
ENPRESAK ETA 

BIODIBERTSITATEA



Lehen, enpresa-sektorea ekoizpenean, hazkundean eta etekin 
ekonomikoan oinarritzen zen, kosta ahala kosta. Orain, berriz,

eta gizartean duten eginkizunaz eta ingurunean duten 

eraginaz arduratzen dira

Negozio-estrategiak 
bilatzea eta aukera eta 
proiektu alternatibo eta 
berritzaileak identifikatzea 
da helburua.

enpresek parte 
hartzen dute

Jardun ahal izateko eta helburu horiek betetzeko, eta administrazioen, 
gizartearen, akziodunen edo bezeroen eskaera gero eta handiagoa betetzeko, 
aukera ugari daude, eta horietako batzuek GKEak buru dituzten proiektuetan 

parte hartu behar dute.

Eta hori da LURGAIAren kasua.

Gizarte Erantzukizun Korporatiboa, 
ingurumenaren eta komunikazioaren 
arloko barne-politika eta Garapen 
Jasangarriko Helburuak (GIH) betetzea 
balio estrategikoko pieza bihurtu dira. 

Lurren kudeaketa iraunkorrean parte hartzen dugu, 
lur-zaintzeko erakunde gisa, arriskuan dauden 
ekosistemak eta espezieak berreskuratzen ditugu, 
ikerketa sustatzen dugu eta gizartea inplikatzen 
dugu boluntariotzaren eta dibulgazioaren bidez.

LURGAIA 
Fundazioa

2002. urteaz geroztik, biodibertsitatearen 
alde dihardugu: espezieak, habitatak, 
lotutako prozesu ekologikoak eta paisaia.

Benetan dihardugu Klima Aldaketaren aurka.



Zaintza-erakunde batek, kasu honetan, Fundación Lurgaia Fundazioak, sozietate 
zibila ordezkatzen duenak, lursailak eskuratzen ditu borondatezko dohaintzaren, 
salerosketaren edo jabeekin egindako lagapen-hitzarmenen bidez. Jabeek 
titulartasunari eusten diote, baina lurzoruaren erabilera jasangarria bermatzen 
dute: balio naturalak, kulturalak eta paisaia-balioak kontserbatzea eta/edo 
berreskuratzea.

lur-zaintza

Tresna horrekin lan egiteak 500 hektarea inguru 

kudeatzeko aukera eman digu.

Basoek lurzoru emankorrak sortzen dituzte, mantenugaien zikloa errazten 
dute, ziklo hidrologikoa hobetzen dute, higadura saihesten dute, tokiko 
mikroklima baldintzatzen dute, klima-aldaketa gutxitzen laguntzen dute, 
CO2 atxikiz, eta, gainera, gure paisaia- eta kultura-ondarearen parte dira.

biodibertsitatea 
eta basoak

Gure basoen eta 
biodibertsitatearen mende gaude, 
bizitza osasungarria eta segurua 
izateko. Hil ala biziko funtzioak 
betetzen dituzte guretzat.

Inguruan begiratuz gero, basoz inguratuak gaudela esango 
genuke. Baina, egia esan, baso-laboreak dira.

Labore horiek oso funtzio ekonomiko garrantzitsua betetzen dute, baina ez 
dituzte funtzio ekologiko guztiak betetzen. Bilatu dezagun oreka mugarik 
gabeko ustiapenaren eta jatorrizko egoeraren artean, paisaia nagusi den 
basoekin. Berreskura ditzagun baso autoktono horietako batzuk.



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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Zenbat balio du baso 
hektarea bat berreskuratzea?

8.630 €
HECTAREA 1

500 € 4.380 €

3.000 €
750 €

Lursaila 
erostea

Zuhaitzak
eta zuhaixkak

+
Tutoretzapeko 

materiala
eta babesa

Lursailen prestaketa
Berreskurapen 

topografikoa

            Proiektuaren 
      kudeaketa



Horregatik, lankidetza-ereduen hainbat adibide proposatzen ditugu: 
zuzeneko finantzaketa, aipatutako konpentsazioa, boluntariotza eta ahal 
diren konbinazio guztiak, enpresa bakoitzaren baliabideetara eta inplikazio-
mailara egokituta.

