 
gabe.

Aleak tutorizatu eta babes-
ten ditugu.

Anfibioentzako
putzuak eraikitzen 
ditugu eta hegaztientzako eta 
saguzarrentzako habia kaxak 
jartzen ditugu.

Gero, natura 
arduratzen da, 

milioika urte daramatzan 
bezala. Gu “bideratzaileak” gara, 
besterik ez.

Lehen fasean, landare 
aitzindariak, “sastraka” 
gaizki deituak, kolonizatzen dute 
eta elikagaia ematen diote lurrari, 
intsektuei, hegaztiei. Hau da: segida 
ekologikoa.

Berriro erabiltzeko 
babesgarriak 
kendu eta gure 
etorkizuneko basoa 
zaintzen dugu.

Espezi exotiko 
inbaditzai leen 

berragerpena eta landaketek 
behar bezala aurrera egiten 
dutela zaintzen dugu.

Natura-ingurunearen 
ezagutza zabaldu eta 
sortzen dugu.
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UNESCOk 1984an izendatu zuen, eta paisaia-, kultura- eta turismo-balio ukaezina 
du, baita kontserbazioaren ikuspegitik ere. Ala ere ekosistema potentziala, 
basoa, lehenetsi beharrean, Erreserban pinu sailak eta, gero eta gehiago, 
eukaliptoak dira nagusi.

Urdaibaiko Biosfera Erreserban 
dugun proiektu handia

LURGAIA Fundazioak zaintzapean dituen 200 hektarea 
inguru kudeatzen ditu erreserba osoan. Lur horiek 
zaharberritzeko prozesuan daude, eta egunero hazteko 
aukera berriak eskaintzen ditu.

Eta han dago UNDABASO basoa, 170 hektarea baino gehiagoko 
harizti mistoa. Erreserbako etorkizuneko harizti misto 
handiena eta Bizkaiko handienetako bat.

Basoak betiko 
Fundazioei buruzko Legeak eta 
gure estatutuek bermatzen dute 
lursail horiek ezin izango direla 
ez saldu ez ustiatu, eta zorrotz 
kontserbatuko direla.

UNDABASO basoa

non egiten dugu?
Lurgaia Fundazioak 600 ha baino gehiago ditu zaintzan Kantauri isurialdeko 
hainbat tokitan. Horietako asko lehengoratzeko prozesuan daude, eta beste asko 
landaketak eta beste kontserbazio-lan batzuk hasteko zain daude.



ESKURATUTAKO 
MATERIALEN EKOIZPENA

Lehenik,        murriztu

Errepasatu zure produkzio-prozesua: non, nola, noiz eta zenbat emisio 
gertatzen diren. Egin beharrezko aldaketak, murrizteko edo ezabatzeko.

Eta, gehiago murriztu ezin denean, klima-aldaketa geldiarazten eta 
biodibertsitatea berreskuratzen konpentsatu eta lagundu daiteke.

nola konpentsa dezake zure 
enpresak haren aztarna?
Gero,         kalkulatu

Zure enpresan urtero sortzen diren CO2 isuriak zenbatzen laguntzeko 
tresnak daude Interneten.

Erabaki zer konpentsatu nahi duzun. Hasteko, joan-etorriak eta urteko 
energia-gastua konpentsatu ditzakezu, adibidez. Eta, zure enpresaren 
bitartekoek ahalbidetzen badute, zure negozioa garatzeko beharrezko 
alderdi guztiak lor ditzakezu.

IRISMENA 2 
ZUZENEAN

ERREGAI
FOSILAK

IRISMENA 1 
ZUZENEAN

IISMENA 3 
ZEHARKAKOA

NORBERAK 
ERABILTZEKO 
ESKURATUTAKO 
ENERGIA

NORBERAREN 
IBILGAILUAK

NEGOZIO-
BIDAIAK

HONDAKIN- 
KUDEAKETAENPRESAKO 

IBILGAILUAK

Eta ekitaldi bat?
Kalkula itzazu akziodunen batzar baten, konbentzio 
baten edo zure enpresak antolatzen duen beste edozein 
jardueraren jaulkipenak, eta konpara itzazu karbono-ekitaldi 
neutroa sortzeko zuhaitzak landatuz.

