
           LEZO     

Zubitxoerreka-ko eremu batean,
garbiketa  lanen Txostena

                                       (2022/10/27)                

Udalerria: Lezo

Gunea edo Helbidea: • Zubitxoerrekako eremu bat (Lezo eskola paretik, 
kiroldegi atzeraino)

 Kokapena
UTM Koordenatuak:    Zubitxoerreka :  X: 589302.777      Y: 4796908.885

Arro hidrologikoa: Oiartzun ibaia

Jabetza/kudeaketa:  Publikoa                       URA / Lezoko Udala 

 Deskribapena:

Zubitxoerrekaren  Herrigunetik igarotzen de zati bat da,

 Jardun den eremua; 
• Eremuaren lanketarako traba ziren adar batzuk kimatu dira, erreka ibilguaren 

itsura orokorrari argitasuna emanaz.

• Zubitxoerreka ertzak eta ibilgua garbitu dira hitzartutako eremuan;  mota 
guztietako hondakinak identifikatu eta jaso dira: kale hondakinak, Eraispen 
hondakinak, egurrak, Oihal zaharrak,Plastiko gogorrak, Metalak...

Hondakin mota:
Mota guztietako Kaleko hondakinak jaso dira bertan.Besteak 
beste: Plastiko harin ugari,latak, Musukoak, Plastiko gogorrak, 
Radiokaseta, txirrinda bat, bi patinete, 3 burnizko errepide 



zutoin, obrako argi bat, errepide lanetako seinaleztapen-argi 
bat, bozgorailu bat... 

Jardun beharreko eremuen luzaera: Zubitxoerreka: 831,03 m    

Jardun beharreko eremuen azalera: 0,197 ha

Bildutako Hondakin kopurua: 386,225 kg

Bertan  egin diren Lanak:

  a) Erreka ibilgua oztopatzen duten Basa-pikondoen  
adarrak kendu;

• Errekaren ibilgua oztopatzen duten Adarrak 
moztu,honela erreka bidea argitu eta zabaltzeko
xedez.

• Hondoren adarrak jaso eta Oarso-aldeko 
garbigunera eraman

b) Ibilguan edo erreka ertzetan dauden Hondakinak 
bildu dira;

• Hondakinak eskuz bildu dira, eta dena sailkatu,
pisatu eta balorizatu ondoren, Oiartzungo 
garbigunera eramanak izan dira Bakoitza 
dagokion edukiontzian birziklatuz.

Erabili diren Bitartekoak:

a)  2 behargin Basa-pikondoen  adarrak kentzeko;
• Lanak eskuz egin dira, ingurunearen eragina 

gutxitu asmoz

b) Ibilguan edo erreka ertzetan dauden Hondakinak 
biltzeko (2-3 Behargin);

• Hondakinak jasotzeko pintzak, uretako bota 
altuak, hondakinak biltzeko kakodun pertiga 
erabili dira.



Landu beharreko
eremuaren eskema

ARGAZKIAK



Aste guztian bildutako gauzen balorazioa                           Pisua (Kg)

Ontzi-Arinak                       (15 Zabor-poltsa 30L-ko)                  19,960
Plastiko botilak (P.E.T.)                (92 botila)                                   4,210
Plastiko gogorrak                                                                            85,330
Beira                                               (32 botil)                                   11,985                           
Papera/Kartoia                                                                                  0,925
Metala                                             (70 Lata)                                  94,805
Arropa                                                                                              43,785
Musukoak                                          (13)                                          0,085                           
Toallitak                                          (±1.300)                                   10,305
Hondakin elektronikoak                                                                 23,115
Eraikuntza hondakinak                                                                  56,855
Egurra                                                                                              25,615
Beste batzuk     (P.V.C-tutuak,pertsiana lamak...)                         9,250

Guztira                                                                       386  ,225   kg


	0,197 ha