Baso eta biodibertsitate horren aldeko 
kudeaketa-hektareak gehitzeko, beharrezkoa 
da administrazioek, gizarte zibilak eta enpresek 
zeharka parte hartzea.

Nola parte har dezake 
zure enpresak?

ur-aztarna 
konpentsatzea

paper-kontsumoaren 
edo bestelakoen 

konpentsazioa

CO2 isurketen 
konpentsazioa

boluntariotza 
korporatiboa

kontserbazio-
proiektuak 

finantzatzea



1
- Fundazioaren zaintzarako 5 hektarea erostea.
- 4.500 zuhaitz eta zuhaixka.
- Pistak kentzea eta berreskuratze topografikoa.
- Aleak landatzea, tutoratzea eta babestea.
- Ingurumen-arloko boluntariotza korporatiboko 4 jardunaldi.
- Proiektuaren dibulgazio- eta jarraipen-jardunaldi 1.
- Jarduerarako aseguruak, monitoreak eta materialak.
- 0 kilometroko catering ekologikoko zerbitzua.

lankidetza ereduak

lankidetza

handiak

Nahi baduzu zure enpresak prozesu 
osoan parte hartzea, alde zailenetik hasi 
eta lursailak erostera, dibertigarrienera, 
zuhaitzak landatzera, aukera emango 
dizugu 5 hektarea baso sortzeko edo 
erabakitzen duzun hedadura emateko.

Finantzaketaren barruan sartzen dira:

5 hektareako lursaila erostea
+

5 hektarea lur berreskuratzea
+

4 jardunaldi korporatibo eta piknik
 =

69.500 euro

Ekintza honekin, zure enpresak 40 urterako 
1.200 tona CO2 isurtzea konpentsatuko du.

+ + +



2
- 4.500 zuhaitz eta zuhaixka.
- Pistak kentzea eta berreskuratze topografikoa.
- Aleak landatzea, tutoratzea eta babestea.
- Ingurumen-arloko boluntariotza korporatiboko 4 jardunaldi.
- Proiektuaren dibulgazio- eta jarraipen-jardunaldi 1.
- Jarduerarako aseguruak, monitoreak eta materialak.
- 0 kilometroko catering ekologikoko zerbitzua.

lankidetza 

berezia

Lankidetza-eredu honek barne hartzen 
du 5 hektareako lursaila etorkizuneko 
basora berreskuratzea, zure enpresarekin 
batera, beharrezko zuhaitzak erosiz eta 
landaketan jardunaldi korporatiboetan 
zuzenean parte hartuz. Adibide bat 5 
hektareatarako, baina nahi dena handitu 
edo murriztu daiteke.

5 hektarea lur berreskuratzea
+

5 jardunaldi korporatibo eta piknik
= 

54.500 euros

+ +

lankidetza ereduak

Finantzaketaren barruan sartzen dira:

Ekintza honekin, zure enpresak 40 urterako 
1.200 tona CO2 isurtzea konpentsatuko du.



3
- 800 zuhaitz eta zuhaixka.
- Pistak kentzea eta berreskuratze topografikoa.
- Ingurumen-arloko boluntariotza korporatiboko jardunaldia.
- Boluntarioek landatzen ez dituzten aleak landatzea, tutoratzea 
eta babestea. Kopuru hau asko alda daiteke, baina 600 ale inguru geratzen 
dira, Fundazioko langileak landatzeaz arduratuko direnak.

- Beharrezko aseguruak, monitoreak eta materialak.
- 0 kilometroko catering ekologikoko zerbitzua.

lankidetza 

parte-
hartzailea

Baso zati on bat berreskuratzeko 
800 zuhaitz eta zuhaixka erosteaz 
gain, horiek landatzeko esperientzia 
ahaztezinean parte hartu ahal izango 
duzue.

hektarea 1 lur berreskuratzea
+

5 jardunaldi korporatibo eta piknik
= 

10.400 euros

+ +

lankidetza ereduak

Finantzaketaren barruan sartzen dira:

Ekintza honekin, zure enpresak 40 urterako 
240 tona CO2 isurtzea konpentsatuko du.