PRODUKTUEN 
ERABILERA



IHOBEren kalkulagailua eta MITECOkoa 
erabiltzen ditugu. CO2 tona bakoitzeko, 
gutxi gorabehera, 3 zuhaitz landatu eta 
kontserbatu behar dira 40 urtez. Batez 
besteko bat egiten dugu, espezie guztiek 
ez baitute gauza bera harrapatzen.

Prezio horren barruan sartzen 
da landatuko den lursailaren 
prestatzea, eta, ondoren, espezie 
autoktonoen 3 zuhaitz eta zuhaixka 
landatu, zaindu eta babestea.

Gogoratu:                     konpentsazio guztiak ez dira berdinak

Ekimen hau ingurumen-irizpideek eta biodibertsitatea babesteko 
irizpideek soilik arautzen dute.

Gure basoa zure inguruan dago: ezagutu eta bertatik paseatu ahal izango 
duzu.

Zure zuhaitzak Fundazioak zaintzapean ditugun lurretan landatuko dira. 
Horrek esan nahi du ez direla inoiz ustiatuko etekin ekonomikoa lortzeko, 
eta kontserbaziorako soilik erabiliko direla.

Betiko. Gure estatutuek eta fundazioen legeak hala bermatzen dute.

Orain, konpentsatu 

Zure enpresak aurten konpentsatu behar duen tona-kopurua 
daukazunean, kalkulua oso erraza da eta gu arduratzen gara landatzeaz. 
Gogoratu urtero kalkulu berri bat egin beharko duzula eta urte horretako 
isurketak konpentsatu, zuhaitz gehiago landatuz.

Tona 1 CO2 = 33 € *

Tona 1 CO2 konpentsatzeko, 
3 zuhaitz landatu behar dira.

Zuhaitz bakoitza landatzea 
11 €kostatzen zaigu.

Nondik ateratzen dira zifra horiek?

* BEZik gabeko prezioak 10 tonatik gorako 
konpentsazioetarako. Tona gutxiagorako, kontsultatu.



Lehen pertsonan esperimentatuko duten jardunaldi 
baten bidez, pertsonak partaide egin ditzakezu.

Boluntariotza korporatiboko 
jardunaldiak langileak, bezeroak edo denak 
batera inplikatzeko pentsatuta daude, zuhaitzak 
landatuz, habia-kutxak jarriz, urlehortarrentzako 
putzuak eraikiz edo dibulgazio-jardunaldietan.

Ikuspegi korporatiboa, taldearen kohesioa, 
enpresarekiko errotzea eta lan-giroa hobetzea, 
lanaldiaren zati gisa edo familian gozatzeko jardunaldi 
bat, asteburuetan.

Naturarekiko kontaktuak pertsonen ongizate 
psikologikoan eta osasun fisikoan frogatuta baino 
onura handiagoa du.

Eta, gainera, egun gogoangarria eta 
motibaziozkoa izango da. 

konpentsatzeaz 
gain, zure 
konpromisoa 
partekatu nahi duzu?

zenbat balio du 
boluntariotza 
korporatiboko 
jardunaldi batek?

1.800 € (astean zehar)
2.300 € (asteburuetan)

25 partaideko talde batentzat.
Talde handiagoentzako kontsulta.

Prezioak BEZik gabe



beste jarduerak
Landaketen garaitik kanpo, jarduera, ekintza eta 
dibulgazio ugari ditugu, guztiak gure ingurumenaren 
eta biodibertsitatearen alde.

Espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzea. EEIei, 
lokalizazioari, erauzketari eta ezabatze segururako 
bilketari buruzko hitzaldia. Dibulgazio-liburuxka 
banatzea. Data egokia: urte osoa.

Hazien eta ereintzaren tailerra. Hitzaldia, liburuxka banaketa eta zuhaitz eta zuhaixka 
autoktonoen haziak biltzea. Indikazioak eta praktika. Data egokia: iraila - azaroa.

