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Berriki onartu da – behin-behinean – Leioan proiektu bat, Leioak babes berezia duen 

lurzoru urbanizaezin gutxiaren zati bat babesik gabe uztea ekarriko lukeena, 

zehazki Kurkudi mendiaren hegalean. Proiektu horrek ez dio interes publikoko helburu 

bati erantzuten, ezta Leioako herritarren behar kolektiboei ere. Birkalifikazio-prozesuak 

eragindako lurzatietan Bizkaiko Ekosistemen Zerbitzuen Katalogoan identifikatutako eta 

deskribatutako zenbait ekosistema daude: larreak, heskaiak, sastrakak, hostozabalen 

basoak, ur-ibilguak eta laboreak. Ekosistema horiei zenbait zerbitzu lotzen zaizkie 

gizartearentzat, Nazio Batuen Nazioarteko Programa Zientifikoaren esparruan (Milurteko 

Ekosistemen Ebaluazioa). Programa hori Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen ari da 

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Garapen Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari 

buruzko UNESCO Katedra, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 

laguntzarekin. 

 
Ekosistemak mantendu, kontserbatu eta indartu behar ditugu, degradatuta dagoena 

birsortu, gure aztarna ekologikoa minimizatu eta gure osasuna eta ongizatea bermatu, 

baita etorkizuneko belaunaldiena ere. Horretan ari da lanean UPV/EHUko Garapen 

Iraunkorrari eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UNESCO Katedra, Nazio Batuen 

Nazioarteko Programa Zientifikoaren esparruan, "Milurteko Ekosistemen Ebaluazioan" 

parte hartuz, "Ekosistemen zerbitzuak integratzeko gida praktikoa" argitaratuz. Lurralde- 

eta hirigintza-planak eta -programak egitea ", Eusko Jaurlaritzaren eta Gida horretan 

honako hau planteatzen da: "ekosistemen zerbitzuak dira ekosistemek pertsonen 

ongizateari eta osasunari dakarzkioten onurak". "Dibertsitate naturala ekosistemen eta 

horiek gizarteari ematen dizkioten zerbitzuen funtzionamenduaren oinarria da". 
 

 
 

Gure kapital naturala kontserbatzeak aukera emango digu klimaren erregulazioa, karbono-

finkapena, lurzoruaren emankortasuna, polinizazioa, kutsatzaileen iragazketa, ur garbiaren 

hornidura, uholdeen kontrola eta abar bezalako zerbitzuak izateko (Daily G.C. et al, 

1997). Zerbitzu horiek ondorioak dituzte gizartearen oparotasunean, ez bakarrik 

ekonomian, baita osasunean, gizarte-harremanetan, askatasunetan, segurtasunean eta 

biziraupenean ere. Aisialdirako, gozamen estetikorako, inspiraziorako eta hezkuntzarako 

lekuak eta aukerak ematen dituzte, baita turismorako ere. Osasun fisikoa eta mentala 

hobetzen dute, kulturakoa edo tokikoa izatearen sentimendu subjektiboa indartzen dute 

eta natura- eta gizarte-zientzien (botanika, biologia, historia eta arkeologia) ezagutza 

objektiboa aberasten dute.



Premiazkoa da ingurumena eta haren biodibertsitatea babesteari buruzko kontsiderazio 

politikoa areagotzea, udalaz gaindiko eskala ekosistemikoko lurralde-plangintzaren bidez, 

hainbat administraziori eragiten dieten ekosistemen kasuan koordinazioa ahalbidetzeko 

eta eragile guztien adostasuna pizteko plangintza parte-hartzailea izateko. Funtsezkoa da 

inbentarioan jasotako naturagune babestuetatik kanpo dauden eremuen balio 

ekosistemikoa aitortzea eta zaintzea, eta gizarteari ematen dizkioten ingurumen- 

ondasunak eta -zerbitzuak mantentzeko kudeaketa-tresnak prestatzea, kudeaketa egokia 

ziurtatzeko eta balio handiko inguruneetan etorkizunean egingo diren hirigintza- 

garapenak prebenitzeko. 
 

 
 

Kezkaz ikusten dugu Leioan espazio irekien, paisaien eta ingurune naturalen urbanizazio 

eta antropizazio bizia gertatzen ari dela. Zoritxarrez, ez dugu babes bereziko lurzoru 

urbanizaezin askorik, eta Kurkudi horietako bat da; horregatik, gure interes osoa jartzen 

dugu lurzoru hori babesteko, etorkizuneko belaunaldiekiko dugun betebehartzat hartuz. 

Hirigintza-presioak kalte egiten digu, eta ondorioak ditu, besteak beste, mugikortasun 

jasangarriaren ereduan, inguru horretan ibilgailuen trafikoa handitzea aurreikusten delako 

eta kutsadura akustikoa eta atmosferikoa nahi gabe eragiten dituelako. Leioak jatorri 

industrialeko lurzoru ugari du -behin deskontaminatuta- benetako birgaitze eta 

birsorkuntza urbanistikoa ahalbidetuko lukeena. 
 

 
 

Gure SOS Kurkudi plataformaren helburua da batasunaren intereseko habitaten 

babesari eusten zaiola zaintzea Kurkudin – mendi-hegal goxoa da, eta bertan hainbat 

espezie bizi dira, hala nola, lertxun hauskara, lertxuntxo txikia, lertxun itzaina, urubia edo 

belatza– lurzati batean balio estrategiko handiko lurzoru kalifikatua kontserbatzearen alde 

borrokatzea, kaltebera gisa kalifikatutako lurzoru bat babestearen alde. Baita paisaiaren 

inpaktu bisual eta eragin handia ere. 

 
Guztion ongiari eta ekonomia jasangarriari laguntzeko deia egiten dizuegu, gurekin batera 

eztabaidarako guneak diseinatuz eta garapen jasangarriko ereduak indartzeko zuen 

gaitasun zientifikoa, metodologikoa eta antolakuntzakoa eskainiz, herritarrek ekosistemek 

pertsonen bizitzan dituzten ondorio positiboetarako sarbidea izan dezaten. 
 

 
 

"Gure politikariek arreta gutxi jartzen diete atzeraezinezko arazo ekologikoei. Zenbait 

muga gainditzen baditugu, aldaketak kuantitatiboak eta kualitatiboak izango dira, 

atalase-efektukoak eta itzulerarik gabekoak " 
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