4
- 200 zuhaitz eta zuhaixka.

- Pistak kentzea eta berreskuratze topografikoa.

- Ingurumeneko boluntariotza korporatiboko jardunaldia 25 
pertsona ingururentzat.

- Aleen tutoretza eta ondorengo babesa.

- Beharrezko aseguruak, monitoreak eta materialak.

- Aukeran: 0 kilometroko catering ekologikoko zerbitzua.

lankidetza 

aktiboa

Enpresa txikientzat pentsatutako 
lankidetza-eredu honetan, 
langileek, baita haien familiek 
ere, boluntariotza korporatiboko 
jardunaldi batean zuhaitzak 
landatzeko esperientzian parte har 
dezakete.

jardunaldi korporatiboa

= 
1.800 euro (astean zehar)

2.300 euro (asteburuan)

+

lankidetza ereduak

Finantzaketaren barruan sartzen dira:

Ekintza honekin, zure enpresak 40 urterako 
53 tona CO2 isurtzea konpentsatuko du.



5
- Jardueraren CO2 isuriak kalkulatzea.

- Landatutako lursailaren zati proportzionala erostea eta prestatzea.

- Espezie autoktonoetako 3 zuhaitz landatu eta babestea CO2 tona 
bakoitzeko.

CO2
isurketen 

konpentsazioa

Klimaren larrialdi-egoerak neurriak 
hartzera behartzen gaitu.

Karbono-isuriak murriztea da 
lehentasuna. Eta gehiago murriztu 
ezin direnean, konpentsatu.

CO2 tona 1 konpentsatzea 
= 

33 euro

+

konpentsazio guztiak ez dira berdinak

Gure konpentsazio-proiektua ez da milaka kilometrora gertatzen, ezagutzen ez dituzun eta 
gertutik jarraitu ahal izango ez dituzun proiektuetan. Proiektu horiek gehienak ustiapenera 

bideratuta daude, eta ingurumen-irizpideak jarraitzen ez dituzten enpresei egiten diete mesede.

Zure zuhaitzak Fundazioak zaintzen dituen lurretan landatuko dira. Horrek esan nahi du inoiz ez 
direla ustiatuko eta kontserbaziorako bakarrik erabiliko direla. Betiko.

CO2 tona bat 40 urtez konpentsatzeko, 
gutxienez hiru zuhaitz landatu behar dira.

lankidetza ereduak

Finantzaketaren barruan sartzen dira:



6

7

- Lursailen prospekzioa eta bilaketa.
- Titularrarekin negoziatzea eta erosketa kudeatzea.

zaintza
lankidetza

Zure enpresak, modu sinbolikoan, 
baso zati bat babestu ahal izango du, 
Fundazioak zaintzapean dituen lursail 
berrien erosketa finantzatuz. Gure 
estatutuek eta fundazioen legeak lur 
horien kudeaketa iraunkorra bermatuko 
dute.

Hektarea bateko lursaila zaintzeko erosketa finantzatzea
=

3.000 euro
+ Notariotza-gastuak

* Urdaibaiko Biosfera Erreserbako lursailetarako erreferentziazko 
prezioak. Prezioak beste leku batzuetan alda daitezke. Notariotza-

gastuak ere alda daitezke kokapenaren eta azaleraren arabera. Lurren 
titulartasuna Fundación LURGAIA Fundazioarena izango da.