Zuhaitz eta zuhaixka espezieak identifikatzeko tailerra. Dauden espezieak eta 
berezitasunak identifikatzea. Landa-gidaren banaketa. Data egokia: apirila-ekaina.

Anfibioei eta narrastiei buruzko tailerra eta putzu baten eraikuntza. Anfibioei eta 
narrastiei buruzko hitzaldia, landa-gidaren banaketa, 
urlehortarrentzako putzuak eraikitzeko eta putzu bat 
eta/edo morkueroak eta narrastientzako aterpetxeak 
eraiki edo mantentzeko tailerra. Data egokia: urte osoa.

nolakoa da 
landaketa-egun bat?

09:30. Harrera topagunean (gutxi gorabehera 25 pertsona)

Fundazioaren aurkezpen laburra eta basoa eta basoak lehengoratzeko 
proiektuari buruzko hitzaldia.

Interpretazio-ibilbidea landatutako lekura joan bitartean.

Fundazioaren zaintzapean dauden lursailetan bertako espezieen zuhaitzak 
eta zuhaixkak landatzeko teknikaren azalpena.

13:30. Aperitiboa jarduera amaitzean (aukerakoa, prezioan sartu gabea)

Landaketa-garaia: udazkena/negua.



Habia-kutxak eraikitzeko tailerra. Inguruko hegazti 
intsektujaleentzako habia-kaxak eraikitzeko eta 
jartzeko eta janlekuak jartzeko tailerra. Data egokia: 
iraila-urria.

Ibilbide naturalistikoa. Paisaia interpretatzea eta 
kontzientzia hartzea. Dibulgazio-liburuxken banaketa. 
Data egokia: urte osoa.

Saguzarrei buruzko hitzaldia - txangoa. Saguzarrei 
eta horiek ekosisteman duten garrantziari buruzko 
hitzaldia. Ultrasoinuak detektatzeko aparatuak 
lokalizatzeko gaueko irteera. Data egokia: maiatza-
iraila.

Ibilbide ornitologikoa basoan zehar. Basoko hegaztiei eta haien kontserbazio-egoerari 
buruzko hitzaldia. Arakatzea, identifikatzea, behatzea eta entzutea. Data: urte osoa.

Eguneko tximeletei buruzko hitzaldia - ibilaldia. 
Hitzaldia, interpretazio-ibilbidea eta ale batzuk 
jaso eta askatzea, identifikatzeko. Landa-gidaren 
banaketa. Data egokia: ekaina - iraila.

Ibilbide botanikoa - orkideoei buruzko hitzaldia. 
Hitzaldia, landa-gida banatzea eta orkidea espezieak 
aurkitzea eta identifikatzea. Data egokia: maiatza.

Itsas hegaztiak eta zetazeoak ikustea. Itsas hegaztiei 
eta haien kontserbazio-egoerari buruzko hitzaldia. 
Itsasertzetik begiztatzea, identifikatzea eta behatzea. 
Data egokia: iraila-azaroa. Jarduera hau itsasontziz 
ere egin daiteke (kontsultatu).

Intsektuentzako hotelak. Intsektuek ekosoisteman duten garrantziari buruzko 
hitzaldia. Intsektuen hotela eraikitzea eta jartzea. Data egokia: urte osoa.

Hitzaldiak zure enpresaren egoitzan, basoak zaharberritzeari buruz edo 
biodibertsitatearekin eta ingurumenarekin lotutako 
beste edozein gairi buruz.

Landa-hitzaldia eta interpretazio-ibilbidea. Basoa 
lehengoratzeari, basoei eta Undabasoren proiektuari 
buruzko hitzaldia. Landa-gidaren banaketa.

Argazki-erakusketa zure enpresan. Basoei buruzko 
erakusketa bat dugu, Joseba del Villar argazkilari 
espezializatuarena, eta zure enpresaren egoitzan jar 
dezakegu, azalpen-liburuxkekin batera.
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