+

lankidetza

eta gainera ...
Zure enpresak ingurumenaren alde egin 
nahi duen keinua ez badago proposamen 
horien artean, ez kezkatu. Esan eta plan 
espezifiko bat diseinatuko dugu, zure 
neurrira.

lankidetza ereduak

Finantzaketaren barruan sartzen dira:

zure 
neurrira



boluntariotza 
korporatiboa
Langileak, bezeroak, familak 
edo denak batera zuhaitzak 
landatzen, habia kaxak jartzen, 
anfibioentzako putzuak eraikitzen 
edo dibulgazio-jardunaldietan 
inplikatzeko pentsatutako 
eguna. Astegunetan izan daiteke, 
ikuspegi korporatiboarekin, 
talde-kohesioarako, enpresara 
errotzearako eta lan-giroa 
hobetzeko asmoz. Edo asteburuko 
jardunaldi bat, familian gozatzeko.

Aire zabaleko jarduerek eta 
naturarekiko kontaktuak erakutsi 
baino onura handiagoa dute 
pertsonen ongizate psikologikoan 
eta osasun fisikoan.

Eta, gainera, egun gogoangarria.

Landaketa jardunaldi baten agenda

09:00. Harrera topagunean (gutxi gorabehera. 25 pertsona)

09:15. Fundazioaren aurkezpen laburra eta basoak zaharberritzeko 
proiektuari buruzko hitzaldia.

09:45. Interpretazio-ibilbidea landaketaren lekura joan bitartean.

10:00. Fundazioaren zaintzapeko partzeletan espezie autoktonoen 
landatzeko teknika eta zuhaitz eta zuhaixken landaketa.

13:30. Aperitiboa jarduera amaitzean (aukerakoa)

Landaketa garaia: udazkena/negua.



bestelako jarduerak

Landaketen garaitik kanpo, jarduera, ekintza eta 

dibulgazio ugari ditugu, guztiak gure ingurumenaren eta 

biodibertsitatearen alde.

Espezie exotiko inbaditzaileak 
desagerraraztea. EEIei buruzko hitzaldia, 
bilatzea, erauzketa eta bilketa, segurtasunez 
ezabatzeko. Dibulgazio-liburuxkaren banaketa. 
Data egokia: urte osoa.

Hazien eta ereintzaren tailerra. Hitzaldia, 
liburuxka banatzea eta bertako zuhaitz eta 
zuhaixken 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 putzuen eraikuntza. Urlehortarrei 
eta narrastiei buruzko hitzaldia, landa-gida 
banatzea, anfibioentzako urmaelak eraikitzeko 
tailerra eta urmaelak eta/edo morkueroak eta 
narrastientzako aterpetxeak eraikitzea edo 
mantentzea. Data egokia: urte osoa.

Habia-kaxak eraikitzeko tailerra. 
Habia-kaxak eraikitzeko eta jartzeko tailerra, eta inguruko hegazti 
intsektujaleentzako janlekuak jartzea. Data egokia: iraila - urria.

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

Hitzaldi - ibilaldia: saguzarrak. Hitzaldia 
saguzarrei buruz eta horiek ekosisteman 
duten garrantziari buruz. Arratsalde - gaueko 
irteera ultrasoinuak detektatzeko aparatuekin 
lokalizatzeko. Data egokia: maiatza-iraila.



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

Hitzaldia - ibilaldia: eguneko tximeletak. 
Hitzaldia, interpretazio-ibilbidea eta zenbait 
ale bildu eta askatzea, identifikatzeko. Landa-
gidaren banaketa. Data egokia: ekaina - iraila.

Hitzaldia - ibilbide botanikoa - Orkideak. 
Hitzaldia, landa-gidaren banaketa eta orkideo-
espezieen kokapena eta identifikazioa. Data egokia: maiatza.

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

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

Hitzaldiak. Basoak, edo biodibertsitatearekin eta ingurumenarekin 
zerikusia duen beste edozein gairi buruzko hitzaldiak zure enpresaren 
egoitzan.

Eremuari eta interpretazio-ibilbideari 
buruzko hitzaldia. Baso-berreskuratzeari, 
basoei eta Undabasoko proiektuari buruzko 
hitzaldia. Landa-gidaren banaketa.

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



Gure basoa enpresa handi eta 
txikiez elikatzen da. Beren emisioak 
konpentsatuz, boluntariotza-
jardunaldiak eginez edo, besterik gabe, 
dohaintzak eginez, beren gizarte-
erantzukizuneko politiken barruan.

Hona hemen adibide batzuk.

DECATHLONek boluntarioen eguna 
ospatzen du urtero gurekin.

IBERDROLA. Ingurumen-jarduerak 
finantzatzeaz gain, langileak 
inplikatzen ditu Gorabide Elkarteko 
desgaitasun intelektuala duten 
pertsonekin batera boluntariotza 
korporatiboko jardunaldi batean.

SIEMENS GAMESA RENEWABLES. 
2019an, basoen berreskurapena 
finantzatu zuen 30.000 eurorekin eta 
langileen zati handi batekin, eta bere 
kontseilari delegatua bera ere bere 
eskuekin lagundu zuen zuhaitz horien 
zati bat landatzen boluntariotzako 
zenbait jardunalditan.

ATHLETIC FUNDAZIOA. 
Emakumezkoen eta gizonezkoen 
lehen taldearen joan-etorrien CO2 
isuriak konpentsatzen ditu, eta, 
gainera, esklusio-arriskuan dauden 
kolektiboekin batera parte hartzen 
du landaketa-jardunaldietan eta 
biodibertsitatearen aldeko beste 
jarduera batzuetan.

parte hartu 
duten enpresek

ALBIE

ARARTEKO

BBK FUNDAZIOA

BBVA

BIZKAIA TALENT

CEBEK

DECATHLON ESPAÑA

EUSKALTEL

FUNDACIÓN ATHLETIC

GFI

GLOBAL FACTOR

GRANJA MURRIETA

KUTXA FUNDAZIOA

LEROY MERLIN

LKS KREAN

IBERDROLA

IMPREDECIBLE

LLOBU

LKS

LUSH

MAIER

MATER MUSEOA

MERCAMUSA

NER GROUP

NORCESPED

ORMAZABAL

SAITEC

SIEMENS GAMESA RENEWABLES

VERBALLENAS

VIRTUAL WARE GROUP

WILEX TOURS



Biodibertsitatea eta klima-aldaketa etengabe galtzen ari diren egungo 
testuinguruan, Urdaibaiko Biosferaren Erreserba, UNESCOk 1984an izendatua, 

bere ekosistema potentzialaren azalera garbia eta planetako biodibertsitatearen 
gordailu nagusia berreskuratzeko erronkaren aurrean dago: basoa.

Paisaiaren, kulturaren eta turismoaren aldetik duen balio ukaezinaz gain, 
Erreserbak interes berezia du kontserbazioaren ikuspegitik.

GURE PROIEKTU HANDIA 
URDAIBAIKO BIOSFERA ERRESERBAN

Lurgaia Fundazioak zaintzan dauden lursailen 200 hektarea inguru 
kudeatzen ditu erreserban. Horiek zaharberritzeko prozesuan daude, eta, 

etorkizunean, basoa izango dira.

Gure enpresen elkarlaneko emariaren zati handi bat baso 
horretan murgiltzen da, gero eta handiagoa da eta egunetik 

egunera hazteko aukera berriak ditu.

parte izan nahi duzu?

UNDABASO basoa

Garrantzi Komunitarioko Lekua, Urdaibaiko Ibai Sareko Natura 2000 Sareko KBE gisa

P4. Babes Bereziko Eremua (itsasertza eta erreka-bazterrak) 

Urdaibai Erabili eta Kudeatzeko Plan Zuzentzailea

Landaredi potentziala: haltzadi kantauriarra 

(Habitatei buruzko Zuzentarauaren lehentasunezko habitata)

Mehatxatutako bisoi europarrarentzako interes bereziko eremua

Hala ere, Biosfera Erreserban, baso autoktonoen ordez, paisaiak pinuen baso-sail 

zabalak eta gero eta eukalipto gehiago ditu.



info@lurgaia.org
946 576 110  |  688 864 457


